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Svenska litteratursällskapets nya stor-
satsning Zacharias Topelius Skrifter har 
inletts denna höst då den nytillträdda 
Topeliusredaktionen har börjat sitt arbete 
i förlagets nya lokaliteter på Fredsgatan 
i Helsingfors. Syftet är att Topelius verk 
skall publiceras både i elektronisk form 
och i bokform i en textkritisk och kom-
menterad utgåva. Topeliusredaktionen 
står med andra ord inför en stor utma-
ning, då elektroniska utgåvor av detta 
slag inte tidigare har gjorts i vårt land. 

Topelius hela litterära kvarlåtenskap är 
både omfattande och genremässigt varie-
rande. Den av sällskapets styrelse tillsatta 
planeringsgruppen under ledning av ord-
förande Håkan Andersson har därför fat-
tat ett principbeslut om att banden skall 
vara indelade enligt genre. Detta betyder 
att man frångår en strikt kronologisk ut-
givningsföljd och i stället utger romaner, 
lyrik, sagor, publicistik, dagböcker, krö-
nikor, academica, pedagogiska skrifter, 
brev med mera i skilda delar som var för 
sig följer en inre kronologi. Zacharias Tope-
lius Skrifter blir en utgåva både för forska-
re och för den läsande allmänheten som i 
decennier har saknat tillgång till Topelius 
centrala verk. Att publicera Topelius verk 
– som i sig är ett monument i ord över 
Finlands 1800-tal – betyder också att lit-
teratursällskapet tar huvudansvaret för 
att aktualisera en för nationen central 
svenskspråkig textkorpus.

Zacharias Topelius Skrifter – 
en mammut i fårakläder

Topelius efter Runeberg och 
Snellman

I praktiken har arbetet med Topelius skrif-
ter tagit fart i takt med att utgivningen av 
Runebergs samlade skrifter avslutas. På 
detta sätt kan man inom sällskapet ta vara 
på den kompetens som finns inom huset, 

Zacharias Topelius (1818–1898) litterära verk-
samhet sträckte sig från 1830-talet ända till seklets 
slut, och hans verk omfattar allt från operalibretton 
till samhällskritiska reportage.
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och tanken är att Topeliusredaktionen 
också skall bli ett editionsfilologiskt cent-
rum som upprätthåller täta kontakter till 
nordiska kolleger inom branschen. Som 
bäst pågår ett antal nordiska utgivnings-
projekt, såsom Henrik Ibsens Skrifter, Søren 
Kierkegaards Skrifter och C.J.L. Almqvist: 
Samlade verk. Samarbete och utbyte av er- 
farenheter och information med dessa 
projekt utgör en viktig del av Topelius-
redaktionens arbete. 

I ett nationellt perspektiv är Topelius-
projektet den andra stora satsningen in-
om denna publikationsform under de se-
naste decennierna. J.V. Snellman, Samlade 
Arbeten, ett projekt i Statsrådets regi åren 
1981–1998, är en föregångare till Topelius-
utgivningen i denna strävan att kunna er-
bjuda forskare och den läsande allmänhe-
ten tillgång till 1800-talets kanoniserade 
nationella portalgestalters mångskiftan-
de författarskap och tankevärld.

Topelius ”Julvisa” sökte ännu sin form 
i oktober 1887 då Topelius strök och 
rättade ivrigt innan den slutliga och 
välkända versionen kom i tryck ännu 
samma år. Manuskript ur Topelius-
samlingen, Helsingfors universitets-
bibliotek.
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Topelius och hans litterära 
kvarlåtenskap

I utgåvan publiceras Topelius verk så hel-
täckande som möjligt. Betydande delar av 
hans skriftliga produktion är fortfarande 
opublicerad. Förutom de välkända his-
toriska romanerna, dikterna, psalmerna, 
sagorna och skolböckerna kommer To-
pelius journalistik, hans brev, dagböcker 
och föreläsningar att ingå i skrifterna. 
Även om Topelius är känd för alla, är 
kännedomen om hur mångsidig och om-
fattande Topelius produktion verkligen 
är antagligen mindre bekant för det stora 
flertalet. Topelius litterära kvarlåtenskap 
har med andra ord ännu inte publicerats i 
hela sin omfattning, trots att Samlade skrif-
ter av Zacharias Topelius utkom i 34 band 
åren 1899–1907, dvs. strax efter hans död 
1898. 

Journalisten, professorn och rektorn 
Topelius har länge stått i bakgrunden 
för ”sagofarbrorn” och författaren Tope-
lius. Helsingfors universitetsbiblioteks 
Topeliussamling, med sammanlagt 132 
arkivenheter på 8,6 hyllmeter, gömmer 
mycket av den Topelius som fortfarande 
inte är så känd. Här finner man förutom 
föreläsningar och brev även hans tidi-
gaste journalistambitioner nedskrivna i 
små nätta häften. Den 16-årige Topelius 
inledde sin journalistiska bana genom att 
under sommarferierna hemma på Kudd-

näs för sina syskon och närmaste vänner 
utge tidskriften Ephemerer, där han varv-
ade poesi och moraliska berättelser med 
världspolitiska händelser. Det är lätt att 
ana hur ynglingen brann för att komma 
ut i den stora världen och förverkliga alla 
sina talanger. Vägen från denna 1830-
talsatmosfär av ynglingens ambition i 
den heliga alliansens statiska världsord-
ning till de nationella folkfesternas på 
piedestal upphöjda landsfader är lång. 
Topelius aktiva skriftställarskap täcker 
en tidsperiod på över sextio år, från 1834 
till 1898, och hans litterära kvarlåtenskap 
utgör en ovärderlig skatt för den som vill 
förstå Finlands 1800-tal. 

I detta nu består redaktionen av fem 
personer. I fortsättningen kommer projek-
tet säkerligen att involvera ett flertal and- 
ra personer, och det blir aktuellt att ut-
lokalisera arbetsuppgifter till en bredare 
skara. Med tanke på Topeliusmaterialets 
omfång och den vetenskapliga redige-
ringens krav, beräknas projektet pågå en 
längre tid. Topelius 200-årsdag den 14 ja-
nuari 2018 har nämnts som en tidsgräns 
då de centrala verken skall vara publice-
rade. För Topeliusredaktionen är denna 
litterära kvarlåtenskap en veritabel mam-
mut vars konturer sakta växer fram.

Peter Stadius
projektsekreterare
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Folkkultursarkivets frågelista ”Vett och 
etikett”, som publicerades inför julen 
2004, behandlade detta vida ämne ur 
flera olika synvinklar. Frågorna rörde allt 
från hälsningsfraser och tilltal till bords-
skick, telefoner, e-post, kulturkrockar och 
umgänget mellan könen. Denna gång 
lockades 82 personer att svara. Det låter 
kanske inte så mycket, men överlag var 
svaren både detaljerade och långa – och 
mycket välskrivna. Frågorna var många 
och i vissa fall rätt krångliga. Därför är 
det glädjande att de som svarade inte lät 
sig avskräckas. 

Den geografiska spridningen bland 
svaren är följande: 41 från Nyland, 20 
från Österbotten, 12 från Åboland, 4 från 
Åland och 4 från övriga orter i Finland el-
ler i utlandet. Åldersfördelningen mellan 
meddelarna är ganska jämn, men tyngd-
punkten ligger som vanligt på personer 
födda mellan åren 1930 och 1950. De 
äldsta meddelarna är födda på 1910-talet 
och de yngsta på 1980-talet. Endast 15 av 
svararna är män. 

Undersökningens syfte var inte att kon-
trollera vad finlandssvenskarna vet om 
vett och etikett. Det intressanta är med-
delarnas egna vanor och uppfattningar 
om olika traditioner. Precis som vi öns-
kade fick vi med svaren också in en hel 

”Tack, var så god, ursäkta och 
förlåt” 

Folkkultursarkivets meddelare skriver om 
vett och etikett

del åsikter om vett och etikett, hur folk i 
allmänhet gör och hur man helst inte bör 
göra.

Frågelistan lockade kanske inte denna 
gång till så många nostalgiska tillbaka-
blickar, utan de inkomna svaren foku-
serar mest på dagens vanor och ovanor. 
Svaren belyser ändå utmärkt hur upp-
fattningen om vett och etikett har föränd-
rats under de senaste årtiondena. Många 
skribenter minns speciellt hur viktigt det 
var att man som barn lärde sig att hälsa 
vackert, niga och bocka. Barn skulle helst 
bara synas men inte höras. Dagens barn 
hålls sällan lika strängt, på gott och ont. 
Många oskrivna regler anses i dag föråld-
rade och har luckrats upp och gjort um-
gänget lättare och ledigare. Men friheten 
kan också skapa osäkerhet. En meddelare 
skriver så här:

Det har skett stora förändringar. [– – –] Det 
var absolut bättre förr. Envar, gammal som 
ung, visste hur man skulle bete sig. (Man, 
f. 1945)

Ordet hänsyn nämns i många av svaren. 
Att visa hänsyn och ärlighet, att behand-
la sina medmänniskor så som man själv 
vill bli behandlad – det tycks vara nyckel-
begreppen i vett och etikett. Det handlar 
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om att i ord och handling respektera den 
andra. Många umgängesregler existerar 
endast på ett, ibland svårtolkat, nonver-
balt plan i form av kroppsspråk, gester 
och miner. Trots att vi vet att det inte är 
vad vi säger, utan hur vi säger en sak, som 
egentligen räknas, är det talade ordet 
givetvis viktigt i umgänget med andra 
människor:

De små orden tack, var så god, ursäkta och 
förlåt bär långt. (Kvinna, f. 1938)

Etikettboken en bestseller

Etiketten som företeelse är uråldrig. Män-
niskor tycks alltid ha velat skapa en ram 
för sättet att närma sig varandra. Ordet 
etikett härrör sig från 1600-talets franska 
hov där namnen på de personer som för 
dagen skulle få äran att umgås med kung-
en skrevs upp på papperslappar, d.v.s. éti-
quettes.

I alla tider och kulturer har man haft 
regler för det sociala samspelet männis-
kor emellan. Vilka normer som gäller 
varierar givetvis mycket beroende på 
tid, plats och socialgrupp. Vi är vana att 
tänka oss att seder och bruk uppkom-
mer i ett högre samhällsskikt och små-
ningom sprider sig till de bredare lagren 
och populariseras, ett fenomen som inom 
kulturvetenskaperna fått en tysk benäm-
ning, Gesunkenes Kulturgut. I många fall 
är det faktiskt så det har gått till. T.ex. 
gaffeln, en i våra ögon ytterst trivial men 
nyttig tingest att använda vid måltiderna, 
var ännu på 1600-talet ett lyxföremål för 
den europeiska överklassen, oftast gjord 
av guld eller silver. 

Det är också viktigt att komma ihåg att 
etiketten kan se mycket olika ut i olika 
socialgrupper. Att vanorna i en annan 
grupp skiljer sig från vad just vi är vana 
vid betyder ju inte att etikett saknas. Den 
ser bara annorlunda ut och kan t.o.m. vara 
svår att få syn på. En meddelare tar som 

Etikettböckerna ägnar ofta flera 
sidor åt bruket att ge blommor 
som gåva. Val av blommor, de-
ras antal och färg kan vara av 
stor betydelse. Få människor 
fäster så stor uppmärksamhet 
vid ”blomsterspråket” – hu-
vudsaken att blommorna är 
vackra. Här en mamma-barn-
bukett på ett BB år 2000. SLS 
2100:1.
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exempel fiskargubbarnas karga, ordfatti-
ga språk och självsäkra kroppsspråk. De 
saknar kanske finess, men i deras kontext 
är just det rätt beteende. I deras sällskap 
kan en akademisk stadsbo lätt klampa i 
klaveret. 

Ibland kan det t.o.m. vara vanskligt 
att bli riktigt medveten om sina egna va-
nor och traditioner. Man blir så att säga 
”hemmablind” för alldagligt beteende. 
Men ingenting i den sociala etiketten är 
egentligen naturligt, allt är mer eller min-
dre inlärt under en längre tid. Sociologen 
Norbert Elias skriver i sitt verk Sedernas 
historia (1989):

Det som vi betraktar som självklart, efter-
som vi från barnsben har inpassats i och an-
passats till denna sociala standard, måste i 
början långsamt och mödosamt inläras och 
utvecklas av samhället i sin helhet.

Enligt Elias är etikettboken heller inga-
lunda något modernt påfund. Redan 
under medeltiden skrevs enstaka böcker 
på latin i konsten att uppföra sig i säll-
skapslivet. Böckerna var främst ämnade 
för unga adelsmän och behandlade allt 
från bordsskick och kroppens prydning 
till tukt i kyrkan och beteende i sängkam-
maren. 

I dag tycks utbudet på etikettböcker 
vara större än någonsin. Trots uppluck-
rade umgängesregler på många fronter, 
eller kanske just därför, tycks det finnas 
ett stort behov av vägledning. Osäkerhe-
ten gäller främst vid de stora ritualerna, 
vid livets fester såsom dop, konfirmation, 
förlovning, bröllop och begravning. Hur 
ska man vara klädd, vem ska man bjuda, 
vad ska man ha för traktering o.s.v.? Till 
uppbyggnad och karaktär har etikett-
böckerna inte förändrats särskilt mycket 
under de senaste femtio åren. Alla tar de 
upp i stort sett samma frågor: hälsning, 
bjudningar, värdens och gästernas plik-

ter, klädsel, restaurangbesök, brevetikett 
samt hyfs och pli i allmänhet. Det nya är 
väl att dagens böcker också behandlar 
moderna kommunikationsformer såsom 
textmeddelanden (sms) och e-post. 

”Mås det illa, så fås det gås”

Att hälsa på varandra hör till självklar-
heterna i vårt samhälle. Man hälsar på 
familjemedlemmar, grannar, butiksbiträ-
den, arbetskamrater:

Att hälsa på någon innebär för mig att man 
ser denna person, och genast en person blir 
sedd känner den sig viktig för någon och 
mår bra. (Kvinna, f. 1967)

De flesta meddelare är överens om att det 
är viktigt att hälsa på varandra och att det 
kostar så litet.

Att det nuförtiden skulle vara någon 
större skillnad på vem som hälsar först, 
kvinnan på mannen eller den som är i 
högre ställning på den underordnade, 
anses hopplöst förlegat. 

Det vanligaste hälsningsordet i dag är 
hej, oberoende av personernas ålder. God 
dag används mera av äldre, i synnerhet då 
man hälsar på obekanta personer. Bruket 
att ta i hand vid hälsning uppskattas av de 
flesta – och ofta betonas vikten av att man 
då verkligen ser den andra i ögonen. 

Det har också blivit mycket vanligare 
att man kramar om nära släktingar el-
ler vänner då man träffas och skiljs från 
varandra. När det gäller seden att kyssa 
på kind, som genom europaintegrationen 
blivit populärare också hos oss, går åsik-
terna starkt isär. För många känns kind-
kyssarna fortfarande främmande och 
uppfattas mera som en stel ”adelshäls-
ning”. Flera meddelare säger sig spara 
kyssarna för den allra närmaste kretsen, 
familjen och de bästa vännerna:
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Här i norr är vi nog sparsamma med kyss 
på kind, jag tycker att det är ohygieniskt och 
oetiskt att kyssa andra än sin egen make. 
(Kvinna, f. 1933)

Seden att kyssa damer på hand sägs ha 
dött ut med general Adolf Ehrnrooth. Li-
kaså är det i dag ovanligt att en man lyf-
ter på hatten då han hälsar på en kvinna 
på gatan eller i hissen. Många skribenter 
frågar sig i det här sammanhanget hur 
många män som förresten går med hatt 
nuförtiden. 

”Vem niger eller bockar år 2005?”, und-
rar i sin tur en kvinnlig meddelare född 
1938. I synnerhet dagens flickor är då-
liga på att niga, pojkarna sägs vara något 
bättre när det gäller att bocka. Seden före- 
kommer mest i lågstadiet vid betygsut-
delningar. Att vuxna kvinnor niger upp-
fattas av de flesta som något löjeväckande, 
inför presidenter och kungligheter är det 
emellertid acceptabelt, kanske t.o.m. att re-

kommendera. Ännu på 1970-talet förekom 
det att äldre kvinnor på landsbygden neg 
då de hälsade på t.ex. unga stadsflickor.

Många meddelare poängterar att den 
största förändringen de upplevt inom 
vett och etikett är du-reformen som efter 
svenskt mönster infördes också i Finland 
under 1970-talet. Tidigare hade man an-
vänt sig av titlar (doktorn, moster, far-
bror) eller klumpiga passivkonstruktio-
ner, och man fick i regel inte dua en äldre 
eller främmande person:

Jag måste t.o.m. säga tant åt min kusin som 
var 20 år äldre. (Kvinna, f. 1927)

Under min uppväxt var allt så enkelt. Ung-
domar duade varann. Vuxna mänskor nia-
de varann tills man ömsesidigt kom överens 
om att ”slänga titlarna”. Man höll distans 
och respekterade varandras integritet. Ett 
”du” på 50-talet förutsatte oftast en närmare 
bekantskap, annars var det buffligt och på-

Att ta i hand vid hälsning 
känns naturligt för de flesta. 
Ett handslag kan också bekräfta 
en överenskommelse eller för-
stärka en lyckönskan, som här, 
där en pokal överräcks på en 
klassfest i Karleby 1965. ”Ob-
servera klädseln hos herrarna. 
Kostymer, inga sladdriga jeans 
och bylsiga tröjor. Tala om vett 
och etikett”, kommenterar per-
sonen som lämnat in fotogra-
fiet. SLS 2100:25. 
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fluget. Det fanns klara regler för umgänget. 
Alla kände till dem och iakttog man dem 
inte, stämplades man som ouppfostrad och 
tölpig. 

När det allmänna duandet kom på modet 
i Sverige, tyckte jag det var hårresande och 
jag fattade inte att inte alla äldre mänskor 
reste sig i protest. Första gången jag själv 
blev duad av en fullständig främling var i 
en affär på Gotland på 1970-talet, och jag 
kände mig djupt kränkt. Det var som om 
den unga jäntan bakom disken hade spolat 
ner mig till en disktrasas nivå.

Nu har duandet slagit igenom så totalt, 
att man rent av skyggar för ett ”ni”. Ett 
”ni” i dag betyder avståndstagande, kyla, 
barriär. Ett ”du” antyder öppenhet, förtro-
lighet. [– – –] Jag säger ”du” åt kassaflickan 
i matbutiken, åt busschauffören och åt den 
nyinflyttade grannen, men jag skulle aldrig 
drömma om att tilltala en äldre person jag 
inte känner med ”du”. Av den anledningen 

känner jag mig sårad ifall den unga expe-
diten i järnhandeln niar mig, för då förstår 
jag att han anser mig urgammal! (Kvinna, 
f. 1938)

Det är många som, liksom kvinnan i cita-
tet ovan, blir sårade av att nias av yngre 
personer. ”Så gammal är jag väl ändå 
inte?”, är en vanlig reaktion. En minoritet 
upplever det endast som artigt och blir 
närmast smickrade. Det tycks finnas en 
skillnad mellan stad och landsbygd här 
– i städerna niar man lättare. Enligt en ny 
undersökning är det mest unga och gamla 
som duar, medan medelålders personer 
känner osäkerhet inför vilket tilltalsord 
man bör använda (Norrby 2005). Flera av 
meddelarna betonar också skillnaderna i 
svenskt och finskt språkbruk. Finsksprå-

Dagens barn behöver sällan längre äta upp allt från tallriken, men annars anses det fortfarande viktigt att 
man tidigt lär sig att uppföra sig väl vid matbordet. Bildens nioåring äter snyggt och prydligt med kniv och 
gaffel 1984. SLS 2100:27.
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kiga har som bekant en större benägenhet 
att nia främmande personer. 

”Bordsskick är till för att andra 
inte ska tappa aptiten”

Många oskrivna regler i det sociala livet 
har luckrats upp, men på en punkt är näs-
tan alla meddelare eniga om att man bör 
bibehålla en viss disciplin, nämligen vid 
matbordet. Här tycks man hålla fast vid 
många regler som man lärt sig redan i 
barndomshemmet. Det är viktigt att man 
dukar snyggt och prydligt, att man äter 
utan att kladda och att man kan föra ett 
avslappnat samtal. Man får inte föra någ-
ra upprivande diskussioner vid matbor-
det, det är illa för matsmältningen hävdar 
flera meddelare: 

Samtalsämnena kan nog vara nästan vad 
som helst utom sex, magbesvär och oan-
ständiga historier. (Kvinna, f. 1948)

Det anses också viktigt att man själv ser 
någorlunda proper ut vid matbordet. För 
lättklädd får man inte vara:

Min salig man morrade nog om det att jag 
krävde en skjorta på, av honom, tills jag en 
dag beslöt mig för att sitta topless vid bor-
det … (Kvinna, f. 1935)

Dagens barn behöver inte längre äta upp 
allt från tallriken och ofta får de lov att gå 
från bordet före de vuxna. I vissa famil-
jer uppmuntras barnen t.o.m. att delta i 
bordskonversationen. Förr var det annor-
lunda, då huvudregeln för barn var:

Att Kunna Vara Tyst. Kunde man vara tyst, 
kunde man också uppföra sig. (Kvinna, f. 
1954)

Barn skall uppföra sig väl vid matbordet 
och lära sig att vänta både på maten och på 

sin tur att tala. Tyvärr är trenden i dag den 
att det alltför ofta är barnen som styr samta-
let … (Kvinna, f. 1938)

Med barnen hade vi ”presidentmiddagar” 
för att öva oss ifall vi skulle bli bjudna på 
någon fin middag. Då dukade vi fint och åt 
så vackert vi kunde och konverserade fint. 
Vi drack ”snaps” och ”vin” och åt tre rätter. 
Vi hade vackert vikta servietter och ljus på 
bordet. Om nån gjorde något fel sa den som 
märkte det ”hhm” och så fick vi fundera 
vad som var fel. Kanske de lärde sig och har 
haft nytta av det när de blivit bortbjudna. 
(Kvinna, f. 1939)

Att dricka direkt ur flaskan accepteras 
allmänt endast efter bastun eller på trä-
ningspasset, möjligen på utfärd. Enligt en 
kvinnlig meddelare född 1931 varnades 
barnen förr att dricka ur flaskan, det sa-
des att då blev det regn.

”Den förfärliga yllemössan”

När det gäller klädetikett har meddelar-
na allmänt den åsikten att stilen har bli-
vit både ledigare, enklare och friare. Det 
finns inte längre så stränga regler för hur 
man bör se ut vid ett visst tillfälle, möj-
ligen med undantag för bröllop eller be-
gravning. Samtidigt som många välkom-
nar den friare trenden finns det de som 
saknar en striktare klädkod, i synnerhet 
då det gäller dagens ungdomar, för vilka 
”det nya hormodet” gäller:

Att mitt i vintern gå i byxor som visar halva 
arslet och blusar som slutar under bysten 
och en ytterjacka som slutar i midjan, är det 
hälsosamt?! (Kvinna, f. 1942)

Mest ondgör man sig över att modet gäl-
ler också för småflickor, och menar att 
klädskaparna borde kunna ta sitt ansvar. 
En del betonar ändå att man inte kan för-
bjuda ungdomarna att se ut som de vill:
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Nog var det ju hemskt under min egen skol-
tid då flickorna förbjöds att gå i långbyxor 
utom de dagar då vi hade idrott på schemat. 
(Kvinna, f. 1935)

Seden bland pojkar att behålla ”den för-
färliga yllemössan” på inomhus fördöms 
av flertalet meddelare:

Man går barhuvad ute lika ofta som man 
har mössa på sig inne. (Man, f. 1940)

En belevad man tar fortfarande av sig hu-
vudbonaden då han kommer inomhus, 
tycks vara det allmänna omdömet. ”Har 
du ägg i mössan?”, frågades det förr. I 
dag är det sällan en vuxen öppet kom-
menterar saken.

Det är emellertid inte endast ung-
domarnas klädstil som väcker anstöt. En 
av de yngre meddelarna anser att den 
äldre generationen ofta är överklädd:

Alltför utpräglad ”powerdressing” ger mig 
signalen att personen i fråga är osäker och 
behöver stöd av en formell klädsel. [– – –] 
Päls är ett etikbrott, och det tar jag allvarli-
gare än etikettbrott. (Kvinna, f. 1972)

Frågan om man ska ta av sig skorna eller 
behålla dem på då man besöker en annan 
persons hem, delar meddelarnas åsikter. 
Särskilt yngre personer verkar ha anam-
mat seden att alltid ta av sig skorna:

Det är väl en självklarhet att man tar av sig 
skorna när man kommer hem till någon. 
(Kvinna f. 1988)

Jag tycker egentligen inte om att man för-
väntas tassa omkring i sockor när man är på 
visit hos någon. Det känns litet för familjärt 
[…] Man kan naturligtvis ha med sig inne-
skor, men ibland råkar man inte ha det. Och 
bevare för att bli erbjuden ett par noppiga 
tofflor ur familjens lager! (Kvinna f. 1946)

Etikett på festen

Det viktigaste i festetiketten verkar vara 
att kunna visa upp ett gott humör. Att inte 
låta värdinnan vänta med maten, men 
att inte heller komma för tidigt, är också 
saker som betonas i svaren. Middagstal 
verkar inte stå så högt i kurs – i så fall ska 
de vara korta och roliga. Den invecklade 
kutym när det gäller skålande, som prak-
tiseras i Sverige, anses hos oss onödig. Då 
är det viktigare att kunna konversera sin 
bordsgranne på ett spirituellt och trev-
ligt sätt. Olämpliga samtalsämnen sägs 
vara politik och religion. Om någon rå-
kar stjälpa ett vinglas ska man enligt skri-
benterna göra så litet nummer av det som 
möjligt. Det samma gäller om någon blir 
för berusad eller annars bara oförskämd. 
Att en man bör dansa första dansen med 
sin bordsdam är den vanliga åsikten:

Vid en tillställning med dans och placering 
i par anser jag nog att kavaljeren gott och 
väl kan dansa […] med sin bordsdam. Om 
man inte är invecklad i en verkligt intres-
sant diskussion och ömsesidigt föredrar 
denna framför att dansa, bör nog också 
icke-dansanta herrar kunna traska runt på 
dansgolvet med sin dam under en dans. 
Han behöver ju inte vara klistrad vid henne 
för resten av kvällen. Herrar som efter sista 
tuggan helt sonika lämnar sin bordsdam åt 
sitt öde brister svårt i både uppfostran och 
folkvett. Om man inte vill följa de vanliga 
”reglerna” för dylika fester, kan man gott 
stanna hemma! (Kvinna f. 1938)

Bete sig i bussen och kassakön

Till artigt beteende hör att i allmänna 
fortskaffningsmedel ge sin plats åt en 
äldre eller rörelsehindrad person – så 
hette det i alla fall förr. Men gör vi det 
i dag? Enligt meddelarna är det litet si 
och så med den saken. Här får sig ung-
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domarna igen en släng av sleven. Unga 
män sägs vara lata med att stiga upp för 
damer och åldringar, eller att hjälpa till 
med att lyfta barnvagnar in i eller ut ur 
bussar och spårvagnar. Flera meddelare 
påminner också om att de allmänna fort-
skaffningsmedlen inte används lika flitigt 
som i deras barn- och ungdom. Bussarna 
på landsbygden kör nästan tomma nuför-
tiden så det är inget problem att hitta en 
sittplats, och ”i spårvagnar i Helsingfors 
åker mest kvinnor, skolelever och gamla 
alkoholister” (Kvinna, f. 1943).

Överlag sägs finländarna vara ett kö-
ande folk. Att vi så villigt och tålmodigt 
står i kö till kassan, betalautomaten eller 
betjäningsdisken, förklarar några med att 
vi under krigs- och krisåren var tvungna 
att köa för allt:

Jag tror att vi är ett folk som har lärt oss 
att köa. Nuförtiden står folk lugnt i kö och 
ingen tränger sig förbi. Jag tycker att folk 

var otåligare tidigare. I kön märks det att 
vi är ett blygt folk, vi bara står och ser med 
oseende ögon. Men ler man mot någon får 
man oftast ett leende tillbaka. (Kvinna, f. 
1954)

Att gå förbi i en bänkrad t.ex. på bio eller 
konsert så som etikettboken föreskriver, 
d.v.s. med framsidan mot dem som redan 
sitter, tycks många ha svårare med. Enligt 
flera meddelare är det vanligare att man 
”vänder baken till” för att inte behöva 
konfronteras ansikte mot ansikte med 
främlingar. 

Mobilpladdret ett otyg

Frågan som rörde telefonetikett resulte-
rade i starka åsikter från meddelarnas 
sida. Inte oväntat irriterar sig många på 
alla mobilsamtal som försiggår på offent-
liga platser, på gator och i fortskaffnings-

Till festetiketten hör att visa upp ett gott humör. Man ska helst kunna konversera sina bordsgrannar på ett 
spirituellt och trevligt sätt, som herrarna på festen i Uleåborg 2004 ser ut att göra. SLS 2100:40.
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medel. Här kan man se en tydlig genera-
tionsklyfta där de yngre har en liberalare 
syn på det offentliga pladdret: 

Det är helt okej för mig att människor pratar 
i mobiltelefon på allmänna platser. (Kvinna, 
f. 1988)

Jag tycker inte att t.ex. mobilsamtal är stö-
rande. Folk pratar ju fritt med fysiskt när-
varande personer, så varför skulle de inte få 
tala i telefon? [– – –] Sms hör till mina fa-
voriter när det gäller kommunikationssätt. 
(Kvinna, f. 1972)

Textmeddelanden är ett bra sätt att nå folk 
med, men måste erkännas att ibland blir 
man nog galen över att höra detta eviga 
pipande i tid och otid överallt. (Kvinna, f. 
1948)

Jag använder mobiltelefon endast i skären 
eller i svampskogen. Använder den endast 
att ringa med. (Kvinna, f. 1927)

Det är många som ondgör sig över de 
privata, alltför intima eller triviala sam-
tal, som man ofrivilligt blir vittne till då 
medmänniskor talar i sina mobiler på of-
fentliga platser:

Det finns inga hämningar längre. [– – –] 
Vad är det för idé med sms-meddelanden? 
(Man, f. 1945)

Att mobiltelefonen är helt privat och text-
meddelanden är jämförbara med vanliga 
brev är svararna mycket eniga om: 

Man får aldrig, utan lov, läsa andras text-
meddelanden. (Kvinna, f. 1948)

”E-posten är en stor välsignelse”

Angående internet och e-post är med-
delarna nästan lika passionerat för eller 
emot, som när det gäller mobilerna. Flera 
av de äldre svararna har emellertid ingen 
egen erfarenhet av dylikt. Det är också 
flera som betonar att ingenting av alla de 
privata e-brev som skrivs i dag kommer 
att finnas kvar för framtida forskning, 
såvida man inte skriver ut dem, och det 
händer kanske inte så ofta. Någon påpe-
kar också att folk snart inte längre kan 
läsa gamla handstilar och att man inte ids 
gå till källorna, då allting serveras i lätt-
tuggad form på internet. Flertalet ställer 

E-post, internet och mobilte-
lefoner har skapat nya regler 
i kommunikationen, som kan 
verka främmande för en del 
av den äldre generationen. 
För de uppväxande barnen 
känns allt detta emellertid 
odramatiskt och naturligt. 
Fyraåringen på bilden från 
2002 är redan van att spela 
dataspel på den bärbara pc:n. 
SLS 1986:122.
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sig ändå positiva och menar att e-posten 
har revolutionerat deras liv. Det är många 
som hellre skriver ett mejl än ringer:

E-posten är en stor välsignelse, både i ar-
betsliv och i föreningsliv, och privat, då man 
som jag har syskon och barn som bor runt 
landet och världen. (Kvinna, f. 1949)

När det t.ex. gäller mina kontakter till USA-
släktingar har jag haft stor glädje och nytta 
av att kunna sända e-post. Förut kunde det 
ta minst två veckor innan jag fick svar på en 
fråga, en vecka för mitt brev och en vecka 
för svaret, nu får jag svar inom någon tim-
me. (Kvinna, f. 1936)

Vad gäller chattforum på internet är med-
delarna inte lika positiva i sina uttalan-
den. Och man ska aldrig förvänta sig är-
lighet på nätet:

Mina barn har jag inte gett lov till att gå med 
i någon chattgrupp, eftersom man aldrig vet 
vem som finns på andra sidan. Ingen kan ju 
garantera att Pelle, 12 år, inte är en pervers 
Åke, 30 år. [– – –] Vem som helst kan vara 
vem som helst, oberoende av vad de säger. 
(Kvinna, f. 1967)

Distans till arbetskamraterna

Den punkt i frågelistan som berörde ar-
betsplatsen, och hur arbetsklimatet even-
tuellt har förändrats, besvarades av flera 
med att umgänget har blivit mycket lätt-
tare med åren. På många arbetsplatser 
råder inte längre lika sträng hierarki som 
förr och förhållandet mellan över- och 
underordnade har blivit naturligare. Å 
andra sidan har arbetstakten och stressen 
ökat på många håll. Det att arbetsklima-
tet på flera sätt har blivit mjukare ses inte 
som positivt av alla meddelare. En del 
menar att man i dag är så rädd för kon-
flikter att det kan vara svårt att ventilera 
obekväma och känsliga ämnen:

Vi skapar ett samhälle av velourvuxna. 
(Man, f. 1945)

Flera meddelare skriver att det är klokt att 
inte knyta alltför nära kontakter till sina 
arbetskamrater, medan andra uppfattar 
arbetsgemenskapen som en rikedom:

En viktig outtalad regel är att hålla en viss 
distans till sina arbetskamrater. (Kvinna, f. 
1938)

God etikett skulle alltså kunna vara att folk 
skulle låta andra jobba ifred … (Kvinna, f. 
1972)

Det värsta man kan göra på arbetsplatsen är 
att skvallra om sina arbetskamrater. [– – –] 
Så mycket har jag […] inte älskat mina ar-
betskamrater att jag skulle vilja vara på en 
gemensam fest med dem. Och matpausen 
är min egen tid. (Kvinna, 1928)

Man blir också beroende av sina arbetskam-
rater. Under många år delar man arbete men 
också privatliv och bekymmer med dem. 
Man är trots allt ”en stor familj” om man vill 
det eller inte. [– – –] Det blev parbildningar 
och förvecklingar. [– – –] Det kan väl inte 
undvikas om män och kvinnor i de ”aktiva” 
åren jobbar tillsammans. Erotisk spänning 
uppstår nog på alla arbetsplatser. (Kvinna, 
f. 1932)

Smalltalk och respekt för äldre 
personer

När det gäller kulturkrockar i Finland 
eller utomlands har meddelarna mest 
positivt att berätta om utlänningarna. Of-
tare är det är vi finländare som inte alltid 
riktigt begriper att bete oss korrekt. Visst 
är det också många meddelare som känt 
sig kränkta som kunder då exempelvis en 
marockansk torgförsäljare ryckt varan ur 
handen på dem, eller då en fransk servi-
tör vägrat tala engelska.

 Mera handlar det ändå om att vi kunde 
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lära oss av utlänningarna. Det som spe-
ciellt amerikaner och engelsmän anses 
vara mästare på, nämligen smalltalk, 
alldagligt småpratande också med helt 
främmande personer om allt och ingen-
ting, är något som finländarna borde bli 
bättre på. Många utlänningars naturliga 
artighet och genuina intresse gentemot 
sina medmänniskor, sägs också vara nå-
gonting vi kunde ta efter. 

En annan sak är den vördnad och res-
pekt för den äldre generationen, som man 
möter kanske speciellt i asiatiska och afri-
kanska länder, men också bland våra egna 
invandrare i Finland. Att det hela tiden 
sker en växelverkan mellan olika grupper 
i samhället är ju klart. Vi påverkar varan-
dras traditioner och förhållningssätt, om 
vi så vill det eller inte. Så här uttrycker sig 
en informant om saken:

Utvecklingen i det mångkulturella samhäl-
let kommer säkert att förändra gamla regler 
om vett och etikett. (Man, f. 1933)

Kulturkrockar kan man också råka ut för 
i umgänget med sina egna landsmän. Det 
kan handla om finnarnas fördomar mot 
finlandssvenskar, om helsingforsarnas 
fördomar mot närpesbor eller om arbe-
tarnas fördomar mot akademiker. Att va-
norna skiljer sig från varandra är ju själv-
klart – kunskap brukar vara första steget 
till förståelse.

Chevaleresk artighet kontra 
emancipation

När det gäller umgänget mellan könen 
tycker man kanske att det borde ha hänt 
en hel del under en generation. Det in-
tressanta är att många av dem som sva-
rade anser att det nuförtiden i princip 
inte är någon skillnad om det är mannen 

eller kvinnan som tar initiativet t.ex. till 
en träff eller en dans, och dagens unga 
flickor sägs ofta vara den aktivare parten. 
Men, ändå är den allmänna åsikten att 
man själv inte vill verka för efterhängsen 
som kvinna:

Då jag var yngre skulle nog flickorna vara 
mycket mer passiva och snällt bara vänta på 
pojkarnas inviter … (Kvinna, f. 1968)

Förr var det ju mannens sak att bestämma 
träff. Bland de unga verkar det numera vara 
tvärtom. (Kvinna, f. 1941)

Så nödig behöver man väl inte vara. (Kvin-
na, f. 1946)

De få män som svarade verkar vara av 
den åsikten att kvinnan gärna får vara li-
tet aktivare och ta initiativet:

Ibland är vi män alldeles för blinda för sig-
naler. (Man, f. 1945)

Då ska det alltså handla om träffar, dan-
ser, kyssar eller kramar – att en kvinna 
erbjuder sin sittplats åt en man eller hjäl-
per honom på med ytterkläderna ses inte 
med blida ögon av männen. Då känner 
de sig skröpliga och förnedrade.

Många kvinnor, oberoende av hur 
emanciperade de annars är, tycks fort-
farande uppskatta en i viss mån gam-
maldags, chevaleresk artighet, såsom att 
mannen håller upp dörren för kvinnan 
men själv går först och banar väg t.ex. i 
en fullsatt lokal eller bänkrad:

Det är trevligt om mannen begär notan, 
även om vi demokratiskt delar på kostna-
derna. (Kvinna, f. 1946)

Jag förväntar mig att min bordskavaljer 
skuffar in stolen då jag sätter mig. (Kvinna, 
f. 1937)

Men det finns också avvikande åsikter. 
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En av de yngre meddelarna tycker inte 
om att en man öppnar dörren för henne 
utan upplever det som nedvärderande, 
för att kvinnan är ”en mänska med lika 
många händer och lika stor hjärna” som 
mannen. 

Flera av de traditionella etikettsregler-
na i umgänget mellen könen håller tyd-
ligen på att falla bort och anses kanske 
rentav litet pinsamma, såsom att männen 
bör resa sig då en dam avlägsnar sig från 
sällskapet, eller att mannen ska gå på den 
yttre sidan av trottoaren för att skydda 
kvinnan från stänk från gatan. Så här 
skriver en meddelare:

Att det skulle vara någon skillnad vem som 
går först uppför eller nerför trappan låter 
nästan lite skrattretande i mina öron. Har 
det faktiskt funnits en sådan regel?!? (Kvin-
na, f. 1967)

Faktum är att etikettböckerna föreskriver 
att mannen bör gå före uppför och efter 
nerför trappan – av den triviala orsaken 
att han då inte så lätt ska kunna studera 
kvinnans ben eller se in under hennes 

kjolfåll. År 2005 är det väl inte någon som 
tar notis om sådana regler längre.

”Allt är offentligt i dag”

Den sista punkten på frågelistan behand-
lade temat offentligt/privat. Den vanliga 
åsikten bland meddelarna är att gränsen 
mellan vad som är offentligt och vad som 
är privat håller på att suddas ut. En bidra-
gande orsak till detta anses vara att det är 
så många personer i dag, både kändisar 
och doldisar, som viker ut sig och sitt liv 
i pressen, televisionen och litteraturen. 
Allting har blivit offentligt.

Att man ser folk äta och dricka ute 
på gatan är inte längre ovanligt, medan 
det i många meddelares ungdom skulle 
ha varit fullständigt otänkbart. En glass 
på en parkbänk eller en varm korv vid 
grillkiosken var accepterat, men här gick 
gränsen. ”I min barndom fick man inte 
ens äta i trädgården”, berättar en kvinna 
född 1928. Att yngre kvinnor lägger make 
up i metron eller ammar sitt barn vid ett 

I umgänget mellan könen an-
ses det nuförtiden ofta ovä-
sentligt vem som tar initiati-
vet. Få kvinnor har ändå som 
vana att bjuda upp männen 
till dans. På en middag med 
dans förväntas än i dag man-
nen ägna den första dansen 
åt sin bordsdam. Också icke-
dansanta herrar bör kunna 
”traska runt på dansgolvet 
med sin dam under en dans. 
Om man inte vill följa de 
vanliga ’reglerna’ för dylika 
fester, kan man gott stanna 
hemma!”, anser en medde-
lare. Foto Bernhard Åström 
ca 1910, SLS 1555:954.
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cafébord har blivit en allt vanligare syn. 
Ännu för tjugo år sedan var det många 
som indignerat höjde på ögonbrynen in-
för ett sådant beteende. Och, det bör väl 
tilläggas, än i dag är det inte fullt accep-
terat av alla.

På en punkt har man inte blivit libera-
lare, utan tvärtom mycket strängare när 
det gäller vad man får göra offentligt, 
nämligen när det gäller rökningen. Då 
det tidigare var fritt fram att röka i stort 
sett var och när helst man så önskade, 
har vi i dag en lagstiftning som förbjuder 
rökning inomhus på arbetsplatserna och 
i så gott som alla offentliga lokaler eller 
fortskaffningsmedel. Det stora flertalet 
av meddelarna uppfattar den här utveck-
lingen som rätt och riktig. Några, t.o.m. 
icke-rökare, tycker att det är synd om rö-
karna som alltid måste stå ute och frysa. 
Tidigare var det inte brukligt för damer 
att röka ute, det ansågs vulgärt.

Att visa känslor hör inte heller längre 
enbart till den privata sfären. Det är 
t.ex. inte ovanligt att man hör folk gräla 
i mobiltelefon på bussen, till synes helt 
omedvetna om sina medpassagerare. 
Kärleks- och sexlivet uppfattas som det 
mest privata vi har, något man helst inte 
ens behöver tala med sina vänner om, än 
mindre vika ut bland allmänheten:

Jag tycker att gatubilden ser ganska tråkig 
ut. Att hångla på gatorna och kyssas inten-
sivt tycker jag hör hemma i ditt hem, inte på 
gatorna. (Kvinna, f. 1948)

Men det finns också de som ser den nya 
öppenheten som något positivt:

Visst kan känslor visas offentligt. När ung-
domar kysses och kramas kan man bara tän-
ka att det var synd att det inte var brukligt 
under ens egen ungdom. (Kvinna, f. 1930)

Den sista frågan, ”Vad innebär egentligen 
vett och etikett för dig?”, fick många re-
flekterande svar. För de flesta fungerar de 
oskrivna reglerna som ett slags rättesnö-
re, som underlättar samvaron med andra 
människor. Flera meddelare påpekar att 
kunskap ger frihet – när man vet hur man 
ska bete sig i olika situationer är det också 
lättare att bryta mot etiketten. En kvinna, 
född 1952, anser att ”etikett” borde vara 
ett eget läroämne i lågstadiet. En annan, 
född 1923, menar att etikettsreglerna ut-
gör ”trafikreglerna” människor emellan 
och skyddar dem mot både krockar och 
förargelse. Avslutningsvis får en av de 
yngre meddelarna ge sin tänkvärda ana-
lys av sitt förhållande till vett och etikett:

Etikett är ett skådespel, en mängd ganska 
onödiga och fåniga regler som det kan vara 
roligt att leka med ibland, men som egentli-
gen hör till en äldre generation och/eller en 
snobbig attityd. Om nån anklagar mig för 
att sakna etikett skrattar jag nog bara. Vett 
vill jag däremot inte vara utan. (Kvinna, f. 
1972)

Marika Rosenström
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Det är dags för en ny frågelista och ett 
nytt tema. Årets pristävling handlar om 
minnen och hågkomster kring frivilligt 
arbete, ett äldre tema som tas upp på nytt. 
Vi är alltså intresserade av talkoarbete och 
hur den samhälleliga förändringen gett 
detta arbetssätt nya former, nytt innehåll 
och ny betydelse. Det gäller både den 
kulturella och sociala betydelsen av att 
ordna ett gemensamt arbete.

År 1980 sändes en frågelista med lik-
nande tema ut. Då fokuserade frågelistan 
på traditionella talkor på landsbygden. 
Frågorna var avsedda att klarlägga struk-
turerna för talkoarbetet.  Bland annat in-
gick frågor som vilka olika typer av ar-
beten som ordnades, hur och varför man 
hade talko, men också frågor som berörde 
tidpunkter, deltagare och hur hela arbe-
tet med den efterföljande festen gick till. 
Svaren på frågelistan beskriver ingående 
hur gemensamt arbete på landsbygden 
genomfördes. Det är en agrar värld, där 
arbete och hjälpsamhet gavs hög prio-
ritet, som beskrivs. Att hjälpa sin nästa 
var en hederssak, grannhjälp upprätthöll 
inte bara goda grannrelationer, utan hade 
också en sammanhållande och stärkande 
funktion för bygemenskapen. Talkoarbe-
tet ordnades tidigare för att man snabbt 
skulle få undan ett stort arbete, men även 
för att ge en festlig prägel åt ett enformigt 
arbete. 

Talko 
– arbete till nytta och nöje
Folkkultursarkivets pristävling nr 46

Frågan är då om man ser spår av denna 
form av arbete i samhället i dag? Då talko-
arbeten tidigare var en del av den agrara 
vardagen, är de i dag någonting som görs 
på fritiden. Fortfarande ordnas talkor för 
att få ett stort arbete gjort snabbt eller 
utan kostnad. Men den traditionella for-
men har försvunnit, i vissa sammanhang 
är det enklare att köpa en tjänst i stället 
för att be en vän, släkting eller granne om 
hjälp. Talkots sociala betydelse har också 
förändrats. Den ökade fritiden har gjort 
att det inte finns ett behov av att träffas 
i arbetets tecken på samma sätt som tidi-
gare. Men det existerar en rad seglivade 
strukturer i det nutida kulturmönstret, 
gamla arbeten får nya former och lever 
kvar som en fortsatt självklar del av sam-
hället. Detta framkommer bland annat i 
synen på och användningen av talko som 
begrepp, och därför syftar denna fråge-
lista till att få fram hur talkoarbetet ut-
vecklats till den form och betydelse det 
har i dag. 

I årets frågelista är avsikten att koncen-
trera sig på tiden från 1950-talet och fram 
till vår egen tid. I vilka sammanhang före-
kommer talkoarbeten? Vilka är motiven 
för talkoarbeten? Vilken innebörd ges or-
det talko i dag? Vilka är dina tankar kring 
talkoarbete? Vad görs på talkoarbete? Vad 
avsågs med talkoarbete tidigare och vad 
avses med talkoarbete i dag? Är det vik-
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tigt för barn att få ta del av detta sätt att 
arbeta?

Vi talar om talkotimmar, talkoanda, 
medborgaranda och gemensamma kraf-
ter: kärt barn har många namn. Men vad 
är det egentligen som avses och är det rätt 
att t.ex. olika jippon eller arbeten i fören-
ingar i dag skall göras på talko? 

Tävlingstiden för bidrag går ut den 15 
mars 2006. Vi delar ut både penningpris 
och bokpris och bland samtliga svaran-
de lottar vi ut två extra pris. Svaret kan 
returneras i det svarskuvert som sänds 
till alla informanter eller adresseras 
till Folkkultursarkivet/Monica Ståhls-
Hindsberg, Riddaregatan 5, 00170 Hel-
singfors. Fyll också i personblanketten 
och skicka in den med ditt svar. Obser-
vera att blanketten inte behöver returne-
ras om du inte svarar denna gång. Nya 
informanter kan beställa personblanket-
ten från ovanstående adress, per telefon 
eller e-post (se nedan). Om du vill kan 
du få en kostnadsfri kopia av ditt svar. 

Som vanligt är nedanstående rubriker 
och frågor tänkta som hjälp för dig och 
du behöver inte följa dem exakt. Berätta 
gärna både om hur det var i din barndom 
och hur det är i dag, men kom ihåg att 
uppge ungefär i vilken tid du rör dig. 
Har du fotografier som du tycker illustre-
rar dina tankar, får du gärna skicka med 
dem! Anteckna om du vill ha bilderna 
returnerade. Kom också ihåg att anteck-
na bildernas motiv, personerna, platsen, 
tidpunkten och fotografen. De insända 
fotografierna införs i arkivets bilddata-
bas och kan användas för vetenskapliga 
ändamål.

Undertecknad svarar gärna på frågor om 
undersökningen, tfn 09 – 61 87 74 53 eller 
e-post monica.stahls-hindsberg@sls.fi.

Tack på förhand för ditt intresse!

Monica Ståhls-Hindsberg

Takläggningstalko i Neder-
vetil 1917. Takläggningstal-
kor, där pärtor, vass eller 
halm användes, var vanliga 
innan plåten blev allmän 
som takläggningsmaterial. 
Foto Valter Forsblom.
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1. Ordet talko 
Hur uppfattar du ordet talko? Vad bety-
der talkoanda för dig? Talas det om talko-
anda och medborgaranda t.ex. i massme-
dia? Vad är grannhjälp och vad är talko? 
Ser du positivt eller negativt på den rika 
användningen av ordet talko i dag? Skul-
le du i stället hellre använda något annat 
ord? Och i så fall varför? Ordnar man 
talkor i dag på samma sätt som tidigare? 
Tycker du att talko är motiverat i dagens 
samhälle? Har du träffat på personer 
som vägrar ställa upp för ett talkoarbete? 
Finns det oskrivna regler i din hemtrakt 
för att upprätthålla talkoandan? Ordnas 
det talkor enbart för kvinnor och enbart 
för män? Vad kallas för talko i dag och 
varför? Berätta vad det är för skillnad på 
arbetslag, grannhjälp och talko?

2. Gemensamma krafter i husbolag 
Har man ordnat talko i ditt husbolag? 
Berätta om hur det gick till, i vilket syfte 
det ordnades, vem som organiserade det 
hela osv. Hur meddelas husets invånare 
om kommande talkor: på allmänna an-
slagstavlan, infoblad, textmeddelanden, 
e-post, per telefon etc? Finns det ett soci-
alt tryck att delta? Hur förhåller man sig 
till dem som inte deltar? Ordnas det med 
servering av mat och dryck under arbe-
tet? Vem sköter detta i så fall? Hur länge 
brukar ett talko räcka? Ordnas arbetet på 
veckoslut eller vardagar? Brukar barn 
delta i arbetet? 

3. Talkoarbeten inom föreningar, för 
jippon och s.k. samhällstalkor
Berätta om när och varför det börjades 

Gårdstalko med lövkrattning i oktober 2002 i Helsingfors. Den gemensamma utegrillen tänds för att använ-
das en sista gång för säsongen efter att arbetet är gjort. Foto Marika Rosenström.
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med föreningstalkor där du bor. Vem or-
ganiserar talkoarbetet inom en förening? 
När ordnas dessa talkoarbeten? Finns det 
ett nätverk för talkor, där man delat upp 
olika talkoarbeten på olika grupper och 
hur fungerar det i så fall? Känner du till 
om det finns föreningar där talko inte in-
går som en del av föreningens verksam-
het? Vilka olika slag av föreningar har en 
direkt hjälpande och social funktion? Har 
du varit med om s.k. samhällstalkor, där 
man t.ex. bärgat hö, rensat stränder, stä-
dat efter något evenemang eller dylikt? 
Har du varit med om talkor där man stä-
dat upp efter en olycka, t.ex. oljeolycka?  
Berätta också om du deltagit i talkor i 
samband med jippon, och hur ett sådant 
talko ordnades.

4. Resor, lägerskolor och evenemang
Har du varit med om att arbeta eller ord-
na försäljning till förmån för lägerskolor 
eller resor? På vilka olika sätt har arbetet 
organiserats? Vem tar initiativet till dessa 
arbeten? Upplever du ett tvång att delta 
i talkoarbetet? Varför i så fall? Hur sker 
sammankallandet: med brev, kort, tele-
fon, textmeddelande eller per e-post?  Be-
rätta hur du förhåller dig till denna form 
av insamling och ifall du skulle vilja att 
den ordnades på något annat sätt.

5. Talkoarbeten inom samfälligheter 
och lag
Berätta vilka olika samfälligheter (t.ex. 
väg, hus, äng, skog) du känner till och 
huruvida det ordnats talkoarbeten inom 
dessa? Deltar enbart delägare i talkoar-
betet eller medverkar även utomstående 
personer? Ordnas det med traktering un-
der dessa talkoarbeten? Vem sköter om 

trakteringen? Berätta också om delägar-
nas skyldigheter och rättigheter i en sam-
fällighet. Vi är också intresserade av att 
veta om du deltagit i talkoarbeten inom 
olika lag, t.ex. jaktlag, väglag, matlag. 

6. Talkor på arbetsplatsen
Har du varit med om gratisarbete på 
din arbetsplats? Vad gjordes och varför 
gjordes det på talko? Vem deltog i arbe-
tet? Ordnades det efter arbetstid eller på 
veckoslutet? Hur länge räckte arbetet? 
Var det ordnat med servering, mat och 
dryck för deltagarna? Vem bjöd och om-
besörjde trakteringen? Kan man avtackas 
på något annat sätt? Tycker du att det är 
viktigt för trivseln på jobbet att man ord-
nar jippon på fritiden? Hör det till god 
ton att man deltar?

7. Privata talkoarbeten och grannhjälp
Har du själv ordnat ett talko t.ex. vid 
flyttning, uppröjning av någonting, byg-
gande av något slag eller inför en stor 
fest? Beskriv gärna hur det gick till, t.ex. 
vem du vidtalade, om det var på morgo-
nen, dagen eller kvällen?  Berätta om du 
bjöd deltagarna på mat efteråt eller bara 
på kaffe. Ifall du hade mat, vad hade du 
lagat och vem skötte om serveringen? 
Hade talkodeltagarna möjlighet och lust 
att gå i bastu? Kan du tänka dig att ordna 
talko någon annan gång? Om inte, var-
för? Förekommer det ett organiserat ut-
byte av grannhjälp där du bor, t.ex. i form 
av barnpassning eller reparation av hus? 

8. Hågkomster
Berätta om du i din barndom upplevt tra-
ditionella talkor med kalas? Ordnas den 
typen av talkoarbeten ännu i dag?
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Historiska och litteraturhistoriska arki-
vets (HLA) bildsamling med ca 80 000 
fotografier består till största delen av bil-
der som kan kategoriseras som person-
historiska. Dessa bilder, med tonvikt på 
det finlandssvenska, är också intressanta 
ur (kultur)historisk synvinkel. Bland de 
äldsta fotografierna, från 1870-talet fram-
åt, finns borgerskapet välrepresenterat 

Personhistoriska fotografier 
Historiska och litteraturhistoriska arkivets 

bildsamling

liksom präster och militärer. Av förståe-
liga skäl är många prominenta personer 
t.ex. inom politik, närings- och kulturliv 
fotograferade, liksom även författare och 
konstnärer. Trots att männen är i majori-
tet saknas inte heller kvinno- och barnfo-
tografier vilka i fråga om såväl komposi-
tion som personernas klädsel ofta är mera 
intressanta. Emedan personhistoriska bil-

De av Bobrikoff 1903 landsförvisade Viktor Magnus von Born, Carl Mannerheim med hustru Aina f. Ehrn-
rooth, Eugen Wolff med hustru och Jonas Castrén fotograferade 1903 i Stockholm av Herman Hamnqvist.
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der är tagna både av yrkesfotografer och 
privatpersoner är kvaliteten ojämn och 
alla fotografier är dessvärre inte så bra att 
de kan publiceras.

Många av dem som finns avbildade 
på foton i arkivet är identifierade, men 
tyvärr finns också en hel del fotografier 
som man inte har några uppgifter om. Ti-
digare tog man i stort sett emot allt bild-
material som donerades till arkivet, men 
på senare år har man varit mera restrik-
tiv i fråga om oidentifierade fotografier. 
Dessa kan emellertid vara intressanta ur 
fotohistoriskt perspektiv särskilt om de 
representerar en ovanligare framställ-
ningsmetod eller om bilden är tagen av 
en känd fotograf.

Tidiga fotografiska 
framställningsmetoder

I arkivets samlingar finns exempel på 
flera olika fotografiska framställnings-
metoder som dagerrotypi, ambrotypi 
och ferrotypi förutom pappersfotografier 
gjorda efter olika slags negativ, av vilka 
glasplåtarna är de äldsta.

Dagerrotyperna från 1840- och 60-ta-
len kan sägas vara fotografiernas inku-

nabler. De exemplar som finns i HLA är 
troligen från tidigt 1860-tal. Bilden som 
inte får komma i kontakt med luft finns 
inramad under glas och skall förvaras i 
skydd för solljus. Ambrotypin och ferro-
typin var i användning i Finland mellan 
1855 och 1865. Medan dagerrotyper och 
ambrotyper främst framställdes i ateljéer 
användes ferrotypimetoden i första hand 
av kringresande fotografer, t.ex. på mark-
nader och i nöjesparker. Ferrotypen ovan 
är tagen i en automat den 13 juni 1906 på 
Högholmen i Helsingfors. Bilder fram-
ställda med någon av dessa metoder är 
vanligen inte signerade. Vissa detaljer på 
dagerro- och ambrotyper kan vara hand-
kolorerade som på bilderna här.

Visitkort som modefluga

Från 1860-talets början blev det vanligt 
bland de välbärgade att klä sig i sina 
bästa kläder och gå till fotografen för att 
föreviga olika viktiga skeden i livet. Man 
bytte fotografier vänner och släktingar 
emellan och samlade dem i ett album 
som fick ligga framme på en synlig plats i 
salongen. Tack vare denna sed är det lätt 
att bilda sig en uppfattning om en per-

Dagerrotyp FerrotypAmbrotyp
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sons umgängeskrets i de fall bilderna är 
identifierade. Den här typen av person-
porträtt hittar man i många fotografisam-
lingar på HLA. 

Visitkorten hade under 1860-talet ge-
nomgått en hel del förändringar. Efter 
helfigurbilden började man fokusera på 
personen och bakgrunden tonades bort. I 
detta skede blev det populärt med ”stora 
huvuden” som fotograferna kallade an-
siktsporträtten. Förutom de ordinära vi-
sitkorten (ca 9 x 6 cm) och halvvisitkort 
(ca 9 x 4 cm) blev det på 1870-talet mo-
dernt med kabinettfotografier (ca 15 x 
10 cm). De togs till en början i bruk för 
att avbilda artister; en rollfigur gjorde 
sig nämligen bättre på en större bild och 

Signe Meinander. Foto Natalia Linsén, Borgå. 
Halvvisitkort.

Gabriel von Haartman  fotograferad 1861 av Char-
les Borchardt som var en av vårt lands första foto-
grafer. Visitkort.

Pehr Evind Svinhufvud 1900. Foto Atelier Apollo, 
Helsingfors. Visitkort.
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fotot var också lättare att rama in. Man 
började åter använda sig av bakgrunds-
kulisser och möbelrekvisita och man fäste 
igen stor vikt vid klädseln.

Släkten Meinanders arkiv

Som exempel på det slag av arkiv (släkt-, 
gårds och personarkiv) i vilka det ingår 
personhistoriska fotografier har jag valt 
Släkten Meinanders arkiv (SLSA 1165), 
Sarvlaks arkiv (SLSA 1103) och Henry 
Parlands arkiv (SLSA 954). 

I släkten Meinanders arkiv ingår ca 
1 500 fotografier av vilka ungefär 300 är 
visitkort från slutet av 1800- och början av 
1900-talet. Hälften av samlingens bilder 
är glasplåtar tagna av konsthistorikern 
Karl Konrad Meinander (1872–1933) un-
der tre årtionden. Motiv är framför allt 
hans och hustrun Marthas (f. Schauman) Adolf Aminoff ca 1900. Kabinettfoto.

Släktträff på Greggböle gård ca 1910. Fotografen Karl Konrad Meinander står i bakersta raden på bilden.
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 Einar och Dagny Meinander med barnen Runar, Torolf och Margit ca 1910.

Martha Meinander t.v. och trotjänarinnan Amanda t.h. tillreder sylt 1914.
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familj och umgängeskrets på släktgården 
Greggböle i Pernå. Bilderna visar familje-
sammankomster, barnens lekar, gäster på 
besök och vardagssysslor. De unga män-
nen är ofta studenter eller officerare och 
kvinnorna och barnen vackert klädda. 
Fotografierna ger en idyllisk bild av herr-
skapslivet i början av 1900-talet. Ett roligt 
fenomen i tidiga gruppbilder överlag är 
att man vanligen hittar någon person lig-
gande i gräset på utomhusfotografierna 
och i det avseendet är gruppbilderna i 
Meinanderska arkivet inte något undan-
tag. De Meinanderska bilderna i artikeln 
är alla fotograferade av Karl Konrad Mei-
nander på Greggböle.

En historiskt intressant del av den Mei-
nanderska samlingen är de fotografier av 
familjen Schauman  som hänför sig till Eu-
gen Schauman, Martha Meinanders bror. Hilding, Karl Konrad och Valter Meinander på 

Greggböle troligen 1898.

Eugen Schauman med sina yngre syskon, från vänster Mischa, Carl Gustaf, Fredrik, Paul, Martha och 
Sigrid. Foto: Daniel Nyblin.
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Sarvlaks arkiv

Materialet i Sarvlaks arkiv förvaras på 
Stor-Sarvlaks gård i Pernå. De handling-
ar som en forskare vill titta på beställs till 
påseende på Riddaregatan. Till skillnad 
från det övriga materialet har fotografi-
erna fram till april i år varit oförtecknade. 
På våren flyttades de till HLA samt sorte-
rades och inventeringsförtecknades och 
är nu tillgängliga för forskare.

De 2 500 fotografierna består främst av 
bilder från två olika skeden på Sarvlaks, 
d.v.s. Viktor Magnus von Borns tid 1879–
1914 och Ernst von Borns tid 1914–1956 
som godsägare på gården. Efter Ernst 
von Borns död bodde hans hustru Alix 
von Born ännu kvar ända in på 1970-ta-
let. Själva slottet, såväl interiören som 
exteriören, och den omgivande parken är 
väldokumenterade. Viktor Magnus var 
gift tre gånger och hade 13 barn, så redan 

Hulda von Born 1891 kort före sin död. Kolorering 
gjord av Björsell, Stockholm.

Sarvlaksanställda 1903: trädgårdsmästaren Loman (t.h), kusken Berg, drängen Seger, sågställaren Karlsson, 
mjölkkusken Berghem (?), mejeristen Svenson och sittande inspektor Nyberg.
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Ernst och Alix (f. Selin) von Born i biblioteket på Sarvlaks 1933.

Viktor Magnus och Ellan (f. de la Chapelle, tidigare gift med Albert Edelfelt) von Born på Sarvlaks 1909.
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Henry Parland i Kaunas med Vera Sotnikova och 
hyresvärdinnan Markovitj 1929–30. ▶

familjefotografierna utgör en ansenlig 
del av samlingen. Förutom familjebilder 
förekommer också ett stort antal fotogra-
fier av släktingar och vänner, bland dessa 
finns både Albert Edelfelt och Gunnar 
Berndtson. Godsägarnas politiska enga-
gemang, främst Ernst von Borns, har 
lämnat efter sig gruppbilder av regering-
ar, riksdagsgrupper samt olika utskott. 
Bland gästerna på Sarvlaks finns flera av 
landets presidenter och ledande politiker, 
bl.a. marskalk Mannerheim, kunglighet- 
er samt utländska politiker. Trots att tjäns-
tefolket var en synlig del av livet på Sarv-
laks förekommer de sällan på fotografi-
erna; ett undantag utgör Viktor Magnus 
von Borns trotjänare 1903.

Mormor Marie Sesemann, mamma Ida Maria och bröderna Oscar, Ralf, Henry och Herman Parland 1924, 
Villa Brunberg i Grankulla.
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Henry Parlands arkiv

Av personarkivens fotografier är författar-
bilderna mycket efterfrågade som illustra-
tioner i olika publikationer. Författare och 
i synnerhet modernisterna är välrepresen-
terade i HLA. Bilder av en och samma för-
fattare förekommer ofta i flera personers 
arkiv vilket visar att man hade nära kon-
takt med varandra inom författarkretsen. 
Här har jag valt några bilder av den i ung 
ålder avlidne Henry Parland (1908–1930) 
avbildad tillsammans med familj, vänner 
och författarkolleger. Familjefotot kommer 
från brodern Oscar Parlands arkiv, vars 
fotografier ger en god bilddokumentation 

Henry Parland har fotograferat Rabbe Enckell, Gunnar Björling och Torger Enckell utanför restaurang 
Opris i Helsingfors 1928.

av Henry Parlands barn- och ungdom.
Personhistoriska fotografier hittar man 

förutom i historiska och litteraturhisto-
riska arkivet också i Svenska litteratursäll-
skapets Folkkultursarkivs och Österbot-
tens traditionsarkivs samlingar. Tillsvidare 
har arkiven ingen gemensam sökfunktion 
utan man måste vända sig till varje arkiv 
skilt för sig. Man kan bekanta sig med 
bildsamlingarna på litteratursällskapets 
webbsida www.sls.fi under rubriken Ar-
kiv och bibliotek.

Anne-May Berger
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Under år 2004 fick Historiska och litte-
raturhistoriska arkivet (HLA) ta emot en 
stor mängd intressanta handlingar. Det 
inkomna materialet består av såväl nya 
arkiv som tillskott till gamla samlingar. 
Bland nyförvärven förekommer material 
med anknytning till författare, kulturper-
soner, föreningar, stiftelser, släkter, gårdar 
m.m. Nedan några exempel på nyinkom-
met material.

Teaterchefen och regissören 
Vivica Bandlers arkiv

Fjolårets största nyförvärv var teaterche-
fen och regissören Vivica Bandlers (f. von 
Frenckell, 1917–2004) arkiv omfattande 
drygt 20 hyllmeter. Arkivet, som även 
omfattar handlingar rörande hennes för-
äldrar och deras verksamhet inom affärs-
liv, politik, idrott och vetenskap, ordnas 
och förtecknas för närvarande och beräk-
nas vara tillgängligt för forskning i mit-
ten av nästa år. För den stora allmänheten 
är Vivica Bandler mest känd som legen-
darisk, fördomsfri chef för Lilla Teatern i 
Helsingfors, där hon också verkade som 
regissör. I minnesrunor och artiklar har 
framhållits att hon står för storhetstiden i 
Svenskfinlands teaterhistoria och var den 

Från Thalias tiljor till 
klerikal vardag 

Nyförvärv i Historiska och litteraturhistoriska 
arkivet 2004

som på allvar hämtade teatervärlden till 
Helsingfors. 

Vivica Bandler var äldre dotter till fi-
nansmannen och politikern Erik von 
Frenckell (1887–1977) och teaterhisto-
rikern Ester-Margaret von Frenckell (f. 
Lindberg, 1890–1974). Hon utbildade sig 
till agronom men ägnade sig tidigt åt både 
teater och film och debuterade som regis-
sör vid Svenska Teatern i Helsingfors år 
1948. Därefter var hon regissör vid olika 
teatrar samt för TV och radio i Finland. 
År 1953 regisserade hon i Paris där hon 
även gästspelade med bondeteatergrup-
pen Kylänpojat, som under sju veckor 
framförde scener ur Alexis Kivis Sju brö-
der. Under Vivica Bandlers tid på Lilla Te-
atern 1955–1967 förändrades repertoaren 
radikalt och publiken fick uppleva många 
banbrytande uppsättningar. I sin memo-
arbok Adressaten okänd (1992) konstaterar 
hon att Lilla Teaterns riktlinjer skulle vara 
”Själskunskap – Människogissel – God-
modig Underhållning” och att såväl de 
stora tragedierna som de små komedi-
erna skulle vara bannlysta. Hon betonade 
också ett naturligt scenspråk och samar-
bete med finska kolleger. Under hennes 
tid äntrade Mumintrollet scenen och den 
finlandssvenska revyn, som blev känne-
tecknande för Lilla Teatern, etablerades  
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via Benedict Zilliacus. Teaterchefen våg-
ade också satsa på det nya och okända och 
gjorde Lilla Teatern till en ledande avant-
gardeteater i Norden, med flera nordiska 
urpremiärer och nyskriven europeisk dra-
matik av bl.a. Eugène Ionesco, Dario Fo 
och Edward Albee. 

För Vivica Bandler var den nordiska ge-
menskapen och det nordiska samarbetet 
mycket viktigt. I slutet av 1960-talet över-
tog hon posten som chef för Oslo Nye Tea-
ter och spelade också en central roll inom 
teaterlivet i Sverige. I drygt 10 år (1969–
1980) var hon chef för Stockholms stads-
teater, i knappt 15 år för Internationella 
Teaterinstitutets (ITI) svenska sektion och 
under sex år på 1990-talet ordförande för 
Sveriges Teaterakademi. Hon arbetade 
träget för att göra finländsk kultur känd 

i Sverige, bl.a. genom många finländska 
gästspel och litterära matinéer med in-
bjudna finländska författare. I hemlan-
det fortsatte hon i början av 1990-talet 
sina kulturella insatser som konstnärlig 
ledare för Tammerfors teatersommar, ett 
europeiskt teaterfönster och en ”nordis-
tisk verkstad” där gästspel från samtliga 
nordiska länder blandades med finlands-
svenska och finska uppsättningar. Under 
andra hälften av 1990-talet var hon också 
eldsjälen i evenemanget Svenska Dagen 
Annorlunda, vars syfte var att stimulera 
intresset för svenska språket på utpräglat 
finska orter. År 1999 erhöll Vivica Band-
ler akademikers titel för sin långa och 
förtjänstfulla karriär både på svensk- och 
finskspråkiga scener. År 2004 belöna-
des hon av Svenska litteratursällskapet i 

Vivica Bandler arbetar men Lilla Teaterns material hemma på Villagatan i början av 1960-talet. Foto Atte 
Matilainen. SLSA 1210
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Finland med Runebergsmedaljen för sitt 
livsverk teaterkonsten till fromma.

Vivica Bandlers arkiv omfattar såväl 
brev och privat material som handlingar 
med anknytning till hennes omfattande 
verksamhet vid bl.a. Lilla teatern, Oslo 
Nye teater och Stockholms stadsteater. I 
arkivet ingår också handlingar rörande 
Sveriges Teaterakademi, svenska ITI, 
projekt, festivaler och evenemang av 
olika slag samt en stor urklippssamling. 
Möjligheterna att fördjupa bilden av en 
viktig period i finlandssvensk och nord-
isk teaterhistoria förbättrades ytterligare 
under hösten 2005, då Teaterföreningen 
Lillan r.f. överlät sitt arkiv till HLA. Ar-
kivet kommer att förtecknas under år 
2006 och utgör därefter tillsammans med 

Silhuett av Vivica Bandler klippt av Eero Manni-
nen 1960. SLSA 1210

Första sidan ur Timotheus Wahlbergs dagbok för 
1818. SLSA 1212

Vivica Bandlers arkiv en guldgruva för 
forskare i teaterhistoria. 

Timotheus Wahlbergs dagböcker 
1818–1820

Ett intressant nyförvärv är kaplanen i 
Gustafs Adolfs socken Timotheus Wahl-
bergs (1791–1833) fina samling av tre små 
dagbokshäften från åren 1818–1820. Bon-
de- och nämndemannasonen Timotheus 
Wahlberg föddes i Askola i Borgå socken, 
studerade vid akademin i Åbo och kom 
som prästvigd 23-åring till Gustaf Adolfs 
(nuvarande Hartola) i östra Tavastland 
1814 för att bistå kyrkoherden Lars Ab-
raham Hoffrén som hjälppräst. År 1821 
tillträdde han som kaplan och verkade 
därefter i församlingen fram till sin död 
1833. 

När dagböckerna inleds har Timotheus 
Wahlberg arbetat i Gustaf Adolfs i fyra år 
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och lärt känna sina församlingsmedlem-
mar. Dagboksanteckningarna är i regel 
kortfattade, men varje dag noteras någon 
händelse och man får en bild av en ung 
prästs vardag i början av 1800-talet. Ställ-
vis är anteckningarna mer detaljerade 
och tar upp händelser och begivenheter 
i församlingen. Wahlberg rörde sig bland 
såväl hög som låg, mycket dock i de ta- 
vastländska herrgårdskretsarna med rep- 
resententer för adelssläkter som Tande-
felt, von Gerdten, Wadenstjerna m.fl. Han 
nämner även många torpare och obesuttna 
vid namn. Man får också ta del av Wahl-
bergs reaktioner inför nöd och fattigdom 
i församlingen, hur ensam han känner sig 
och vilka bekymmer han har för att hitta 
en lämplig hustru. Däremot speglar dag-
böckerna inte t.ex. den politiska situatio-
nen i landet. 

Dagböckerna upphittades 2001 på Kro-

noby folkhögskolas vind av Lolan Björk-
man, som även utgav dem i tryck tre år 
senare under titeln Ingen ro hade mitt hjer-
ta … Eventuellt har dagböckerna kommit 
till Kronoby i samband med någon bok-
donation i slutet av 1800-talet. Handskrif-
terna överlämnades 2004 till Svenska lit-
teratursällskapet och har därefter putsats 
och reparerats av en konservator och är 
nu tillgängliga för forskning.

Brev till överstelöjtnanten 
Lennart Rafael Hammaren 1944

Ett nytt litet arkiv i HLA är den samling 
brev som Ruth Hagberg (g. Hammaren, 
1910–1982) skrev till sin fästman och make, 
överstelöjtnanten Lennart Rafael Hamma-
ren (1895–1956) vid fronten i närheten av 
Ladoga 1944. Motpartens brev har tyvärr 

Historiska och litteraturhistoriska arkivet 2004
Handskrifter c. 890 hyllmeter, smalfilmer 275 st, fotografier 71 000 st, ljudband 556 st, 
cd-rom 380 st
Tillväxt 2004: 35 hyllmeter
Nya arkiv: 12 st; tillskott till gamla samlingar 34 st.

Nya arkivbildare: 
Teaterchefen och regissören Vivica Bandler (f. von Frenckell 1917–2004) samt hennes 
föräldrar Erik och Ester-Margaret von Frenckell; Den svenska genealogiska klubben 
den niosvansade chatten (gr. 1939); författaren och tidningsmannen Dag T. H. Hem-
dal (1913–1965); författaren Leo Holmberg (1880–1965); professor Lorenzo Runeberg 
(f. 1916); släkten Stockmann; kaplanen Timotheus Wahlberg (1791–1833); överstelöjt-
nanten Lennart Rafael Hammarén (1895–1965) och hans hustru Ruth Hammaren, f. 
Hagberg (1910–1982). 

Nyförvärven kan studeras i HLA:s lokaliteter på Riddaregatan 5 eller i Helsingfors 
universitetsbiblioteks specialläsesal (HUB). Materialets placering framgår ur HLA:s 
huvudkatalog som är tillgänglig på litteratursällskapets webbplats www.sls.fi. För-
teckningar över de enskilda arkiven finns både på SLS och HUB.
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inte bevarats. Breven från Rut Hagberg 
ger dock redan i sig en bild av tidsandan 
och hur livet tedde sig för en fästmö vid 
hemmafronten 1944, vilket kan vara in-
tressant för forskare som vill beskriva den 
krigstida vardagen.

 

Tillägg till tidigare inkomna 
arkiv

Författaren Bo Carpelans (f. 1926) arkiv 
kompletterades under 2004 med både 
publicerade och opublicerade manuskript 
till romaner, noveller, skådespel, dikter, 
artiklar, översättningar, filmmanus m.m. 
Bland nytillskotten finns också librettot 
till operan Det sjungande trädet och olika 

manuskriptversioner av den nyligen ut-
komna romanen Berg (2005). I Carpelans 
arkiv ingår också en liten samling med 
tonsättningar av författarens dikter, en 
urklippssamling med recensioner av hans 
verk samt artiklar eller recensioner skriv-
na av författaren själv. Arkivet innehåller 
rikligt med källmaterial för forskningen 
om en av våra fortfarande verksamma 
finlandssvenska författare. 

En intressant arkivbildare är bruks-
patronen, affärsmannen och skriftställa-
ren Anders Ramsay (1832–1910). Han blev 
brukspatron i Björkboda efter sin far 1855, 
men gjorde några år senare konkurs och 
var därefter verksam bl.a. som trävaru-
exportör.  Mest känd är han för memoar-
verket Från barnaår till silverhår I–VIII 

Arrendekontrakt om Valko äng under Fantsnäs hemman och gård 1798 och 1886. SLSA 1103
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(1904–1907) och romankrönikan Genom 
sekler I–II (1908–1909). I Anders Ramsays 
arkiv ingår såväl manuskripten till dessa 
böcker som opublicerade manuskript och 
dagböcker. Under 2004  kompletterades 
arkivet bl.a. med Ramsays egna inbund-
na upplagor av de ovannämnda verken 
med inlimmade recensioner och person-
liga brev. Ett annat tillskott är hans kassa-
böcker för åren 1884–1899, som bidrar till 
att fördjupa bilden av Anders Ramsays 
liv och leverne.

Samlingen av gårdsarkiv inom littera-
tursällskapet utökades under senaste år  
med två värdefulla tillägg. De största 
gårdsarkiven i HLA hänför sig till stor-
godsen Sarvlaks i Pernå och Stensböle i 
Borgå, vilka ständigt är föremål för fors-
karnas intresse. I början av 1900-talet de-
lade V. M. von Born Sarvlaks i nio delar, 
av vilka Stor-Sarvlaks tillföll äldste sonen 
Ernst von Born och Fantsnäs dottern Ka-
rin von Born och hennes make Wilhelm 
Ramsay. Under V. M. von Borns tid för-
tecknades de handlingar som hörde till 
Sarvlaks gård med tillhörande ägor och 
av dessa handlingar utplacerades en del 
på de andra gårdarna i samband med del-
ningen. De handlingar som gäller Fants-
näs deponerades senaste år i HLA som en 
separat helhet i Sarvlaks gårds arkiv och 
har nu förtecknats. Handlingarna omfat-
tar ägohandlingar, kontrakt om fisketorp 
och boningshus, handlingar angående 
rotering, lotsning m.m. Handlingarna 

sträcker sig från 1750-talet till början av 
1900-talet.

Det andra intressanta tillägget omfattar 
handlingar rörande äldre medlemmar av 
släkten Stjernvall bl.a. Hans Henrik Stjern-
vall (1769–1820) och hans hustru Fredrika 
Vilhelmina Charpentier (1782–1859) samt 
deras son Knut Stjernvall (1819–1899). I 
materialet ingår också handlingar röran-
de släktgården Lindnäs i Mäntsälä, t.ex.  
ägohandlingar, värderings- och syne-
instrument, rättegångshandlingar, plan-
ritningar och kartor m.m. (ca. 1750-t–
1860-t.).Via Gisela Pipping (f. Stjernvall, 
1925–1982) ingår de Stjernvallska hand-
lingarna nu i släkten Pippings arkiv i 
HLA. Andra äldre handlingar rörande 
släkten Stjernvall förvaras i Riksarkivet i 
Helsingfors.

Petra Hakala

Källor:
Bandler, Vivica: Adressaten okänd (i samarbete 

med Carita Backström), Helsingfors 1992.
Björkman, Lolan: Ingen ro hade mitt hjerta…

Prästen Timotheus Wahlbergs dagböcker 1818–
1820, 2004.

Lindh-Garreau, Maria: ”Hon hämtade teater-
världen till oss”, Hufvudstadsbladet 1.8.2004

Moring, Kirsikka: ”Uudistaja vei Suomea 
maailmalle”, Helsingin Sanomat 31.7.2004.

Ring, Lars: ”Vivica Bandler skapade Stadstea-
terns själ”, Svenska Dagbladet 17.8.2004.

Sirén, Olle: Sarvlaks. Gårdshushållningen och 
gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet, 
Folklivsstudier XII, Helsingfors 1980.
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Hur skulle du definiera ”folkmusik”? 
Ordet i sig är inte konstigt, de flesta har 
också klart för sig ungefär hur folkmusik 
låter. Men om man vill sätta upp kriterier 
för vad som ska anses vara folkmusik är 
det inte lika lätt. Enligt Owe Ronström 
(1989) kan bakgrunden till ordet folkmu-
sik hittas i de bildade klassernas politiska 
och kulturella strävanden på 1800-talet. 
Ordet användes för att urskilja allmo-
gens musik från klassisk konstmusik, 
senare också från populärmusik. Därför 
har ”folkmusik” blivit ett genrebegrepp 
på samma sätt som t.ex. ”wienklassi-
cism” och ”rock”. Detta medför att det är 
lätt att avgöra om musik som man hör i 
vardagen är folkmusik eller om den till-
hör någon annan musikgenre (Ronström 
1989, 14). 

Klassiska kriterier som den lärda klas-
sen satte upp för folkmusiken kan delas 
in i ”musikkriterier” och ”folkkriterier”. 
Kriterierna för musiken handlar om dess 
uppbyggnad och framförande, medan 
kriterierna för folket handlar om dem som 
skapar, använder och sprider den. Rent 
musikaliskt är det svårt att avgränsa folk-
musiken, bl.a. för att det finns stora varia-
tioner regionerna emellan vad den tradi-
tionella musiken beträffar. I ett större per-
spektiv kan man hitta sameuropeiska stil-
drag i folkmusiken, men dessa drag delas 
ofta även av den äldre konstmusiken. Om 
man ser till ”folkkriterierna”, så bör den 
äkta spelmannen eller vissångaren sakna 

Folkmusiken – ett 
svårdefinierbart kulturarv?

Fil.mag. Johanna Björkholm är fors-
kare vid Traditionsvetenskapliga 
nämnden inom Svenska litteratur-
sällskapet 1.9.2005–31.8.2006. Hon 
arbetar med en doktorsavhandling 
om värdeladdningar kring finlands-
svensk folkmusik.

formell musikutbildning och gärna leva 
relativt isolerad från moderna impulser. 
Vidare ses folkmusiken som kollektiv och 
anonym – därför borde spelmannen även 
vara konstnärligt omedveten. Spelmän 
och vissångare bör sprida den musikalis-
ka traditionen muntligt och utan formell 
utlärning, vilket leder till att det bildas 
varianter av musiken. Folkmusiken har 
dessutom ansetts representera hela folket 
snarare än enskilda individer, därför har 
den också tillskrivits stor betydelse som 
nationell musik. Om man då försöker 
applicera alla dessa kriterier på traditio-
nell musik så blir kategorin ”folkmusik” 
mycket snäv. Jag får instämma med Owe 
Ronström och konstatera att knappast 
ett enda av dessa kriterier tål en närmare 
konfrontation med verkligheten. I stället 
säger definitioner som dessa en del om 
forskarnas och folkmusikinsamlarnas 
förväntningar på folkkulturen; Owe Ron-
ström väljer t.o.m. att se kriterierna ovan 
som myter (Ronström 1989, 14f). 

Det som intresserar mig inom musik-
genren folkmusik, som är så krånglig att 
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avgränsa, är de värdeladdningar som 
den har tillskrivits genom tiderna. Till 
folkmusiken kopplas ofta krav på au-
tenticitet – musiken ska vara något äkta, 
korrekt och oförstört. Den kan ses som 
en möjlighet att fly den moderna världen 
(åtminstone för en liten stund) och får då 
drag av nostalgi och eskapism. Som ovan 
nämnts kopplades folkmusiken till na-
tionalistiska strävanden och i dag är den 
allmänt använd som symbol för etniska 
grupper. Numera utnyttjas den också i 
globaliseringsprocesser, bland annat ge-
nom den växande genren världsmusik, 

”world music”, som blandar musikaliska 
element från vitt skilda kulturer. Dessa 
värdeladdningar vill jag i min forskning 
förbinda med ett av dagens modeord 
– ”kulturarv”.

I dag används begreppet ”kulturarv” 
i de mest skiftande sammanhang. Ordet 
används ofta för att legitimera museal 
verksamhet av olika slag, det vill säga 
bevarande av materiell kultur. Kultur-
arv definieras dock i Svenska Akademiens 
ordbok som ”vad ett folk o.d. i fråga om 
(andlig) kultur övertagit från tidigare 
generationer”. Nationalencyklopedin, i sin 

Begreppet folkmusik uppkom först när de bildade klasserna upptäckte allmogens musik. Otto Andersson 
tecknar upp en låt som spelmannen Erik Lönnberg spelar, Vittisbofjärd 1912. Foto Gösta Widbom. SLS 
105b:120
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tur, definierar kulturarv som idéer och 
värderingar som ingår i en kulturs his-
toria, vilka fungerar som en gemensam 
referensram. Detta betyder att kulturar-
vet är en av de ingredienser som får oss 
att känna oss som ett folk, som ger oss 
gemensamma värderingar. Mer konkret 
kan kulturarv, enligt Nationalencyklope-
din, även innebära föremål som är beva-
rade från äldre tider. Dessa definitioner 
visar att begreppet kulturarv innefattar 
mycket mer än föremål från flydda tider. 
Jag anser att folkmusik är ett tacksamt 
exempel på ett immateriellt eller andligt 
kulturarv, eftersom en låt eller en visa har 
en förhållandevis fast utformning. Detta 
gör att låtar och visor kan upplevas som 
arv på samma sätt som materiella kultur-
produkter. 

Arvstänkandet kan spåras tillbaka till 
folkloristikens uppkomst och de stora in-
samlingsexpeditionerna, som också kom 
att infatta folkmusik. Den så kallade ”de-
volutionistiska premissen”, tanken på en 
tillbakagång av kulturen, färgade insam-
larnas verksamhet och tänkesätt. Devolu-
tion är motsatsen till evolution och place-
rar kulturens guldålder i en fjärran forntid, 
vilket ledde till att insamlarna jagade relik-
ter i avlägsna trakter, som förhoppnings-
vis inte nåtts av den moderna världens gift 
(Dundes 1974, 1f). Insamlingarna upplev-
des som räddningsaktioner där man räd-
dade så mycket som möjligt av förfädernas 
rena skapelser undan förgängelsen. Natio-
nalismens strömningar gjorde det viktigt 
för folken att kunna visa upp en lång och 
ärofull historia. Samtidigt ville man med 
det insamlade materialet visa den egna 
stammens högtstående folkkonst. Detta 
ledde till att visor och låtar omarbetades 
och censurerades, att hela genrer ignore-
rades och att folkmusiken genomsyrades 
av nationalistiska arvstankar (Lilja 1996; 
Bendix 1997). Det är vanligt att auten-

ticitet hänger ihop med arvstänkandet 
inom folkmusiken. Ordet ”autenticitet” 
definieras på följande sätt av Nordstedts 
svenska ordbok: ”som verkligen existerat på 
det sätt man påstår”. Svenska Akademiens 
ordbok anger den som ”egenskap(en) att 
vara autentisk; ursprunglighet; äkthet; 
tillförlitlighet”.  När det gäller autentisk 
folkmusik handlar det om ”korrekta” sätt 
att framföra musiken på. Om det finns ett 
autentiskt sätt att spela eller sjunga på blir 
alla variationer som skiljer sig från detta 
följaktligen ”falska” kulturprodukter. På 
samma sätt kan viss musik knytas så hårt 
till en ort eller en enskild musiker att den 
uppfattas som dess egendom. 

I anknytning till detta tema står dis-
kussionen om återupplivade traditioner 
och huruvida dessa är mindre värda än 
levande, obrutna traditioner (jfr Bendix 
1997, 12 f). Men vad är då ”äkta folkmu-
sik” i dagens samhälle? I allmogesamhäl-
let talade man inte om folkmusik – musi-
ken som användes till vardags och till fest 
behövde helt enkelt inte definieras med 
epitet. Det var först då allmogens musik 
upptäcktes av de bildade klasserna och 
spelmännen förflyttades upp på scenen 
som denna benämning på deras musik 
infördes. Enligt Svenska Akademiens ordbok 
finns ordet ”folkmusik” belagt i svenskan 
så sent som 1823, en tydlig fingervisning 
om dess sena tillkomst. Under 1900-talets  
första år tog den så kallade spelmans-
rörelsen fart. I Svenskfinland gick Otto 
Andersson och föreningen Brage i spetsen 
för ett medvetet arbete för att återuppliva 
och stimulera den traditionella musiken, 
bland annat genom spelmanstävlingar. 
Spelmännen slöt sig småningom samman 
i lag och deras musik blev en konstform 
bland många i ett ständigt ökande musik-
utbud (Häggman 1991, 8 f). 

Med begreppen ovan och folkmusikens 
historia i bakhuvudet vill jag undersöka 
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de värdeladdningar som omger finlands-
svensk folkmusik. Om man ser till de 
klassiska kriterierna för folkmusik och 
spelmän kan dock knappast något enda 
av dagens finlandssvenska spelmanslag 
anses vara ”äkta”. Eftersom ”musik-
kriterierna” är så luddiga är det i stället 
”folkkriterierna” som fäller avgörandet – 
spelmännen är helt enkelt inte ett sådant 
”folk” som de forna insamlarna hade 
tänkt sig. Frågan är om det någonsin har 
funnits ett dylikt ”folk”. Betyder detta då 
att det inte finns någon folkmusik i da-
gens samhälle? Eller ska man i stället se 
dagens spelmanslag som en direkt fort-
sättning på allmogespelmännens värv i 
forna tider? Kanske man kan se dagens 
folkmusik som ett försök att återuppliva 
delar av allmogekulturen? Frågor som 
dessa kommer jag att försöka besvara i 
min forskning. Jag har redan avslöjat att 
jag anser att det är kriterierna det är fel 
på och inte dagens folkmusik, vissångare 
eller spelmän. Jag kommer också att ta 
upp frågor om folkmusikens värdeladd-
ningar. Varför har det ansetts vara viktigt 

att bevara och återuppliva folkmusiken? 
Vad säger arkivens folkmusiksamlingar 
om synen på folkmusiken? Upplever da-
gens spelmän sin konst vara viktig och i 
så fall varför? Kan man ”förstöra” folk-
musik genom att förändra den – och finns 
det då ”äkta” folkmusik? En trolig slut-
sats är att individen själv avgör vilka kul-
turelement som är tillräckligt viktiga för 
att de ska uppfattas som kulturarv värda 
att vårda och bevara för framtiden. 

Johanna Björkholm
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Mitt forskningsprojekt bär arbetsrubriken 
Innovation och tradition inom den finlands-
svenska och tvåspråkiga rocken/popen i Vasa 
1960–2005. När detta skrivs i medlet av 
november har jag jobbat med projektet i 
två och en halv månad och tycker att ar-
betet är oerhört intressant och en stor ut-
maning. Jag har valt att koncentrera mig 
på rocken/popen av finlandssvenska och 
tvåspråkiga artister i Vasa dels av praktis-
ka skäl, dels för att jag kan detta geogra-
fiska område bäst. 

Just nu är jag mitt inne i intervjustadiet, 
där jag gör kvalitativa intervjuer med ett 
dussintal finlandssvenska och tvåsprå-
kiga musikprofiler i Vasa. I intervjuerna 
vill jag framför allt komma åt bl.a. följan-
de saker: hur musikerna i Vasa tänker om 
sin musik, hur de förstår sig själva på det 
eller de fält som etableras, och vilka möj-
ligheter och svårigheter som är förenade 
med den speciella position de har som re-
presentanter för en gränskultur.

Redan i detta inledande skede av min 
forskning har jag kunnat konstatera att 
musikerna här förefaller marginaliserade 
på flera olika sätt, både i relation till den 
finska Vasascenen (gäller dock inte alla 
dem jag intervjuat hittills), till den natio-
nella rockscenen med säte i Helsingfors 
och även i viss mån till rock-/popscenen 
i Stockholm.

Ett grundläggande mönster synes 

Innovation och tradition
Om finlandssvensk och tvåspråkig rock/pop 

i Vasa

Fil.dr Sven-Erik Klinkmann är forska-
re vid Traditionsvetenskapliga nämn-
den inom Svenska litteratursällskapet 
1.9.2005–31.8.2006. Hans forskning 
handlar om finlandssvensk och två-
språkig rock/pop i Vasa 1965–2000.

också vara närheten till Stockholm som 
i Vasa förefaller vara klart större än den 
till Helsingfors. Många inom den svensk-
språkiga och tvåspråkiga rock/popsce-
nen i Vasa har flyttat till eller tidvis bott 
i Stockholm, en del har också också sökt 
sig till Helsingfors.

I fråga om möjligheterna att komma vi-
dare med sin musikkarriär beskriver en 
del av musikerna något som kan jämföras 
med att ramla ner i ett svart hål. Karriä-
ren får ett abrupt slut. Ett Vasasvenskt/
tvåspråkigt pudelrockband, Wild Force, 
var på åttiotalet – kanske – nära att slå 
igenom internationellt, men kom ändå till 
korta. Att analysera vad som hände är en 
av de intressanta uppgifter som förestår.

I bakgrunden tycks det för banden ock-
så finnas en speciell Vasakultur av eko-
nomiska fixare som tillhör rockkretsarnas 
egen ålderskategori – detta kan möjligen 
vara något som förekommer rätt allmänt 
inom rockbranschen i olika regioner. Fe-
nomenet är också kopplat till den starka 
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kulturimporten av sverigesvenska band 
och artister till Vasa och svenska Öster-
botten genom åren.

Min forskning fokuserar uttryckligen 
på frågor som handlar om gränskultur, 
gränserfarenheter och finlandssvenska 
tvåspråkighets- och minoritetspositioner 
på det lokala planet (och är därmed inspi-
rerad inte minst av Anna-Maria Åströms, 
Bo Lönnqvists och Yrsa Lindqvists anto-
logi Gränsfolkets barn, 2001). För att kunna 
belysa frågor om gränser och gränsöver-
skridanden på den finlandssvenska rock-/ 
popscenen i Vasa bör jag naturligtvis ock-
så känna till och kunna beskriva den fin-
ska motsvarande scenen på ett trovärdigt 
och relevant sätt utgående från de grund-

läggande premisserna för min forskning.
Projektet omfattar alltså tidsperioden 

1960–2005 och det säger sig självt att det 
är många och intressanta stilmässiga och 
andra förändringar som sker inom mu-
siken under en så lång tidsperiod. Inte 
minst 1990-talets och det tidiga 2000-
talets många spännande Vasasvenska 
(post)punk- och indie pop-band är det 
oerhört fascinerande att undersöka. Det 
förefaller också som om just 1990-talet i 
Vasa skulle stå för en större separering av 
ungdomsgrupperna språkligt sett jämfört 
med situationen på t.ex. 1960-talet med de 
första beat- och rockgrupperna i staden 
(Wantons, Slippers, Saints m.m.). Då var 
en tvåspråkighet bland ungdomen ändå 

Ett av de första rockbanden i Vasa 
var finlandssvenska Wantons. F.v.  
Dagge Pensar elgitarr, Hasse Wes-
tergård sång, Krister Kulju rytm-
gitarr,  Bongo Billing trummor 
och Reino Kurki bas.  Gruppmed-
lemmen Krister Kulju har senare 
grundat nostalgigruppen Gubb-
rockarna, som samtidigt också ut-
gör en musikkurs vid Vasa arbis. 
Foto Gunnar Bäckman.
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rätt utbredd, i dag tycks man röra sig mer 
i egna kretsar. Men utvecklingen är långt 
ifrån entydig, olika personer upplever 
detta olika.

Ett spännande inslag i forskningen är 
ett fenomen som knyter an till den ökade 
gränslöshet som den elektroniska medie-
revolutionen eller den kulturella globali-
seringsprocessen lett till de senaste åren 
och årtiondena. Ett exempel på detta är 
ett av de nyare indie pop-banden, det från 
början Vasasvenska Le Futur Pompiste, 
som fått ut sin debut-cd på ett spanskt 
skivbolag för s.k. loungepräglad indie 
pop. Gruppens debutskiva fick fem av 
fem möjliga stjärnor i den ansedda inter-
nationella musiktidningen Record Collec-
tor. Skivan har tagits väl emot globalt i de 
kretsar som är intresserade av denna typ 
av musik, som i Vasa dock knappast har 
någon publik att tala om (även om en ny 
musikklubb med indiepop inriktning just 
nu etableras i staden). Förändringarna i 
spelvillkor, musikscenens förvandlingar, 
frågan om skivstudior m.m. är frågor 
som också ur ett gräns- och minoritets-
perspektiv är centrala att undersöka.  

Ett annat viktigt spår i min forskning ut-
görs av den starkt finlandssvenskt präg-
lade jazz- och soulklubben Doo Bop Club, 
som startades 1995 och som speciellt un-
der de senaste åren alltmer utvecklats till 
en samlingspunkt för den finlandssven-
ska ungdomen i staden med omgivning. 
Doo Bop-musikerna är också exempel på 
en annan musikpolitiskt viktig trend. Mu-
sikerna där är ofta proffs, frilansmusiker/
studiomusiker, de spelar på olika ställen, 
i bl.a. finlandssvensk tv, och de kan spela i 
en mängd olika stilar. Samtidigt har dessa 
proffsmusiker också en koppling till den 
rätt nya boomen för europop och Idols-
präglad popmusik i Österbotten, en ut-
veckling som jag också tänkt undersöka. 
Jag har intervjuat skivstudioägaren och 

sångerskan Ann Slangar vid DeeKay Re-
cords, där det görs en modern typ av pop 
som avser att slå kommersiellt.  

Också en undersökning av retro- och 
cover-bandvågen ingår i materialet, inte 
minst av de s.k. Gubbrockarna, en myck-
et populär Arbis-grupp ledd av f.d. Wan-
tonsmedlemmen Krister Kulju. Gruppen 
är något av ett kultfenomen i Vasa. Den 
drar stora åskådarmassor till sina fram-
trädanden i staden där de framför Beat-
les- och Elvis-pastischer. Den 34 man sto-
ra gruppen kommer att uppträda vid en 
Beatlesfestival i Liverpool nästa år.

Stommen i mitt material utgörs av 
ett drygt dussintal intervjuer med lika 
många musikaliska profiler bland de fin-
landssvenska och tvåspråkiga musikerna 
i Vasa under den här tidsperioden. Nå-
gon historik i vedertagen mening blir det 
inte, däremot en reflektion över rockens 
och popens historia och villkor i staden, 
dess metamorfoser, dess myter, legender, 
aspirationer och frustrationer, framför 
allt dess sätt att förstå sig själv. 

Jag vill åstadkomma en kulturanalys 
som är både hermeneutisk och etnogra-
fisk till sin karaktär. Jag vill helt enkelt 
försöka förstå under vilka premisser den 
här speciella formen av finlandssvensk-
het lever, vad den inrymmer och hur 
den förstår sig själv. Där ingår också att 
försöka nå kunskap också om musikens 
estetiska värde så som det uppfattas av 
musikerna själva och av deras publik. Jag 
kommer dock inte att syssla med någon 
receptionsforskning, utan kommer att 
närma mig problematiken med musikens 
värdefrågor utifrån dels Bourdieu, dels 
kulturanalytisk teori, som den tillämpas 
av forskare som musikologen Simon Frith 
och kulturforskaren Mieke Bal. 

Sven-Erik Klinkmann
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Nu är det sagornas stora tid på Svenska 
litteratursällskapet. Under höstens före-
dragsserie ”Sagan i urtid och samtid” har 
barnet och fantasin placerats i centrum. På 
programmet har sagolika svenskspråkiga 
berättare som Astrid Lindgren och Tove 
Jansson stått, men även en dansk klassi-
ker, 200-årsjubilaren H. C. Andersen – det 
är en formulering av honom min rubrik 
”I sagans stora tid” syftar på.

Andersen myntade uttrycket ”Eventy-
rets store tid” på sin egen tid, åren 1805 
till 1875. Det var periodens uppsjö av tek-
niska innovationer som entusiasmerade 
Andersen.

”Hvor dog Livet bliver rigt ved Opfin-
delser!”, kunde han utbrista. De nya ti-
dernas hisnande fartvidunder, tåget, som 
kunde flyga fram med en hastighet på 
närmare 30 km i timmen, fick Andersen 
att känna att han ställdes ansikte mot an-
sikte med Gud.

För en enträgen resenär som H. C. An-
dersen måste ”Ildfuglen” (Eldfågeln), 
som han snabbt döpte tåget till, onekli-
gen ha framstått som revolutionerande. 
Enligt de siffror Jens Andersen presente-
rar i sin imponerande biografi över H. C. 
Andersen blev resandet åtminstone fyra 
gånger snabbare tack vare det nya trans-
portmiraklet. Världen öppnades! Inte att 
undra på att den resglade författaren blev 
förtjust:

Det har noget ret troldomsagtigt ved sig; jeg 
synes jeg var en Magiker, der havde spændt 
min Drage for min Vogn og foer nu forbi de 
stakkels Dødelige, der som jeg saa paa Si-

I sagans stora tid 

deveien krøb med deres Kjøretøi, som vare 
de Snegle; naar Dampen ledes ud lyder det 
som var det en Dæmon, der stønnede. 

Det har något ganska trolldomsaktigt över sig; 
jag tyckte mig vara en magiker, som hade spänt 
min drake framför min vagn och nu for förbi de 
stackars dödliga som, vilket jag såg på sidovägen, 
kröp med sina fordon, som vore de sniglar; när 
ångan förs ut låter det som en demon som stö-
nar. (H. C. Andersens Dagbøger, København 
1995–96, s. 49 f., 10.11.1840, övers. A. T. P.)

  
Den danske sagofarbrodern var orubb-
lig i sin tro på utveckling och framsteg. 
Arbetsfördelningen mellan H. C. Ander-
sen och Søren Kierkegaard var utmärkt, 
har filosofen och författaren Villy Søren-
sen skrivit, den ene profeterade om fram-
tidens härligheter och den andre om dess 
rädslor – och båda fick rätt. 

Kierkegaard och Andersen såg bland 
annat helt olika på 1800-talets vetenskap-
liga genombrott. Inom den intellektuella 
eliten fanns det en utpräglad misstro mot 
vetenskapens intrång på snart sagt alla 
områden. Så ville B. S. Ingemann, förfat-
tare till historiska romaner och psalmer, 
till exempel fortsätta att isolera diktning-
en i ett rike som svävade högt över natur-
vetenskapernas. Folkbildaren, psalmdik-
taren med mera N. F. S. Grundtvig talade 
varnande om det kalla ljuset och Søren 
Kierkegaard fann vetenskapen okontrol-
lerbar, förvirrande och splittrande: ”nu 
skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet: 
hvo Satan kan holde det ud!” (än skall 
man använda ett teleskop, än ett mikro-
skop: vem satan står ut med det!) (dag-
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boksanteckning av Kierkegaard, citerad 
i Sørensen om Andersen. Villy Sørensens 
udvalgte artikler om H. C. Andersen, s. 134, 
övers. A. T. P.).

H. C. Andersen vacklade länge mellan 
tro och vetande. Men han löste sitt di-
lemma med hjälp av sin gode vän, den 
högt respekterade fysikern H. C. Ørsted, 
elektromagnetismens upptäckare. Ørsted 
var något av en fadersfigur och ett stän-
digt stöd för den nästan trettio år yngre 
författaren. Det var just Ørsted som, när 
Andersen 1835 gett ut sin första samling 
av sagor, kom med den välkända profe-
tian om att romandebuten Improvisato-
ren skulle leda till berömmelse, men att 
det var sagorna som skulle göra honom 
odödlig. 

Ørsteds naturvetenskapliga testamen-
te, Aanden i Naturen (1850), blev för An-
dersen nyckeln varmed han fick tro och 
förnuft att sammansmälta till en högre 
helhet. År 1851, samma år Ørsted dog, 
gav Andersen ut reseboken I Sverrig, som 
inte minst var en hyllning till vännen. 

Det märks tydligast i en ”Prædiken i Na-
turen” om tro och vetenskap, där Ander-
sen börjar med att framhålla att sanning 
aldrig kan strida mot sanning – varmed 
han avser att vetenskapen aldrig kan stå 
i motsatsförhållande till tron. Andersen 
avslutar sin predikan med att uppställa 
vetenskapen som ett bevis för den krist-
na förkunnelsens tillförlitlighet – ”som 
en chemisk Prøve, der siger, at Guldet er 
ægte”.      

Det är samma lyckliga samlevnad mel-
lan tron och vetandet som är lösenordet i 
Andersens mest utpräglade bildningsro-
man, At være eller ikke være (1857). När hu-
vudpersonen Niels Bryde börjar studera 
råkar han i tvivel och förlorar sin gudstro. 
Men bildningscirkeln sluts i och med att 
Bryde hittar tillbaka till sin barnatro, vil-
ket inte leder till ett antingen eller, utan 
till ett både och ... Vetenskapen tar inte 
död på Gud, utan utmynnar i en bekräf-
telse av Guds existens. 

I H. C. Andersens efterföljd tog en an-
nan av de stora danska 1800-talsförfattar-

H.C. Andersen, 200-årsjubilar i år, fascinerades av den nya tidens uppfinningar och ansåg sig leva i ”Even-
tyrens store tid”. På denna stereoskopbild sitter han i trädgården på familjen Melchiors sommarresidens 
Rolighed. Foto I.B. Melchior 1867 (stereoskopbild Elfelt), Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn. 
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na, J. P. Jacobsen, sig an ateismens problem 
i den naturalistiska utvecklingsromanen 
Niels Lyhne (1880). Men för Jacobsen stod 
ingen lycklig harmoni till buds. För ho-

nom och för de andra moderna författar-
na var sagornas stora tid defi nitivt förbi, 
men det är en helt annan historia ...     

Arne Toftegaard Pedersen

H.C. Andersen på Riddaregatan
Hans Christian Andersens 200-årsjubileum fi ras runtom i världen 2005. Ett H.C. 
Andersen-seminarium hölls på Svenska litteratursällskapet den 28 november. Semi-
nariet arrangerades i samarbete med Kungliga Danska Ambassaden i Helsingfors 
och fungerade som en avslutning på sällskapets föreläsningsserie Sagan i urtid och 
samtid. 

Danmarks ambassadör Niels Kaas Dyrlund hälsade deltagarna välkomna och 
H. C. Andersens honorärambassadör, fru Eeva Ahtisaari medverkade med ett in-
lägg om vikten av att läsa. Huvudtalare var H.C. Andersen-biografen, Ph.D. Jens 
Andersen från Köpenhamn som höll en 90 minuter lång föreläsning om sin namnes 
revolutionerande bruk av sagan och hans moderna syn på barndomen. Övriga före-
dragshållare var lektor Asger Albjerg, som talade under rubriken ”Børn, fædreland 
og prinsesser”, fi l.dr Arne Toftegaard Pedersen, som berättade om Rimdjävulen och 
andra påhitt, och professor Merete Mazzarella som talade om H.C. Andersen-
infl uenser i Finlands svenska litteratur. Seminariet avslutades med en mottagning 
på ambassaden.

Agneta Rahikainen



48

Kritikens och läsarnas förhållningssätt till 
Edith Södergrans diktning förändrades 
ganska radikalt i och med att den pos-
tuma samlingen Landet som icke är utgavs 
1925. Volymen innehöll bl.a. de dikter som 
Södergran publicerade i tidskriften Ultra 
1922, och dessa sena dikter – däribland 
”Min barndoms träd”, ”Hemkomst” och 
”Månen” – blev alltså nu kända också för 
en bredare läsekrets. 

Den anspråkslösa, barnaktiga, förtrös-
tansfulla hållningen i flera av dikterna 
innebar en radikal förändring jämfört 
med Södergrans maktmedvetna poesi 
under åren 1918–1920 i samlingarna Sep-
temberlyran, Rosenaltaret och Framtidens 
skugga.

Jag skall här diskutera vad de sena dik-
terna betydde för en särskild grupp av 
läsare, nämligen några poeter och konst-
teoretiker som skrev i perioden mellan 
de två världskrigen: den mindre kända 
finlandssvenska författaren R. R. Eklund, 
den betydligt mera kända svenske mo-
dernisten Gunnar Ekelöf och estetikern 
och essäisten Hans Ruin, som ju har för-
ankringar i både Finland och Sverige. 
Alla tre har haft ett nära förhållande till 
Södergran. Både Eklund och Ekelöf har 
i en mängd artiklar och essäer diskuterat 
Södergrans poesi och dess betydelse, och 

Edith Södergran och 30-talet*

*Föredrag hållet vid seminariet Spåren av 
Södergran, som arrangerades av Svenska 
Akademien, Sveriges ambassad i Helsing-
fors och Svenska litteratursällskapet i Finland 
17.5.2005.

hennes närvaro i deras litterära produk-
tion är uppenbar. Och när Hans Ruin i 
sin Poesiens mystik från 1935 ingående 
diskuterar hur en dikt påverkar läsaren 
tar han Södergrans sena dikt ”Månen” 
som exempel.

Åtminstone i Eklunds fall är man fres-
tad att med Harold Bloom tala om den 
yngre författarens känsla av underlägsen-
het inför en poetiskt ”stark” föregångare. 
Eklund recenserade på ett uppskattande 
sätt Södergrans debutsamling Dikter 
(1916) i Vasabladet, och man fäster sig vid 
några rätt märkliga formuleringar: ”På så 
gott som varje sida får man en smärtsam 
förnimmelse av sin egen inskränkthet och 
efterblivenhet”, skriver han. Orden ger 

Edtih Södergran fotograferad i Raivola vårvintern 
1917. SLSA 556



49

väl först och främst uttryck åt den blivan-
de författaren Eklunds prestationsångest. 
Upplevelsen av tillkortakommande kan 
ha påverkat hans val av genrer i det egna 
litterära skapandet. Tre år efter recensio-
nen debuterade han med prosalyrik, efter 
ytterligare sju år kom en bok med reflek-
terande kortprosa och först året därpå 
(alltså 1927) hans första diktsamling (Det 
unga ögat). Den är skriven i ett naivistiskt 
poetiskt idiom som ligger långt från både 
Södergrans och 20-talsmodernisternas 
experimentlusta. Däremot kan man se 
att Eklund både i diktboken och i reflek-
tionsprosan anknyter till Södergrans sista 
dikter, som om de här dikterna med deras 
annorlunda tonläge och hållning kunde 
fungera som produktiv inspirationskälla 
utan att väcka originalitets- och presta-
tionsångest.

Något liknande kan sägas om Ekelöfs 
förhållande till Södergrans sista dikter. I 
början av 30-talet – särskilt i samlingen 
Dedikation (1934) – skriver Ekelöf under 
massiv inspiration från symbolisten Rim-
baud. Från mitten av 30-talet brottas han 
med en svår poetisk äkthetskris, och det 
är nu som Södergran kommer in i bilden 
som ett slags motvikt till det som Rim-
baudinflytandet ställt till med. Ekelöf 
förklarade senare (1947) självkritiskt att 
samlingen Dedikation lämnade ”ett obe-
hagligt intryck” av gapande inre tomrum 
och ”tro utan täckning”. Som Anders 
Mortensen velat visa kan Ekelöfs förhål-
lande till Rimbaud ses som en under årti-
onden pågående, komplicerad brottning 
med föregångaren. Däremot förefaller 
hans relation till Södergran åtminstone 
under 30-talet mera avspänd och oproble-
matisk. Och liksom i R. R. Eklunds fall är 
det uttryckligen den sena Södergran han 
inspireras av när han arbetar sig fram till 
den avklarnade diktarposition som man 
finner i Färjesång (1941). 

Idealistiska poeter

Vilka spår har den sena Södergran då av-
satt hos de tre författare jag här fokuserar 
på? Jag vill framkasta att de alla tre har 
gemensamt att de skriver i en idealistisk 
litterär tradition och att deras idealism – 
liksom hos den sena Södergran själv – tar 
sig en påfallande regressiv, dvs. barnak-
tig och i en viss mening svag, skyddssö-
kande form.

Att de skriver i en idealistisk tradition 
betyder, som jag ser saken, i korthet att 
de skriver utifrån en diktsyn där förhål-
landet mellan jag och värld, mellan själ 
och kropp, mellan medvetande och sinn-
lig verklighet är påfallande dualistiskt; 
det rör sig om en radikal uppdelning i 
två skilda sfärer utan nära kontakt med 
varandra. Det är ett viktigt tema i littera-
turen under modernitetens tidevarv allti-
från senare hälften av 1700-talet att denna 
kontaktlöshet upplevs som en plågsam 
klyfta som gör människan till en främling 
för sig själv och sin värld (s.k. alienation). 
Den idealistiska poetens strävan är att 
övervinna dualismen med poetiska stra-
tegier som går ut på att det subjektiva, 
jaget, överspelar den sinnliga erfarenhe-
ten så att en enhet av subjekt och objekt 
kan uppstå. T.ex. genom besjälning av 
den omgivande verkligheten förvandlas 
denna till en spegel för jaget (vi skall strax 
se ett konkret exempel på denna strategi). 
En sådan förening av jag och värld inne-
bär samtidigt att poetens (eller läsarens) 
längtan efter idealitet och autenticitet kan 
uppnås, i dikten.

Litterär idealism kan grovt förknippas 
med två besläktade men delvis motsatta 
huvudströmningar i västerländsk idéhis-
toria: platonism och kantianism. Nyckel-
ord i den kantianska idealismen är män-
niskans oberoende och frihet i förhål-
lande till den sinnliga världen, och jagets 
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upplevelse av att i andligt-intellektuellt 
hänseende vara oövervinnelig. Jag har i 
min doktorsavhandling velat visa att Sö-
dergrans diktning alltifrån debuten och 
särskilt under den omnipotenta, expres-
sionistiska perioden har starka inslag av 
detta slags idealism. Vad de tre herrarna 
beträffar är det närmast hos den tidiga 
Ekelöf man finner en besläktad allsmäk-
tighetskänsla.

I den platonska idealismen är motsatsen 
mellan det översinnliga och det sinnliga 
inte alls så antagonistisk. Som romantik-
forskaren Albert Nilsson har uttryckt sa-
ken: sinnevärlden må vara en blek skugg-
bild av det ideala, men den bär ändå vitt-
nesbörd om den gudomliga skönheten 
och godheten. I litteraturen är det förutom 
hos många romantiker inte minst i sym-
bolismen som den platonska inriktningen 
gör sig gällande. Betecknande för denna 
linje jämfört med den kantianska är att  
jaget har en passiv och ”svag” karaktär. 
Det ideala och eftersträvansvärda finns 
inte i första hand i jaget utan i omvärlden.

I världskrigets skugga

Enligt min uppfattning är det den här 
symbolistisk-platonska linjen som idea-
listiskt inriktade diktare gärna anknyter 
till på 20- och 30-talen – visserligen ofta 
på ett mycket diskret sätt. 

Det är som om första världskrigets fa-
sor moraliskt komprometterat den omni-
potenta idealismens litterära möjligheter. 
Både Eklund och Ekelöf tar på ett sällsynt 
tydligt sätt avstånd från vad som kan 
identifieras som kantiansk sublimitet, 
där bl.a. krigets spektakulära katastrof-
scenerier kan utnyttjas som bränsle för 
euforisk jagkänsla. Låt oss se lite närmare 
på exemplet Ekelöf, hur han markerar sitt 
avstånd och hur det regressiva kommer 

in i bilden som ett element i en för honom 
godtagbar idealism.

År 1940, alltså vid en tidpunkt när ett 
krig åter rasade i världen, gav Ekelöf ut 
diktantologin Ung dikt där Södergran in-
tar en särställning både genom antalet 
dikter och genom att hon i förordet äg-
nas stor uppmärksamhet. En av de Söder-
grandikter som Ekelöf valt är ”Stormen” 
ur Rosenaltaret, en av de krigsorienterade 
dikterna. Dikten börjar så här: ”Nu käm-
pa människor åter – fantom mot fantom./ 
Vad vilja de, vad veta de? De äro drivna/ 
som boskap ur mörka vrår”. Men för-
bluffande nog visar det sig att Ekelöf låtit 
trycka dikten i stympat tillstånd. Han har 
strukit diktens sista fem rader. De lyder: 

Världen rår ej om sig själv. Det ena skall
störta som ett brinnande hus, som ett mur-
 ket träd,
det andra står kvar förskonat av okända 
 händer.
Och solen ser på allt detta, och stjärnorna 
 lysa i iskalla nätter
och människan smyger sig ensam sin väg 
 mot den gränslösa lyckan. 

De två sista raderna uttrycker den en-
samma, estetiskt distanserade betrakta-
rens eufori inför katastrofsceneriet på ett 
sätt som är typiskt för det kantianska sub-
lima. Ekelöf, som i övrigt tycker att det är 
en angelägen dikt, har så svårt för slutet 
att han låter det utgå. Det är minsann en 
drastisk åtgärd som han här riktar mot en 
älskad författarkollega. Fyra år senare, i 
en kommentar till dikten ”Den speglande 
brunnen”, kommer Ekelöf intressant nog 
plötsligt in på just dessa strukna rader. 
Utan någon större framgång försöker 
han tolka och rättfärdiga slutraderna. 
Han avslutar eller snarare avbryter sitt 
resonemang med utropet ”den gränslösa 
lyckan!”, alltså slutorden i Södergrans 
dikt. Det är som om han på så sätt uppgi-
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vet slår ut med händerna och säger: nej, 
jag begriper inte det här.

Eufori och melankoli

Men det är alltså framför allt Södergrans 
sista dikter som inspirerar Ekelöf vid 
denna tid när arbetet på Färjesång är i 
full gång. En viktig bakgrund till Färje-
sång och dess inslag av regressiv idealism 
ger Ekelöf i artiklarna ”Karelsk vallfart” 
från 1938 och ”Landskapet bakom Söder-
grans dikt” från 1943. Han skriver bland 
annat om den södergranska naturupple-
velsen som han kallar ”barndomens na-
turupplevelse”. Han skiljer mellan vad 
han kallar en ”empirisk”, dvs. vanlig, 
erfarenhetsgrundad naturupplevelse och 
å andra sidan en ”apriorisk” upplevelse, 
som snarast kan översättas med ”barnak-
tig besjälning”. Han kommenterar Söder-

grans ”Min barndoms träd” på följande 
sätt: 

Det finns på en gång ett djup och en glädje i 
denna naturupplevelse som varit få diktare 
förunnad, den kämpande och bildstorman-
de andens återvändande till det enkla och 
det första – att allt är lika besjälat och att alla 
gåtors nyckel kan finnas på det närmast till 
hands liggande stället, där man minst tän-
ker på att söka, lika väl som på någon fjärr-
ran stjärna.

Den barnaktiga besjälningen som t.ex. 
ger träden röst gör naturen på ett välvil-
ligt sätt förmänskligad och skapar på så 
sätt den obrytbara enhet mellan jag och 
värld som idealisten längtar efter. Eke-
löf sätter i sina artiklar denna regressiva 
närhetsstrategi i motsättning mot en an-
norlunda naturupplevelse som han tar 
avstånd från. Han skriver om de mils-
långa raksträckor där järnvägen ändlöst 

Gunnar Ekelöf tillsammans med Edith Södergrans mor Helena och Elmer Diktonius vid det Södergranska 
huset i Raivola 1938, ett besök och en miljö som gjorde starkt intryck på Ekelöf. SLSA 566
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drar fram i Karelen i breda brandgator, 
”där de små vedeldade finska loken tycks 
kämpa förgäves mot den fruktansvärda 
övermakten av landskapets monotoni 
och melankoli”. Och så tillägger han: ”I 
ett sådant landskap måste människan an-
tingen begränsa sig – för att fästa blicken 
– eller också sväva ut i det oerhörda.” Or-
den erinrar starkt om en variant av det 
kantianska sublima, där anblicken av ett 
gränslöst natursceneri underblåser en 
euforisk jagkänsla. För att förhindra sådan 
svävning förespråkar Ekelöf fokusering 

på ”nära liggande ting”, och han exem-
plifierar med ett par rader ur Södergrans 
sista dikter: ”När gumman oväntat mötte 
sin katt vid brunnen/ och katten sin mat-
mor”.

I dikten ”Eufori”, den sista dikten i Färje-
sång, kan man se hur den erfarenhetsba-
serade kontra den besjälande hållningen 
poetiskt kan förverkligas. Diktens första 
hälft är starkt sinnlig, på ett objektivt er-
farande och inregistrerande sätt, medan 
den senare delen präglas av ett regressivt 
besjälande, barnaktigt grepp i Södergrans 

Originalhandskriften till Edith Södergrans ”Min barndoms träd”, en av de dikter som publicerades i den 
postuma samlingen Landet som icke är 1925. SLSA 774  
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anda. Där det i början av dikten t.ex. talas 
om aspen som ”prasslar i stiltjen”, heter 
det två strofer senare att aspen ”darrar 
och viskar”. Blommorna lutar sig ut ur 
dunklet och lyssnar till jaget – liksom trä-
den gör hos Södergran. ”Ja, vara ett med 
natten, ett med mig själv”, heter det ut-
tryckligen i början av strofen. Idealistens 
enhetsbegär blir uppfyllt på ett explicit 
sätt. 

Dikten ”Eufori” motsvarar helt igenom 
den Södergranbild Ekelöf tecknar i sina 
artiklar. I slutet av dikten kontrasteras 
närhetsidealet mot den himlastormande 
strävan som Ekelöf – i den sena Söder-
grans efterföljd – anser sig ha övervun-
nit:

Aspen skälver och spelar, aftonrodnaden 
skrider
och allt som var outgrundligt och fjärran är 
outsägligt och nära.

Vid sidan av det regressiva inslaget finns 
det ett annat drag som är typiskt för idea-
lism av det ”svaga”, symbolistiskt inspi-
rerade slaget. Det är melankolin. Både 
melankolin och det regressivt barnaktiga 
är nämligen enligt den här diktsynen 
tillstånd som är fördelaktiga för det sär-
skilda inre seende som kan frammana en 
ideal upplevelse av enhet. Betecknande 
nog heter den dikt som i Ekelöfs Färjesång 
omedelbart föregår slutdikten ”Eufori” 
just ”Melancholia”, och där ingår också 
regressiva inslag.

Också hos R. R. Eklund går melankoli 
och regression hand i hand – och båda 
inslagen är extremt påfallande. Vad åter 
Ruin beträffar är det regressiva inslaget 
starkt i Poesins mystik, vars diktsyn för 
övrigt kan karaktäriseras som nästan helt 
igenom symbolistisk. Däremot kan man 
inte i Ruins fall tala om någon melankoli, 
snarare tvärtom. Bertil Malmberg kritise-

rade i en recension 1936 skarpt Ruin för 
falsk idealisering av diktarna och poesin. 
Ruin har inte, skriver han, ”nått fram till 
någon förståelse för det egentligt mystiska 
hos poesien: dess pendlande mellan ljus 
och natt, mellan höjd och djup, mellan 
morgon- och aftonrodnad, dess bedräg-
lighet och tjusning, dess lockande och 
farliga demoni”.

Södergrans sista dikter kan beskrivas 
som avklarnade och harmoniska, men de 
är skrivna av en poet som minsann viss-
te vad poesins demoni och pendlingen 
mellan ljus och mörker vill säga. Med 
vissa reservationer kan det samma sägas 
om hennes beundrare på 20- och 30-ta-
len, R.R Eklund och Gunnar Ekelöf, och 
också om Gunnar Björling, som på 20-
talet såg Södergran som en inspirerande 
poetisk förebild. Hos dem alla återfinner 
man pendlingen mellan mörker och ljus, 
stigningen från melankoliskt bottenläge 
till en upplevelse av befrielse och värdig-
het. Demonin däremot är något som de 
tydligt tar avstånd från. Vad poetisk de-
moni kunde innebära och vilka moraliska 
komplikationer den kunde vara förknip-
pad med – det kunde de begrunda i Sö-
dergrans sublima diktning, och de följde 
henne inte på denna väg.

Holger Lillqvist
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Sedan den 14 juni 2005 bor författaren 
och konstnären Otto Othozon på förfat-
targården Abrams i Vörå. Otto Othozon 
är född och uppvuxen i Småland och 
har bott på flera orter i Sverige och ut-
omlands. Som medlem i Norrländska 
Författarsällskapet har han utgett några 
diktsamlingar i Sverige. Han har också 
medverkat i Åbolands litteraturförenings 
antologi Ordflöde 2004. För sin konstnär-
liga verksamhet (textil, glas, keramik) har 
han erhållit flera stipendier, bl.a. ett Villa 
Karo-stipendium till Benin i Afrika 2004. 
Han har haft flera utställningar i Sverige 
sedan 1970-talet.

Han har vid det här laget varit bosatt 
i Finland över fyra år, till en början i Pe-
talax i Österbotten och nu alltså i Vörå. 
Han beskriver sig själv som en kulturell 
mångsysslare, där också folkmusiken 
spelat en viktig roll. På 1970- och 1980-

Småland – Österbotten
Vaktombyte på författargården Abrams i Vörå

talen brukade han vandra och cykla land 
och rike runt tillsammans med sina söner 
och deltog då bl.a. i många spelmans-
stämmor i Norden, också i Finland. ”Och 
på den vägen blev det”, säger han. ”Det 
var egentligen folkmusiken som lockade 
mig till Finland.”

Författargården Abrams i Andkil i 
Vörå upprätthålls av Svenska litte-
ratursällskapet. Gården är uppförd 
kring sekelskiftet 1800 och har tillfal-
lit sällskapet genom en testamenta-
risk donation av handlanden Matilda 
Westin (1908–1990) i Vörå. Gården 
invigdes i sin nuvarande funktion 
1992. Tidigare invånare har varit för-
fattaren Tatiana Sundgren och skrift-
ställaren Magnus Lindholm.

Otto Othozon i köket på Abrams. ”Också mina 
krukväxter har börjat må bättre sedan jag flyttade 
till Abrams”, säger en nöjd invånare i författargår-
den. Foto Magnus Pettersson.
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Som nybliven Vöråbo har Otto Othozon  
under hösten 2005 erbjudits möjlighet  
att visa delar av sin textilkonst för den 
österbottniska publiken. Både på Norr-
valla Rehab Center och i Vörå kommun-
bibliotek har allmänheten kunnat ta del 
av hans anslående mattor och vävar. 

Han har i en intervju i Vasabladet be-
skrivit tillkomsten av sina textilier på föl-
jande sätt: ”Jag gillar att skriva, och varje 
textilie är till 99 procent en dikt. Det finns 
en bestämd historia bakom dem alla. Ett 
av verken heter ’Mina älvars vandring’. 
Den har inspirerats av tre älvar i norra 
Sverige. Färgerna går i olika nyanser av 
blått, vilket symboliserar vattnets skift-
ningar under ett dygn”, förklarar han. 

Under hösten 2005 visade Otto Othozon en del av sin tidigare produktion på Norrvalla Rehab Center i Vörå. 
De stora och färggranna vävarna väckte berättigat intresse. Foto Magnus Pettersson.

Han har specialiserat sig på textila bilder 
i så kallad tuskaftsteknik, som enligt hans 
egen utsago är den äldsta vävningsmeto-
den som finns. Othozon har utarbetat ett 
arbetssätt där han använder sig av lin-
varp med bomullsinslag. En vävstuga är 
numera inrymd i ett av de små uthusen 
på Abrams.

”Skrivandet har kommit igång på allvar 
efter att jag fick flytta till Abramsgården”, 
säger Otto Othozon. ”Jag har funnit mig 
mycket väl till rätta och trivs bra i huset. 
Att vara smålänning boende i Österbot-
ten i ett rött hus i Andkil är som att kom-
ma hem. Arbetsandan i huset är finstämd 
och rofylld.”

Magnus Pettersson
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Årets bokhändelse på Svenska litteratur-
sällskapet var utgivningen av Jean Sibe-
lius Dagbok 1909–1944 lagom till kompo-
sitörens 140:e födelsedag den 8 december. 
Den drygt 550 sidor tjocka volymen är 
smått sensationell eftersom Sibelius dag-
bok nu för första gången blir tillgänglig 
för en större publik. Utgivare är profes-
sorn emeritus i musikvetenskap Fabian 
Dahlström, som också står för den omfat-
tande kommentardelen.

Dagboksanteckningarna låter läsaren 
komma nära människan Sibelius. Han 
skriver om familj och vänner, förlags-
kontakter och ekonomiska frågor. Inte 
sällan utgjuter han sig över olika män-
niskor, klagar över penningbrist och fal-
ler i djup självömkan när arbetet inte lö-
per. Själva komponerandet kommenterar 

Böcker 2005

han däremot mindre – det tog sin man 
helt och hållet och då blev det inte tid för 
dagboksskrivandet. Men tidningsartiklar 
och recensioner av hans verk noterar han 
ofta, och ondgör sig över negativ kritik.

Sibelius anteckningar ger också en in-
blick i finländsk kulturhistoria i vidare 
perspektiv, eftersom han skriver mycket 
om vännerna och grannarna i konstnärs-
kolonin vid Tusby träsk. Nära vänner som 
Juhani Aho och Venny Soldan-Brofelt, 
svågern Eero Järnefelt, Pekka Halonen, 
Eino Leino och Robert Kajanus nämner 
han ofta. Och den varma relationen till 
hustrun Aino går som en röd tråd genom 
hela dagboken.

Johan Wredes biografi över J.L. Rune-
berg, Världen enligt Runeberg, kom ut till 
bokmässan i Göteborg. Här placeras Ru-
neberg in i sin samtids idévärld. Wrede 
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ställer Runebergs handlingssätt och åsik-
ter i relation till rådande etiska, religiösa, 
estetiska och politiska ståndpunkter. Med 
hjälp av exempel ur Runebergs diktning 
visar Wrede också hur diktaren i sitt para-
doxfyllda författarskap sökte sambanden 
mellan naturen, människan, kärleken och 
sexualiteten – och gudomen. Han stude-
rar Runeberg ur ett psykologiskt perspek-
tiv, som på många sätt fördjupar bilden 
av nationalskalden.

Den tredje nyheten för hösten är Dia-
log och särart redigerad av Gabriel Bladh 
och Christer Kuvaja. Det är fråga om den 
första volymen av fyra som tillkommit 
inom det bilaterala forskningsprogram-
met Svenskt i Finland – finskt i Sverige, 
som under tre års tid engagerade ett 
hundratal forskare i Finland och Sverige. 
Denna första del har historia som huvud-
tema och innehåller uppsatser som ur 
olika synvinklar visar hur den flera sekler 
långa dialogen och växelverkan mellan 
de båda riksdelarna, senare staterna, har 
format de båda länderna.

Arbetet med de sista delarna av Johan 
Ludvig Runebergs Samlade skrifter har 

pågått för högtryck hela hösten. Det är 
nr XVII:2 Kommentar till uppsatser och 
avhandlingar på svenska. Journalistik och 
nr XX Kommentar till Varia som kommer 
att lämna tryckpressen inom kort och 
därmed avsluta ett drygt sjuttio år långt 
projekt, som litteratursällskapet har ge-
nomfört i samarbete med Svenska Vitter-
hetssamfundet i Stockholm. Pia Forssell 
är ensam kommentator i del XVII:2. Den 
avslutande delen kommenteras av sam-
manlagt ett dussin litteraturvetare och 
historiker i Sverige och Finland.    

Bok- och biblioteksmässan 
i Göteborg

Höstens bokmässesäsong inleddes som 
vanligt med Bok- och biblioteksmässan 
i Göteborg den 29 september–2 oktober. 
Svenska litteratursällskapet samordnade 
liksom tidigare år den gemensamma Fin-
landsmontern och producenten Bettina 
Wulff hade sammanställt ett välbesökt 
program för den Finlandssvenska Are-
nan. Litteratursällskapet hade utöver 
några författarintervjuer på Arenan också 
fått med ett s.k. stort seminarium och två 
miniseminarier i mässans konferenspro-
gram.

Den unge modernisten Henry Parlands 
första och enda roman Sönder diskutera-
des av utgivaren Per Stam, Henry Par-
lands brors sondotter, författaren Stella 
Parland och litteraturvetaren/förläggaren 
Peter Luthersson på ett seminarium. Ro-
manen var experimentell när den skrevs 
och känns mycket modern än i dag, trots 
att den redan har över åttio år på nack-
en. Den är en kärlekshistoria förlagd till 
1920-talets Helsingfors, med dansrestau-
ranger, förbudslag, skuldsedlar, krapula 
och för tidig död, men samtidigt labore-
rar den med olika tidsplan och berättelser 
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i berättelsen. Henry Parland hann aldrig 
själv se boken i tryck, men den gavs un-
der 1900-talet ut i flera mer eller mindre 
redigerade och bearbetade utgåvor. Per 
Stam har nu restaurerat texten genom att 
gå tillbaka till originalmanuskriptet. 

Ingalill Ihrcke-Åberg höll ett minisemi-
narium i Göteborg om boken Minnen från 
krigstiden. I den har hon sammanställt 
berättelser av 24 personer som skrev om 
sina upplevelser under krigen 1939–44 
i en insamling som Folkkultursarkivet 
ordnade för några år sedan. Här skild-
ras hur barnen upplevde kriget och vilka 
outplånliga minnen t.ex. krigets ljud läm-
nade, vilka äventyrligheter arbetsplikten 
kunde betyda för ungdomarna, hur man 
fick improvisera för att få maten att räcka 
till och vilket ansvar arbetet som sanitets-
lotta innebar.

Johan Wrede föreläste likaså under ett 
miniseminarium och presenterade sin 
biografi över Runeberg. Åhörarna fick ta 
del av ett inspirerat och underhållande 
föredrag om nationalskalden.

Publikframgångar på bokmässan 
i Helsingfors

Bokmässan i Helsingfors växer sig allt 
större och hade i år över 47 000 besök- 
are. Stämningen på avdelningen Den fin-
landssvenska boken var i det närmaste fa-
miljär när gamla vänner och bekanta träf-
fades i något som har blivit ett etablerat 
”finlandssvenskt rum”. Mässan ordnades 
den 27–30 oktober och här var litteratur-
sällskapet och Bettina Wulff samordnare 
för det finlandssvenska framträdandet.  

Svenska litteratursällskapets program 
på Edith Södergran-scenen lockade 
många åhörare. Den största publikfram-
gången var diskussionen om Carl Johan 
Cedercreutz minnesanteckningar i boken 
Bruksliv. Göran Cedecreutz, Ann Cathe-
rine Glader och Barbara Cederqvist dis-
kuterade sin fars bok och sina egna upp-
levelser av bruksliv tillsammans med 
Cita Reuter, också hon ett ”bruksbarn”.

Roger Holmström berättade om folk-
livsskildringar och speciellt om de sex för-
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fattare han behandlar i boken Att ge röst, 
dvs. Ina Lange, Anders Allardt, Oscar 
Behm, Josefina Bengts, Henrik Hildén 
och Sigrid Backman. I boken visar Holm-
ström hur dessa s.k. bygdeskildrare, som 
skrev under perioden mellan Runeberg 
och modernisterna, gav allmogen röst i 
en litteratur som länge förbisetts.

Charlotta Wolff presenterade sin bok 
Vänskap och makt om den svenska adelns 
kontakter till Frankrike under 1700-talet. 
I boken tecknar hon ett brett panorama 
över den svenska adelns resor, umgänge i 
hov och salonger i Paris, tjänstgöring vid 
olika regementen i Frankrike, diplomat-
liv och kontakter till tidens intellektuella 
som Voltaire, Diderot och Marmontel. 
Hon visar också hur denna elit utnyttjade 
sina franska kontakter för att vinna förde-
lar för både sig själva och Sverige.

Även i Helsingfors berättade Johan 
Wrede om sin Runebergbiografi och Per 
Stam om utgåvan av Henry Parlands Sön-
der. Boken Minnen från krigstiden presente-
rades i Helsingfors ur ett annat perspektiv 

än i Göteborg. En av dem som bidragit 
med minnen i boken, Birgit Lindroos, be-
rättade om hur hon som ung flicka upp-
levde kriget dels hemma i det relativt 
trygga Sibbo, dels i Helsingfors, där hon 
gick i skola och bl.a. upplevde februari-
bombardemangen 1944.

Utgivningsprojektet Zacharias Topelius 
Skrifter presenterades under bokmässan 
för första gången för en bredare publik 
med ett särskilt seminarium. Projektet be-
skrivs närmare på s. 1–3 i detta nummer 
av Källan. På Edith Södergran-scenen dis-
kuterade Bo Lönnqvist och Rainer Kna-
pas vilken betydelse Topelius hade för sin 
samtid och varför han bör uppmärksam-
mas än i dag. 

Mellan mässorna i Göteborg och Hel-
singfors inföll den internationella bok-
mässan i Åbo den 7–9 september. För 
andra året i rad hade sällskapet en egen 
monter även på denna mässa.
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Böcker våren 2006

Ett plock ur utgivningen nästa år ger bl.a.  
en bok om finländska Greklandsresenä-
rer under 1800- och början av 1900-talet 
kallad Det svunna Grekland och redigerad 
av Björn Forsén och Erkki Sironen. Fin-
landssvenskarnas förhållande till sina 
organisationer studeras i den samhälls-
vetenskapliga antologin Räcker det med 
svenskan? med Karmela Liebkind och 
Tom Sandlund som redaktörer.

Senare i vår kommer J.V. Snellmans 200-
årsjubileum att uppmärksammas med 
boken J.V. Snellman i Europa där Rainer 
Knapas och Nora Ervalahti har samlat 
resebrev och -skildringar som Snellman 
skrev under sina resor till storstäder i 
Tyskland, Österrike, Frankrike och Eng-
land 1840–1847. 

Nina Edgren-Henrichson
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Jean Sibelius dagbok 
1909–1944
Utg. Fabian Dahlström
556 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 48 €
ISBN 951-583-125-3

Johan Wrede
Världen enligt Runeberg
En biografisk och idéhistorisk 
studie
410 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 40 €
ISBN 951-583-118-0

Dialog och särart
Människor, samhällen och idéer 
från Gustav Vasa till nutid
Svenskt i Finland – finskt 
i Sverige I
Red. Gabriel Bladh & 
Christer Kuvaja
446 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 38 €
ISBN 951-583-126-1

Samlade skrifter av Johan 
Ludvig Runeberg
Del XVII:2
Kommentar till Uppsatser 
och avhandlingar på 
svenska. Journalistik
av Pia Forssell
488 s., hft., 
bokhandelspris ca 36 €
ISBN 951-583-123-7

Del XX (supplementband)
Kommentar till Varia
Av Pia Forssell, Carola 
Herberts m.fl.
ca 210 s., hft., 
bokhandelspris ca 24 €
ISBN 951-583-122-9 

Henry Parland
Sönder
(Om framkallning av velox-
papper)
Utg. Per Stam
201 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 28 €
951-583-120-2

Roger Holmström
Att ge röst
Omvärld och identitet i några 
nyländska folklivsberättelser
200 s., hft., ill., 
bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-121-0

Minnen från krigstiden
Red. Ingalill Ihrcke-Åberg
Meddelanden från Folkkul-
tursarkivet nr 20
232 s., hft., ill., 
bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-115-6

C.J. Cedercreutz
Bruksliv
Från Warkaus till Högfors 
1919–1968
181 s., hft., ill., 
bokhandelspris ca 30 €
ISBN 951-583-116-4

Charlotta Wolff
Vänskap och makt
Den svenska politiska eliten 
och upplysningstidens 
Frankrike
450 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 38 €
ISBN 951-583-119-9

Historiska och litteratur-
historiska studier 80
Red. Pia Forssell & John 
Strömberg
196 s., hft., ill., 
bokhandelspris ca 26 €
ISBN 951-583-124-5

Det svunna Grekland
Finska reseskildringar före 
massturismens ankomst
Red. Björn Forsén & Erkki 
Sironen
ca 300 s., hft., ill., 
bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-127-X

Räcker det med svenskan?
Om finlandssvenskarnas 
anknytning till sina organi-
sationer
Red. Karmela Liebkind & 
Tom Sandlund
ca 350 s., hft., 
bokhandelspris ca 34 €
ISBN 951-583-128-8

J.V. Snellman i Europa
Resebilder 1840–1847
Red. Rainer Knapas och 
Nora Ervalahti
ca 280 s., inb., ill., 
bokhandelspris ca 32 €
ISBN 951-583-129-6
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Resor och resenärer är temat för Svenska litteratursällskapets 
väggkalender 2006. Kalendern är illustrerad med fotografier från 
resor både i hemlandet och i fjärran länder från slutet av 1800-ta-
let och början av 1900-talet. Fotografierna är hämtade ur Svens-
ka litteratursällskapets arkiv, dvs. ur Historiska och litteraturhis-
toriska arkivets och Folkkultursarkivets bildsamlingar. Kalendern 
kan beställas per post (kupong på tidningens bakpärm), per e-
post info@sls.fi eller per telefon 09-61 87 77. Den finns också till 
salu i Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, Helsingfors samt 
i vissa andra bokhandlar.
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Helene Schjerfbeck, Sårad krigare från 1808, 1880 (Centralarkivet för bildkonst, foto Hannu Aaltonen)

I detta specialnummer av Källan publiceras föredragen från 
det traditionsvetenskapliga seminariet ”Finlandsbilden och 
hjältarna”, som hölls hösten 2004 i sällskapets hus i anslut-
ning till J.L. Runebergs 200-årsjubileum. Källan 3/2005 ut-
kommer inom kort. 

Specialnummer av Källan (3/2005)

Nationella hjältar, 
mytiska förebilder

Carola Ekrem & Yrsa Lindqvist (red.)



64

Att resa – upptäckter och upplevelser

Föreläsningsserie våren 2006 i 
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 16 januari kl. 18.00
Kaj Öhrnberg: Georg August Wallin – Finlands störste poet och första Mekka-farare

Markus Nummi: En hösteftermiddag i staden Kashgar 1906 – en exkursion i 
C.G.E. Mannerheims sällskap

Måndagen den 13 februari kl. 18.00
Esko Häkli: Adolf Erik Nordenskiöld – forskare och upptäcktsresande

Rainer Knapas: J.V. Snellman, upptäcktsresande på kontinenten 
1840–1841 och 1847

Måndagen den 13 mars kl. 18.00
Max Engman: Till ryska Alaska och jorden runt med R.F. Sahlberg

Henrika Tandefelt: Resenären Gaustaf Mauritz Armfelt. Om resandets former 
under 1700-talet

Måndagen den 10 april kl. 18.00
Christina Granroth: Den siste linneanen på Java – C.F. Hornstedts resa till 

Ostindien 1783–1785
Carina Burman: ”Allt är så ungt, så friskt lif!” Fredrika Bremers Amerikaresa

Måndagen den 8 maj kl. 18.00
Peter Stadius: Tvåarmade amfibiedjur och cyklande kvinnor 

– spanjoren Angel Ganivets Finlandsbrev
Hedvig Rask: Mötet med den Gamla och den Nya världen – om Adelaïde 

Ehrnrooths och Alexandra Gripenbergs reseskildringar

Rätt till ändringar förbehålles. 
Vänligen observera att antalet platser är begränsat.
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