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Sammanlagt 29 miljoner euro skall enligt 
planerna betalas ur litteratursällskapets 
kassa att användas för allmännyttiga fin-
landssvenska ändamål innevarande år. 
Sällskapets ordinarie verksamhet budge-
teras till 7 miljoner euro, medan 22 mil-
joner euro skall tjäna Svenska kulturfon-
dens syften. Som känt äger och förvaltar 
sällskapet Svenska kulturfonden sedan 
dess instiftande år 1908.

Stora verksamhetsgrenar är de veten-
skapliga projekten, arkiven inklusive 
bibliotek samt litterära belöningar och 
projektstöd ur specialfonder. Ekonomiskt 
betydelsefulla åtaganden är också utgiv-
ningen av skrifter samt administration 
inkluderande förvaltningen av över 500 
fonder.

Ekonomi

Svenska litteratursällskapet i Finland 
grundades år 1885 och redan under det 
årtiondet instiftades de första fonderna i 
sällskapet.

Under 120 år har ungefär lika många 
fonder till förmån för litteratursällska-
pet inrättats med stöd av testamenten, 
gåvobrev eller särskilda beslut i styrel-
sen. Storleken på donationerna varierar 
från några tusen euro till flera miljoner. 
Ändamålet för hälften av fonderna är att 
stödja litteratursällskapets allmännyttiga 
arbete, medan 59 fonder skall tjäna spe-
cifika ändamål, t.ex. nyttjas för litterära 
pris eller till finansiering av forskning i 
angivna ämnen.

Svenska folkpartiet instiftade Svenska 
kulturfonden 1908 och överlät i slutet av 

Kostnaderna för de olika verksamhetssektorerna inom Svenska litteratursällskapet 2002–2005.
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samma år fonden till Svenska litteratur-
sällskapet ”för att jämte öfriga för sådant 
ändamål donerade medel af sällskapet 
ägas och förvaltas såsom en Svensk Kul-
turfond för främjandet af den svenska 
undervisningen och andra allmänna 
svenska kulturuppgifter i Finland”. 

Användningen av avkastningen organi-
seras av instiftaren genom delegationen, 
styrelsen och kansliet för Svenska kultur-
fonden. Efter närmare hundra år består 
kulturfonden av 423 fonder tillkomna ge-
nom testamenten och gåvobrev.

Det totala fonderade kapital som litte-
ratursällskapet förvaltar har ett aktuellt 
värde som klart överstiger en miljard 
euro, varav kulturfonden är cirka 82 pro-
cent. I nämnda belopp ingår såväl avkas-
tande så kallad placeringsförmögenhet 
som den förmögenhet litteratursällskapet 
med hänsyn till bestämmelserna i dona-
tionsurkunderna inte kan placera fritt – 
inklusive förmögenhet som inte primärt 
skall ge materiell avkastning. Exempel 
på tillgångar som inte enligt ovanstående 
klassas som placeringsförmögenhet är 
tre herrgårdar med sammanlagt 3 000 
ha markområden och krävande museala 
åtaganden.

Målet för placeringen av fondernas till-
gångar är 
• att producera direktavkastning för 

verksamheten och utdelningen
• att trygga kapitalets långsiktiga för-

kovran.

Fonderna har i regel instiftats för att ex-
istera i all framtid. Tidsperspektivet är 
sålunda det mest långsiktiga som kan 
anläggas på placeringar. De huvudsak-
liga till buds stående placeringsformerna 
är aktier (och aktierelaterade placerings-
former), ränteplaceringar och fastigheter. 
Direktavkastningen, det vill säga divi-

dender, räntor och hyresnetto, finansierar 
verksamheten och utdelningen, medan 
sättet att placera förmögenheten skall 
trygga kapitalets bestånd och förkovran. 

Med ovan i all korthet relaterade ut-
gångspunkter är den dominerande pla-
ceringsformen aktier och olika till aktie-
marknader relaterade instrument, sam-

Den fonderade förmögenhetens struktur i Svenska 
litteratursällskapet, inklusive Svenska kulturfon-
den, 31.12.2005.

manlagt cirka 82 procent, medan ränte-
placeringarna uppgår till cirka 10 procent 
och fastigheterna till cirka 8 procent.

Sällskapets ”placeringsbeteende” påver-
kas, förutom av det överlånga tidspers-
pektivet, av flera andra överväganden så-
som villkoren för skattefriheten, behovet 
av såväl geografisk som branschmässig 
diversifiering av förmögenheten, omsor-
gen om det kontinuerliga penninginflö-
det till resultaträkningen och kapitalets 
långsiktiga förkovran, som skall möjlig-
göra en växande avkastning för littera-
tursällskapets verksamhet och kulturfon-
dens utdelning.

Alla placeringsbeslut fattas i littera-
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tursällskapet. Fastighetsbeståndet finns 
uteslutande i Finland och affärsfastig-
heterna primärt i Helsingfors centrum. 
Ränteplaceringarna sker huvudsakligen 
på den internationella marknaden för 
företagslån, men med klar tonvikt på eu-
romarknaden. Aktieplaceringarna är hu-
vudsakligen – över 80 procent – i direkt-
ägda börsaktier i internationella bolag 
registrerade i Finland, Storbritannien och 
Sverige. Branschfördelningen är grovt ta-
get 34 procent informationsteknologi, 19 
procent konsumtionsvaror och tjänster, 
14 procent basindustri, 14 procent indu-
stri och transport, medan övriga sektorer 
understiger tio procent. Den geografiska 
fördelningen baserad på bolagens in-
tjäning är Europa 56 procent, Asien och 
Australien 17 procent och Nordamerika 
12 procent, medan övriga kontinenter un-
derstiger 10 procent.  

Slutligen skall utvecklingen illustreras 
i korthet. Kostnaderna för litteratursäll-
skapets ordinarie verksamhet har sedan 

Kostnaderna för litteratursällskapets ordinarie verksamhet 1995–2005 samt budget 2006.

mitten av 1990-talet ökat från 1,2 miljoner 
euro till 6,2 miljoner euro.

Sällskapet flyttade 1998 till ett eget hus 
– tidigare Laurellska skolan – i Kronoha-
gen i Helsingfors. Forskningsverksamhe-
ten har etablerats med fortgående tids-
bundna forskningsprojekt, förlagsverk-
samheten har byggts ut och ”produktio-
nen” sker allt mera i projektform med 
heltidsanställd personal, specialprojekt 
såsom utgivningen av Biografiskt lexikon 
för Finland har satts upp med anställd 
personal, forsknings- och utgivningspro-
jekt såsom Zacharias Topelius Skrifter 
har startats, pris och stipendier har ökat 
och arkiven fått tilläggsresurser. Inom 
förvaltningen har bland annat moderna 
it-hjälpmedel skapats för att säkra bästa 
möjliga betingelser för ett fortsatt tillflöde 
av materiella resurser för det allmännyt-
tiga arbetet.

Ifjol åtnjöt över 3 600 mottagare stöd 
ur Svenska kulturfonden. Sedan mitten 
av nittiotalet har den för kulturfondens 
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ändamål disponerade avkastningen elva-
dubblats och fortgående vuxit snabbare 
än nationalekonomin. Detta kan illustre-
ras med förändringen i litteratursällska-
pets ”leverans” av avkastning till kultur-
fonden jämfört med förändringen i den 
finländska bruttonationalprodukten.

Svenska litteratursällskapets finansiering 
av finlandssvenskt kulturliv inklusive 
kulturfonden är den största i sitt slag. Ba-
sen för denna resursering – 29 miljoner 
euro innevarande år – utgörs av de fon-
der hundratals donatorer under ett drygt 
sekel beslutat grunda i litteratursällska-

Förändringen i bruttonationalprodukten och i medlen reserverade för kulturfondens ändamål följande år 
(det är föregående års intjäning som står till disposition för fondens verksamhet).

Medel disponerade för Svenska kulturfondens ändamål 1995–2006.



5

pet/kulturfonden. Vårt svenska kulturliv 
i vid bemärkelse kan känna tacksamhet 
för donatorernas generositet. Litteratur-
sällskapets uppgift är fortsättningsvis 
att på ett pålitligt och professionellt sätt 
förvalta detta arv och med gynnsam ut-
veckling i avkastningen leva upp till de 

förväntningar en donator och testator har 
rätt att ställa på sin arvtagare. Ett glädjan-
de uttryck för fortsatt förtroende för lit-
teratursällskapets förvaltning är att nya 
fonder tillkommer varje år.

Henry Wiklund

Svenska litteratursällskapets årsmöte
Vid sällskapets årsmöte den 6 april 2006 kallades professor Bo Lönnqvist, Helsing-
fors, till hedersmedlem av sällskapet. Av styrelsens medlemmar stod professorerna 
Karmela Liebkind, Bo Pettersson och Clas Zilliacus samt ped.dr Carl-Olaf Homén 
i tur att avgå. Samtliga återvaldes. Finansrådsmedlemmen, förvaltningsrådet Olof 
Olsson återvaldes likaledes.

Årsmötet godkände sällskapets verksamhetsberättelse för 2005. Berättelsen kan 
rekvireras hos sällskapet, per telefon 09-61 87 77 eller per e-post info@sls.fi. Den kan 
också läsas i sin helhet på sällskapets webbplats www.sls.fi.
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”Allt går att sälja med mördande reklam, 
kom och köp konserverad gröt”, sjöng 
Ulf-Peder Olrog redan på 1940-talet när 
han ironiserade över kommersialismens 
förmåga att lura konsumenterna. Men allt 
går inte att sälja, inte ens med mördande 
reklam. Det måste finnas en beställning 
av något slag. Kommersialismen kan 
förstora behoven men inte direkt skapa 
dem.

Forneldarnas natt är en fest som man 
kan säga har ”sålts med mördande re-
klam”. Den var en färdig produkt som 
medvetet fördes ut till ”konsumenterna”. 
Det är intressant för en traditionsforskare 
att från början ha kunnat ta del av ”upp-
finnarnas” ursprungstanke och sedan 
följa med hur festen har mottagits och 
utformats i praktiken. Hur kunde festen 
bli en sådan framgångssaga? Har initiativ-
tagarnas intentioner följts eller har man 
på fältet satt in helt nya innebörder i fes-
ten? 

Initiativtagarnas idé

Allt var inte nytt, originellt och särpräglat 
i den idé som ledde fram till forneldarnas 
natt. Det har inte heller uppfinnarna gjort 
gällande. Birgitta Bröckl, kulturombuds-
man vid Åbolands kulturråd, var den 

Forneldarnas natt 
– framtidstro och historia 

i samtiden

som i initialskedet kom med den tändan-
de gnistan. Hon hade skärgårdens, kus-
tens och landsbygdens överlevnad som 
sin hjärtesak. När Finland fyllde 75 år 
1992 tillhörde hon en idékommitté inom 
Åbo och Björneborgs län under ledning 
av landshövding Pirkko Työläjärvi, vars 
uppgift var att med hjälp av lokala ar-
betsgrupper skapa program för jubileet. 
Kommittén enades om att man inte bara 
skulle ha jubileumsfester, utan att man 
också skulle skapa någonting med större 
bärvidd. Åbolands kulturråds två förslag 
fick starkt understöd. Det ena var ”Språk-
duschprojektet” som på ett positivt sätt 
skulle lyfta fram länets tvåspråkiga histo-
ria. Länets 500 daghem inbjöds till en lek-
full språkdusch genom att minst en kvart 
per vecka språkbada på det andra språ-
ket. Det andra förslaget gällde införandet 
av en ny sommaravslutande festtradition 
längs kusterna och i skärgården. Tanken 
var att sommaren igen skulle omfatta alla 
tre sommarmånaderna, precis som den 
hade gjort på 1960-talet innan industri-
semestrarna gjorde att sommarsäsongen 
förkortades.

Man hade länge inom olika skärgårds-
kommittéer och vid utvecklingssemina-
rier talat om att man borde skapa förut-
sättningar för att ”hålla skärgården öp-
pen” året om. Åtminstone augusti skulle, 
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liksom juli, vara en kultur-, turist- och 
evenemangsmånad, vilket skulle gynna 
företagare och hjälpa till att hålla lands-
bygden på fötter. 

Medan kommittén funderade på dessa 
frågor råkade det sig att Birgitta Bröckls 
dotter, som studerade i Vasa, skulle åka 
upp till Österbotten för att fira villaav-
slutning, s.k. venetiansk afton. Då fick 
Birgitta en idé:

Det är ju en fräsch grej. De har ju inte copy-
right på det där. Det kan man ju koppla ihop 
med säsongförlängningen! Sista lördagen 
i augusti har man en fest. Det är full rulle 
hela augusti; sommaren är slut först då och 
inte en dag tidigare! Villanätterna firas ju 
på privata villor och stränder, men festerna 
i Åboland och den norra skärgården skulle 

vara en fest öppen för alla, en lokal fest som 
skulle samla skärgårdsbor och sommargäs-
ter, skärgårdsvänner och turister till en glad 
samvaro. Programmet skulle vara just så-
dant som man kan åstadkomma lokalt, om 
man bara i ett byalag vill tända en eld och 
ha en kaffetermos och sjunga lite så var det 
också bra. Det skulle vara en glad eldfest in-
för sommaravslutningen.

Nu gällde det att förankra idén. Kultur-
rådet samlade en arbetsgrupp där såväl 
kulturen som kustartilleriet, sjöbevak-
ningen och brandväsendet var represen-
terade. Tillsammans drogs riktlinjerna 
upp för huvudkonceptet. På ett möte 
erinrade sig Paula Wilson från Rosala 
att hon tidigare hade kontaktats av hem-
bygdsaktivisten Christian Lindroos från 

Birgitta Bröckl, initiativtagaren till forneldarnas natt, studerar det digra material hon under årens lopp har 
samlat om festen. (Foto Anne Bergman, SLS 2016)
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Kimito som hade specialiserat sig på de 
historiska kasbergen och tyckte att de var 
värda att lyftas fram ur historiens dun-
kel. Arbetsgruppen tyckte att tanken var 
bra och att den kunde kombineras med 
sommaravslutningskonceptet och med 
Christian som sakkunnig. Kasbergen 
är visserligen i dag ofta beskogade och 
bebyggda, så man inte kommer åt dem, 
men man kunde tänka symboliskt på de 
gamla eldlederna. Sommaravslutningen 
utvecklades således efter vinterns plane-
ringsprocess till en litet mera ”förädlad” 
form av den österbottniska villaavslut-
ningstraditionen.

Nu gällde det att ge den nya kulturpro-
dukten ett lämpligt namn, som skulle sig-
nalera något av innehållet och som skulle 
vara lätt att översätta till finska. Birgitta 
Bröckl berättar:

En massa förslag testades. Kanske ”Flam-
mornas natt”? Nej, tänk om den finska över-
sättningen någonstans skulle bli ”Heilojen 
Yö”! 

En sen novemberkväll då höststormen 
ylade runt knutarna och regnet piskade på 
rutorna höll Paula Wilson och jag en brain-
storming om namnet per telefon inför följan-
de dags möte, då namnet måste vara kläckt. 
Paula beskrev de höstliga ovädren som ge-
nom tiderna har härjat också ute på Rosala så 
att jag som stod i halvdunklet vid telefonbor-
det blev nästan trollbunden. Och i det ögon-
blicket kom namnet: ”Flamma forneld, lys vår 
gärning.” Refrängen ur ”Slumrande toner”. 
Forneldsnatten! Muinaistulien yö på finska. 
Inte så dåligt. Och så blev det.

Förslaget togs väl emot i kommittén.  Man 
erbjöd en idé till ett gemensamt kultur-
initiativ, som skulle vara lätt att genom-
föra och som medierna gärna skulle upp-
märksamma. Elden skulle uppfattas som 
en positiv symbol, som någonting vär-
mande, sprakande, samlande, rogivande. 
Men framför allt – säsongförlängande. 

Ordet ”forneld” måste förklaras i den 
information som gick ut till bygderna. 
Man berättade kort om det kommuni-
kationssystem som med hjälp av eldar 
gått längs den gamla Österleden genom 
de finländska skärgårdsområdena. Man 
hade också en skiss över hur ett bål 
byggs. Man underströk vikten av den 
skyddande sandgrunden ifall bålet bygg-
des på berg. Likaså fanns det information 
om brandsäkerhet med olika alternativ 
vid torka och stark pålandsvind.

 Det historiska fanns med från början 
men festen var inte tänkt att primärt ha 
formen historisk iscensättning. Däremot 
gick man medvetet in för att festen skulle 
få en annan karaktär än villaavslutningen 
i Österbotten. Den skulle vara en kollektiv 
fest, öppen för alla. Tanken var också att 
man gärna i samband med festen kunde 
ordna utställningar eller seminarier kring 
skärgårdsfrågor. Det enda ”direktiv” som 
fanns var att eldarna om möjligt skulle 
tändas samtidigt kl. 21.30.

Forneldarnas natt och marknads-
föringen

Forneldsidén spreds som en löpeld. Och 
eldsjälen i marknadsföringen var Birgitta 
Bröckl. I egenskap av kulturombudsman 
”hade jag ju då nätverken färdiga”.  Hon 
ringde kulturnämnder och kultursekrete-
rare. ”Jag kände ju alla kommundirektö-
rerna genom Åbolands kommunalstäm-
ma så jag ringde och pratade personligen 
med varenda en.” Nu råkade det sig så att 
också Nordiska ministerrådets skärgårds-
samarbete skulle fira sitt 40-årsjubileum 
1992. Deltagarna där fick höra om pro-
jektet och ville vara med. Detta var väl-
kommet även i ekonomiskt hänseende. 
Ministerrådet bekostade bl.a. planschen 
det första året. Dessutom betydde det 
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Samma plansch har använts som reklam för forn-
eldarnas natt sedan starten. Den tillkom i all hast 
redan 1992 och det är i dag okänt vem ”konstnä-
ren” var. Det har dock aldrig funnits någon orsak 
att byta ut bilden av den vilda elden mot någonting 
annat.

att forneldar tändes också i Stockholms 
och Ålands skärgårdar. Också Hangö och 
Esbo segelklubbar ville vara med från 
början.

Åbolands kulturombudsmannatjänst 
flyttades 1999 till det nybildade Sydkus-
tens landskapsförbund, som sedan dess 
har ansvarat för marknadsföring och ko-
ordinering. Projektet utvidgades så att 
det omfattade inte bara skärgården utan 
kusten och landsbygden överlag. Också 
finska orter och sådana samhällen som 
inte låg vid havet började fira fornelds-
festen. Inom några år brann forneldarna 
längs hela Finska viken och den östligaste 
i Puumala vid Saimen. 

Redan några år efter att den första 
fornelden tänts i Finland 1992 siktade 

man från Hangö forneldar på den est-
niska sidan. De hade kommit till stånd 
utan medveten insats från finländsk sida. 
Kännedomen om forneldarna hade nått 
Estland via personliga kontakter. Det var 
därför naturligt att integrera också Balti-
kum i projektet, speciellt som EU kunde 
bistå med ekonomiskt stöd. Sydkustens 
projekt ”Forneld Baltica” pågick mellan 
åren 1997 och 1999. Här var målsättning-
en att aktivera och engagera medborgar-
rörelserna i arbetet för kusttrakternas och 
Östersjöns framtid. Projektet lyckades 
väl; närmare 2 000 eldar från Narva till 
Rigabukten rapporterades.

Projektet ”Östersjökultur – kustregio-
ner” resulterade i att eldar tändes i Dan-
mark (Bornholm och Själland) och i Gdy-
nia i Polen 2004. Kontakter knöts också 
med kuststäderna längs Sveriges sydost-
kust gällande möjligheten att med kul-
turens hjälp förlänga sommarsäsongen 
och sprida kännedom om forneldarnas 
natt. Också på Gotland finns intresse för 
liknande projekt och för forneldsnatten. 
Skärgårdens problem är likartade obero-
ende av land. 

Forneldsfesten och samhället

Att man skulle ”förlänga sommarsä-
songen” och således ”avsluta” somma-
ren var uttryck man lånat från den öst-
erbottniska villaavslutningen. Detta föll 
dock inte i helt god jord. ”Jag gillar inte 
de här så kallade säsongavslutningarna. 
Katten, inte tar ju säsongen slut i landet 
sista veckoslutet i augusti! Vi lever ju här 
hela året!”, sade en kvinna till mig 2002. 
Benämningen ”avslutning” var dock det 
enda man hade missat då festen skapa-
des. I övrigt passade allt in som hand i 
handske både i tiden och i rummet. Ini-
tiativtagarna hade näsa för vad som låg i 
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tiden eller var själva så involverade i kul-
turtraditionen att de (bara) kände på sig 
vad som skulle lyckas. 

I början av 1990-talet började landsbyg-
den återfå något av sitt forna anseende 
medan årtiondena därförinnan hade va-
rit nedbrytande ur landsorts- och skär-
gårdssynvinkel. Under 1950- och 1960-
talen fick landsbygden en stämpel som 
gammalmodig och eftersatt, ett samhälle 
i tillstånd av förfall, en ”glesbygd” och ett 
”marginalområde”. Stämpeln var så stark 
att landsortsborna själva tog avstånd från 
sin samhällsform och valde att flytta. Un-
der 1970-talet i gröna vågens efterföljd 
svängde pendeln åt andra hållet. Skär-
gårdsborna både förhärligades och exo-

tiserades. De som bodde kvar i sin egen 
miljö blev plötsligt hyllade som något 
slag av vikingar, som kämpade för lands-
bygdens överlevnad och inte gick in för 
det simpla och lättfärdiga livet i stadens 
sus och dus. Samtidigt växte hembygds-
rörelsen och invånarna på landsbygden 
fick en stark identitet. Hembygd, små-
skalighet och gemenskap på lokalplanet 
blev honnörsord och upplevdes som al-
ternativ till likformighet och kommersia-
lism. Landsbygden med dess natur fick 
ett värde i sig. 

Under 1980- och 1990-talen neutralise-
rades både stämplingen utifrån och den 
egna synen på landsbygden. De materiel-
la förutsättningarna förbättrades, utbild-

Forneldarnas natt på föreningslokalen ”Vikingaborg” i Esbo 2003. Festen är en småskalig tillställning där 
huvudpunkten ligger på den sociala samvaron. (Foto Anne Bergman, SLS 2016)
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ningsnivån steg, skillnaden mellan stad 
och landsbygd blev allt mindre i fråga 
om boende och livsstil, kommunikatio-
nerna blev bättre och rörligheten ökade. 
Skillnaden mellan sommargäster och 
ortsbor blev oklar i och med att en stor 
del av sommargästerna var bortflyttade 
ortsbor och att mångåriga sommargäster 
jämställde sig med ortsbor. Status- och 
klasstänkandet blev omodernt. Turismen 
blev en del av företagsverksamheten och 
ortsborna själva ingick i olika slag av pro-
jektarbeten. Satsningar på landsbygden 
var inte längre vare sig något onödigt 
eller bakåtsträvande. Här passade forn-
eldstanken väl in.

Forneldarna och festtraditionen

Det var inte bara i samhällsutvecklingen 
som forneldsidén låg rätt. Forneldarnas 
natt, som en småskalig, kollektiv tillställ-
ning, passade också perfekt in i det fest-
mönster som fanns i samhället. Man kan 
se en trend sedan 1970-talet att tidigare pri-
vata fester blir kollektiva. Så har skett med 
t.ex. sjusovardagen, knutdagen, fastlagen 
och påskhäxvandringen. De har blivit pu-
blika karnevalartade evenemang, i vilka 
man tar fasta på element ur den äldre tra-
ditionen. Också villaavslutningen har följt 
samma mönster och blivit en arrangerad 
kollektiv festival med uppträdande och 
med betalande publik. Störst är den ståt-
liga tre dagar långa Veneziaden i Karleby, 
”Vattnets, eldens och ljusets fest”, med 
sambadansare, utekonserter och fyrverke-
rier. Olika slag av karnevaler eller jippon 
kring olika teman är överlag tidens melodi 
och har ordnats i hundratal både i städer 
och på landsbygden sedan 1980-talet.

Trots att initiativtagarna till forneldar-
nas natt inte ville skapa en historisk begi-
venhet var associationen till det historiska 

genom benämningen ”forneld” definitivt 
något som passade mer än väl in i tiden. 
Från 1970-talet blev hembygdsrörelsen 
en folkrörelse. Intresset för den egna byg-
den och den egna släkten och traditionen 
resulterade i många skrifter, i olika slag 
av bygdeengagemang och i fester. Över-
allt återupplivades gamla traditioner i en 
festlig inramning med spelmansmusik, 
folkdräkter och gammaldags mat. Dessa 
”kalas” följdes under 1980-talet också på 
större orter av mer storstilade historiska 
festivaler som medeltidsfestivaler och 
iscensatta kungabesök och med mera 
penningstarka arrangörer i ledningen. Att 
använda historia och historiska händelser 
som utgångspunkt för kollektiva fester 
var definitivt något som låg i tiden. 

Det historiska intresset är i vår tid i hög 
grad kanaliserat till helgtraditionen. Om 
vi granskar hur vi i dag ser på och berättar 
om helgtraditioner är det inte konstigt att 
den historiska bakgrunden ibland starkt 
betonas. I vardagslivet är det nuet, den 
aktuella tiden, nyheter och förändringar 
som dominerar tankevärlden. Helgtra-
ditionen däremot står för kontinuiteten, 
stabiliteten och oföränderligheten. 

Det betyder att festsedernas historia blir 
viktiga för människorna. När det kommer 
nya kalendariska festseder börjar genast 
deras historiska bakgrund utredas, ofta 
med hjälp av legender och symboler av 
olika slag. Berättelserna kring bakgrund 
och ursprung behöver inte vara historiskt 
riktiga men de är viktiga för att festen 
skall accepteras. Så länge t.ex. sjusovar-
dagen var badorternas och pensionatens 
privata angelägenhet ”behövdes” ingen 
historia, men när den under 1960-talet 
blev en publik karnevalartad fest fick den 
en både underhållande och allvarstyngd 
bakgrund i berättelserna om de heliga 
sjusovarna från Efesus som sov i 200 år. 

Man kan således se ett mönster i vår 
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kalendariska helgtradition: först stadgas 
festen, sedan skapas den historiska di-
mensionen som berättartradition. I forn-
eldarnas natt fanns en historisk dimen-
sion inbyggd redan från början och var 
således en ”färdig” fest. 

Men det är samtidigt också klart att alla 
inte ständigt funderar på helgtraditio-
nernas historia. För många människor är 
festsederna bara en krydda i vardagslivet 
och en paus och ett avbrott i rutinerna. 

Forneldarna i praktiken

Åren 2002–2005 gjorde jag längre inter-
vjuer med nio personer och besökte sju 

forneldsfester i Nyland. Dessutom inter-
vjuade jag 1995 två personer om festen. 
Publika evenemang ges stort spaltut-
rymme i lokalpressen och även Folkkul-
tursarkivets klipparkiv har utnyttjats vid 
analysen.

Under de tretton år forneldarna har 
brunnit har festen utvecklats i olika rikt-
ningar och delvis antagit sådana former 
som initiativtagarna kanske inte förvän-
tat sig. Hos enskilda människor har också 
sådana känslor ihopkopplats med festen 
som är helt oberoende av den ideologi de 
ursprungliga initiativtagarna framförde. 
På sina håll har festen också fått gamla 
konflikter att blossa upp. 

Hur forneldarnas natt skulle utformas 

Venetiansk fest i Helsingfors i augusti 1889
Å Drumsö gick den förut omnämnda venetianska festen af stapeln i söndags på 
aftonen. Stränderna, bryggorna och de wid dem liggande willorna – Koroleffs, Tall-
bergs m. fl:s – woro grant illuminerade med flammande marschaller och en massa 
kulörta papperslyktor, de der i qwällens mörker gjorde en briljant effekt mellan de 
gröna träden, hwilkas konturer jemt och nätt kunde urskiljas. Nedanför Spennerts 
willa prunkade den med inemot par hundra små röda och hwita glaslyktor fram-
stälda wackra facaden af ett grekiskt tempel. Högst på ön reste sig utsigtstornet, från 
hwillket man inom parentes sagdt har en den härligaste utsigt öfwer Helsingfors och 
dess omgifningar åt hafssidan westerut, tindrande som en fyr. På wattnet rörde sig 
illuminerade ång- och roddbåtar och här och der dref en blodrödt lysande tjärtunna. 
Allt emellan aftecknade sig en rakett eller ett guldregn mot himmlen eller flammade 
en bengalisk eld till på stranden, medan då och då ett festskott smälde. 

Det hela bildade i månens bleka sken en tafla af feeriartad, sydländsk natur. 
(Hufvudstadsbladet 20.8.1889)

Att tända marschaller och s.k. venetianska eldar var borgerskapets sätt att fira sommarens slut i Finland un-
der 1800-talet. Benämningen ”venetianska eldar” kommer sig av att man enligt modell av Venedigs storståt-
liga vattenfestivaler, som firats sedan 1600-talet, runt om i Europa och Amerika började fira s.k. veneziader 
där eld, ljus, fest och folknöjen stod i centrum. I södra Finland försvann veneziaderna, kanske som en följd 
av att midsommarfirandet och midsommarbrasan under senare delen av 1800-talet blev sommarens stora 
fest. I Jakobstad–Karleby-trakten hade däremot ljus- och vattenfesterna ingen konkurrens. Senare under 
1900-talet, när sommarstugornas antal ökade längs den österbottniska kusten (och även längre in i landet), 
blev den venetianska aftonen stugägarnas festdag som avslutning på sommarsäsongen.
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var inte bestämt på förhand (utom att en 
brasa eller något slag av eld skulle tändas 
kl. 21.30), utan meningen var att var och 
en skulle skapa en fest utifrån egna för-
utsättningar. Som arrangörer fungerade 
bl.a. föreningar, bybutiker och gästham-
nar. Forneldarnas natt gav arrangörerna 
ett nytt tema och en ny tidpunkt då man 
kunde samlas och ha det trevligt tillsam-
mans, d.v.s. en ny verksamhetsform som 
också kunde ge en slant i kassan. 

På många ställen har arrangörerna 
satsat stort och med fantasi och idérike-
dom ordnat många programnummer i 
anslutning till temat, ofta med forntid el-
ler äldre folklig kultur som tema. Eld och 
ljus är självklart ett genomgående tema. 
Ibland har festen utvecklats till en hel 
hembygdsdag, ibland har den involve-
rats i tidigare etablerade festivaler, men 
oftast är festen en mindre tillställning 
som åstadkommits med talkokrafter. Här 

följer ett plock bland mängden av pro-
gramnummer på forneldsfester: skatt-
jakter, äventyrsspårningar, dockteater, 
ansiktsmålning, roddtävlingar, kanotsa-
fari, segeltävlingar för allmogebåtar, lon-
kerotävlingar (vem som kan dricka mest 
longdrink), trollkonstnärer, modeuppvis-
ningar, gatudans, ”käringkånk”, hästsko-
kastning, ankarkastningstävlingar, knop-
tävlingar, eldmagiuppvisningar, lotterier, 
repdragning, pil-, yx- och stövelkastning, 
rodeotävlingar, flygning med luftballong, 
fackelbåtsparad, roligaste fågelskräm-
man, skärgårdens starkaste man, histo-
risk teater, ryttaruppvisningar i vikinga-
anda, evenemang kring vikingaskepp, 
marknader, fyrverkerier, eldpyramider, 
ljus- och eldshower, eldcirkelmagi och 
naturligtvis musik, dans och traktering. 

Följande tidningsrubriker antyder 
också festernas skiftande karaktär och 
tyngdpunkter: Fornelden symbol för skär-

Elden, arrangerad inuti en ce-
mentring, hade närmast funktion 
som rekvisita vid forneldarnas 
natt i föreningslokalen ”Vikinga-
borg” i Esbo 2003. Den hade ingen 
samlande funktion och väckte inte 
speciellt stort intresse. (Foto Anne 
Bergman, SLS 2016)
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Några modiga par har vågat sig ut på det glashala dansgolvet i störtregnet under forneldsnatten i Lappvik 
i Tenala 2004. (Foto Anne Bergman, SLS 2016)

Vid forneldsfesten i Tvärminne 2004 lät frivilliga brandkåren barnen spruta vatten med en brandslang ut i 
havet. Den ännu inte tända konformade brasan syns i bakgrunden. (Foto Anne Bergman, SLS 2016)



15

gårdens utveckling, Fornelden lockade många 
i Barösund, Forneldarna – en finlandssvensk 
solidaritetsaktion, Forneldar  förenar skär-
gårdskusterna, Pargasborna firade enligt vi-
kingamanér, Stämningsfylld forneldsnatt på 
Kråkö, Fornfyllornas natt, Forntidsstämning 
på eldfest, Eldkonst och sång i forneldens 
mjuka mörker, Effektfull eldfest med pyrotek-
nik.

Fornelden, i kombination med tid-
punkten för festen (det sista veckoslutet 
i augusti), är det som skiljer festen från 
alla andra tillställningar. Vid alla de forn-
eldsfester jag deltagit i hade man gjort 
själva braständandet till ett program-
nummer. Alla samlades på stranden eller 
vid brasan för att se på när den tändes. 
Braständningen har också blivit jippoar-
tad på många orter. Någon känd person 
från orten får hedersuppdraget att tända 
brasan. Identiteten avslöjas först efter 
att uppdraget utförts. Här kan man dra 
en parallell till arrangemangen kring sju-
sovardagen.

Forneld – gemenskap i historia 
och nutid

För dem som är aktiva inom kommunal-
politik eller engagerade i frågor kring 
det allmänna bästa har tiden kring den 
sista lördagen i augusti blivit en naturlig 
tidpunkt att träffas. Tanken på gemen-
skapen, både i nutid och i historisk tid, 
mellan olika samhällen, folk och länder 
har ofta kommit upp då jag har talat med 
personer som deltagit i festen. I detta hän-
seende har ursprungsidén väl slagit rot i 
människornas sinnen. En man i Gunnar-
strand i Hangö, som hade kommit dit för 
att se på fornelden, sade med allvarlig röst 
och med högtidligt tonfall, att han varje 
år kommer för att se på brasan för att det 
är en så fin tradition. ”Det är fantastiskt 

att man tänker sig att det nu också tänds 
brasor i Baltikum och i ett band längs hela 
kusten. Det skapar gemenskap.” 

Det praktiska arbetet kan dock inte all-
tid förenas med känsla och eftertanke. 
”Jag hinner inte tänka på annat än att få 
korvarna sålda. Vad skall vi göra om det 
blir regn, vad skall vi göra med 500 kor-
var?!”, sade en man. Ändå hade han ofta 
tänkt på det fantastiska i att människor 
över vidsträckta områden samtidigt är 
samlade kring en brasa, just för att män-
niskorna hör ihop. ”Tänk om man kun-
de få se allt från ett flygplan”, sade han. 
Forneldarna som visuell upplevelse har 
också blivit ett programnummer. Det har 
ordnats seglatser med segelskutor och 
evenemang i vattentorn för att man skall 
kunna se eldarna som ett skådespel.

Denna känsla för omvärld och för-
gången tid har betytt att forneldsnatten 
också har blivit en fest i globaliseringens 
tecken. I Nagu var festen 2003 en del av 
ett mångkulturellt jippo, en etnofestival 
under rubriken ”Eld, mat och vatten”, 
där bl.a. australiensiska aboriginers mu-
sik ljöd i eldens sken. 

Också kyrkan har arrangerat fornelds-
fester där man satt in en djupare mening 
utifrån sin referensram. På Åland har 
kyrkklockorna kallat till andakt kring äm-
net krigsoffer och flyktingar, stämnings-
full musik har framförts liksom också en 
”ljusbön” för alla förföljda i världen. Med 
facklor, som hämtat sin eld från bönelju-
sen i kyrkan, har deltagarna gått för att 
tända vårdkasen.

Ett stämningsskapande evenemang 
ordnades också vid bronsåldersboplat-
sen i Otterböle på Kökar 2004, där histo-
ria, konstnärligt skapande i form av sång, 
musik, dikt och en ljusinstallation med 
hundratals marschaller skapade hög-
tidlig och förtätad atmosfär. På många 
andra ställen har liknande arrangemang 
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hört till festen. Exempelvis har alla delta-
gare fått varsin lykta för att skapa stäm-
ning och skönhet.

Fornelden – att återuppväcka det 
förlorade

Rätt snart efter att forneldarnas natt hade 
börjat firas, var det många som så starkt be-
tonade återuppväckandet av det påstådda 
forntida eldledssystemet, att utformandet 
av festen fick karaktär av historisk iscen-
sättning. ”Forneldarna måste ju vara vad 
rubriken säger. De måste vara uppe på ett 
berg, det var ju signaler åt olika håll”, sade 

en kvinna åt mig och fortsatte: ”Ja, ser du, 
forneldarna är ju en kolossalt gammal sed. 
Nu diskuterar vi ju om närmare tusen år, 
kanske lite över. De ursprungliga forn-
eldarna var varningseldar. De gick längs 
kusten från berg till berg. Och här i Snap-
pertuna–Ekenäs–Ingå-trakten har man ju 
börjat fira dem på nytt.” 

Forneldar som ett enhetligt och välut-
vecklat signalsystem har historiskt sett 
aldrig funnits utan bygger på en natio-
nalromantisk konstruktion om ett starkt 
finskt fornfolk, en teori som i dag har 
övergetts av forskarna. Eldledssystemet 
passade dock väl in i en folklig historie-
syn. Den egna bygden blev viktig och 

I finlandssvensk tradition har man kallat festeldarna för ”brasor”. I dag talar man ofta om att man skall 
bygga en ”brasa” men på kvällen säger man ändå att ”elden” brinner. Också det gammalmodiga ordet ”bål” 
används ibland i samband med forneldsfesten. Här brinner elden på en kobbe utanför Gunnarstrand i Hangö 
den 28 augusti 2004. (Foto Anne Bergman, SLS 2016)
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samtidigt en del av ett större historiskt 
sammanhang. Det finns därför många 
utredningar kring forneldssystemet, ar-
tiklar skrivna av hembygdsforskare eller 
av journalister som intervjuat lokala ex-
perter. Man upplyser i detalj om gamla 
signalsystem. Man förklarar vilka skillna-
derna är mellan bötesberg, vårdberg och 
kasberg. Man utreder eldarnas karaktär, 
funktion och konstruktion: det finns vår-
deldar, böteseldar, kaseldar, signaleldar, 
varningseldar, ledeldar, hamneldar och 
vårdkasar. De orsaker som uppges är 
skriftande: eldarna var signaler om mark-
nader, de tändes av vrakplundrare för att 
lura skepp på grund, de signalerade att 
en fiendeflotta eller att kungen var på 
väg, de var hjälp vid navigering, de tän-
des för att skrämma onda andar. Än var 
det vikingarna man varnade för, än var 
det vikingarna som tände eldarna. Man 
kan läsa nästan självupplevda beskriv-
ningar av hur det gick till i kasarna där 
barn och kvinnor tog skydd.

Fornelden som vikingatradition

”Säsongförlängning och eldlederna 
tänkte vi på, men vikingar pratade vi 
överhuvudtaget inte om förrän senare, 
då Kung Waldemars segelled blev ak-
tuell i våra vatten”, sade Birgitta Bröckl 
om ursprungstanken. Kopplingen till 
vikingatid och fornhistoria och återupp-
livandet av forntida eldar blev dock inom 
tio år en minst lika central del av festen 
som gemenskapen i nutiden. Då en som-
marvikarie anställdes vid Sydkustens 
landskapsförbund 2002 för att samla in 
material om forneldsnatten var denna 
koppling så etablerad att den för henne 
var självklar från första början. ”Jag var 
noga med att framhålla att forneldarnas 
natt inte hade uppkommit som en direkt 

efterapning av den österbottniska s.k. ve-
netianska aftonen, utan att firandet var 
inspirerat främst av gamla vikingatradi-
tioner”, sade hon. Det var inte konstigt. 
Forntiden, vikingatiden och medeltiden 
hade blivit en del av festens identitet. 
Historiska evenemang blev under 1990-
talet en del av turistindustrin och det är 
naturligt att forneldsnatten involverades 
i dessa, t.ex. som vikingarnas österled. 

Ibland kunde man dock få reda på forn-
nattens historiska koppling lite via om-
vägar. Jag frågade en kvinna, som varje 
år arrangerade en forneldsfest, om hon 
visste vad forneld betydde. Det hade hon 
inte vetat tidigare men året därförinnan 
hade hon varit på en resa till Estland och 
där hade den estniska guiden berättat att 

Fornelden användes också i den politiska satiren 
i början av 1900-talet. Här ett ”vårdkasbloss” på 
pärmen till Fyrens julnummer 1905, vilken åtföljs 
av en dikt skriven av Fyrens chefredaktör Rafael 
Lindqvist. (Helsingfors universitets bibliotek)
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seden hade sitt ursprung i de eldar som 
tändes uppe på berg i vilseledande syfte.

Fornelden och barndomsminnena

En aspekt som forneldsfesten också har 
fått är att man har upplevt den som ett 
återupplivande av barndomens festtradi-
tion, d.v.s. man har i samband med forn-
eldarnas natt nostalgiskt tänkt tillbaka på 
barndomens midsommarfirande. Mid-
sommarelden, som sedan gammalt var en 
östfinsk tradition, blev under 1800-talet 
i södra Finland en festsymbol som man 
samlades kring i glättig samvaro för att fira 
sommarens ankomst. Vid början av 1900-
talet kom dock, speciellt till de svensksprå-
kiga trakterna, en ny midsommarsymbol 
västerifrån, nämligen midsommarstång-
en, och midsommareldarna förlorade då 
terräng. Nu har många människor känt 

tillfredställelse över att man igen en gång 
per sommar ordnat en liknande fest som 
man minns från barndomen och de deltar 
därför gärna av nostalgiska orsaker.

Barndomens minnen och forntidens el-
dar har i berättartraditionen förenats på 
ett fascinerande sätt. Jag träffade en kvin-
na som levande och engagerat berättade 
om hur hon i sin barndom hört den äldsta 
generationen tala om forneldarna: ”Gam-
lingarna berättade, att man varnade var-
andra när vikingarna kom. De hade olika 
varningseldar på vissa berg.” Hon hade 
säkert i sin barndom hört äldre männis-
kor tala om brasor på berg men det gällde 
då av allt att döma valborgsmässoeldar, 
som var en levande tradition i sydvästra 
Finland i början av 1900-talet. Valborgs-
mässoeldarna tändes ofta på höga berg 
för att lysa långt, och man tävlade ofta 
om brasans storlek med grannbyn. Nu 
har dessa minnen kombinerats med forna 

Hangö stads brasa på Fabriksud-
den 2004. Då brasan tändes fanns 
inget annat program än att se på 
hur den flammade upp och kastade 
lågor upp mot skyn. Forneldarnas 
natt är i Hangö ett av evenemang-
en under Hangödagarna. 
(Foto Anne Bergman, SLS 2016)
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varningseldar och blivit en helhet i den 
egna historieförklaringen.

Forneld och ideal

En kvinna beklagade sig för mig över att 
hon tyckte att forneldsfesten hade urartat. 
”Det är bra att man har börjat fira eldarna 
på nytt, men det är inte rätt att man firar 
festen på sådana platser där det i gam-
mal tid aldrig har bränts varningseldar”, 
sade hon. Dessutom tyckte hon att festen 
på många ställen har blivit alltför kom-
mersiell. Hon tyckte inte heller om att 
man jämförde den med den venetianska 
aftonen. ”Det är ju lånat från Österbotten 
medan det här är gammal tradition.”

Den folkliga historien konstrueras uti-
från synen på sig själv och synen på nuti-
den, vilket har lett till att man på samma 
ort har haft mycket skiftande uppfattning 
om hur forneldarnas natt skall utformas. 
På en plats har man arrangerat en fest där 
brasan är i centrum och utgör både en hyll-
ning till och ett återupplivande av fornti-
den. På en annan plats – några kilometer 
därifrån – har man i stället en glad fest 
med dans och underhållning och med en 
brasa som det inte syns så mycket av. En 
man som var med om att ordna en ”riktig” 
fornfest högt uppe på ett berg menade om 
grannbyns tillställning: ”De har haft dans 
på bryggan och ölförsäljning. Det kan ur-
arta. Det borde kallas venetiansk afton. 
Det är ingen forneldsfest att bara ha en 
liten flotte långt ute på vattnet, som ingen 
ens märker att finns.” 

Den vanligaste kritiken av hur festen 
utformats är just att den blivit bara ”kom-
mersialism och ytlig underhållning”. En 
kvinna, som jag intervjuade 2003, sätter 
in en hel livssyn och ett ideal i berättelsen 
om hur den ”fullkomliga” forneldsfesten 
borde utformas. Idealet är det småskaliga, 

lokala och människonära. Revitaliserings-
tanken har dock nu, elva år efter att fester 
etablerats, blivit så stark att hon ursäktar 
sig med att hennes variant av festen inte 
är ”riktig”, eftersom den bärande tanken 
inte är att återuppliva signalsystemet. 
Ändå är det just hennes idealfest som står 
närmast ursprungstanken. 

Jag tycker att man skall vara i yttre skär-
gården och ha en ordentlig, stor kokko. Det 
skall helst vara beckmörkt och man skall 
vara borta från alla upplysta föreningshus 
och gator. Tanken är ju att eldarna skall sy-
nas från havet. Man kan ju grilla och så kun-
de man ha en trubadur och kanske ett drag-
spel. Inte en stor fest med dans. Det borde 
inte vara en otrolig show med en massa 
kommersiella grejor utan man borde kon-
centrera sig på elden och samvaron. Samva-
ron är nog det viktigaste, att folk kommer 
för att umgås och prata med andra. Det har 
säkert ingenting med forneldar att göra men 
jag tycker att det är otroligt viktigt att man 
bara skall kunna samlas och ha trevligt.

Om inte forneldsnatten skulle ha etablerats 
är det möjligt att södra Finland också så 
småningom skulle ha skapat sin variant av 
den venetianska aftonen, högst troligt som 
en kollektiv fest men kanske även privat. 
Som en kollektiv sommarfest med dans 
hade den i alla fall på sina håll börjat firas, 
bl.a. i Barösund, redan före forneldarna 
etablerades. Å andra sidan har forneldar-
na i dag också blivit privata. I Nyland är 
det många som firar forneldarnas natt helt 
privat på sina sommarstugor.

Fornelden och framtiden

Man kan också spekulera kring om den på-
hittade forneldsfesten skulle ha utformats 
och mottagits på ett annat sätt om den inte 
fått ett namn som associerade till histori-
en. Men ett historiskt ursprung skulle man 
säkert ändå ha skapat åt festen.
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Med facit i hand kan man konstatera 
att initiativtagarna till forneldarnas natt 
verkligen hade förmågan att hitta på en 
idé och skapa en ”produkt” som låg i 
tiden i fråga om både typen av fest och 
berättelsen om festen. Här fanns tanken 
om gemenskap på lokalplanet, vilket på 
längre sikt är någonting positivt för hela 
samhället. Här fanns omsorgen om kust-
trakternas och landsbygdens framtid, 
vatten och natur inbegripet. Här fanns 
tanken att vi inte skall glömma vårt ur-
sprung utan högakta gångna generatio-
ner. Här fanns historien som förenande 
länk mellan länder och folk. Här fanns 
regionalpolitik, också i södra Finland 
skulle man fira en fest, i likhet med den 
populära österbottniska villaavslutning-
en, men med sin egen profil.

Historien ger högtidlighet, styrka och 

värdighet, nutiden och framtiden ger 
handlingskraft. Forneldsfesten har en 
utvecklingspotential som ännu inte är ut-
tömd.

Anne Bergman

Källor
SLS 2016. Anne Bergman: Forneldarnas natt, 

2002–2005.
SLS 1845. Anne Bergman: Folklig och lärd his-

toriesyn, 1995.
Folkkultursarkivets klipparkiv. 
Bergman, Anne: ”Lokalhistoria som berät-

tartradition”, Anne Eriksen m.fl. (red.), His-
torien in på livet. Lund 2002.

Björklund, Guy: ”Venetiansk afton – något om 
firandets ursprung och utbredning”, Skär-
gård 1/2005. Åbo

Bröckl, Birgitta: ”Forneldsnatten kom för att 
stanna”, Skärgård 1/2005. Åbo
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Johan Vilhelm Snellman hörde till den 
generation av resande akademiker som 
under 1830- och 1840-talen upptäckte 
världen utanför Finland. Snellman hade 
utnämnts till docent i filosofi sommaren 
1835. Han hade redan 1836 sökt ett två-
årigt stipendium av universitetet för en 
utrikesresa. Ett och ett halvt år skulle han 
stanna i Tyskland för att skriva en fram-
ställning över Hegels system och studera 
skolväsendet. Det återstående halva året 
skulle han inhämta estetisk bildning i Ita-
lien, eller såvida detta inte vore möjligt, 

J.V. Snellman 
– tourist i Europa

Till 200-årsjubileet av Johan Vilhelm Snellmans födelse den 12 maj 
2006 utgav Svenska litteratursällskapet en samling av hans europeis-
ka resebilder. Boken J.V. Snellman i Europa (red. Nora Ervalahti och 
Rainer Knapas) innehåller avsnitt ur hans resebeskrivning Tyskland 
– skildringar och omdömen från en resa, som utgavs i Stockholm 
1842, artiklar om Paris och London, som ursprungligen varit publi-
cerade i Snellmans Litteraturblad samt några brev till hans unga 
hustru Jeanette i Kuopio. Texterna är valda ur den stora vetenskapliga 
utgåvan med Snellmans Samlade arbeten i 12 delar från 1990-talet. 
Rainer Knapas har skrivit en inledande artikel, som här återges i för-
kortad form.

J.V. Snellman med ideologiska attribut: de franska 
arbetarnas blå blus, skriftställarens penna och en 
lagbok på finska. Porträtt av Oskar Nylander från 
revolutionsåret 1848. (Helsingfors universitets-
museum)
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i München och Wien. Stipendiet gick till 
J.J. Nervander, men Snellman förverk-
ligade sin plan på egen bekostnad fyra 
år senare. Sedan november 1839 bodde 
han i Stockholm och därifrån reste han 
i augusti 1840 till Danmark, Tyskland, 
Schweiz och Österrike och återvände vid 
samma tid 1841.

 

Stockholm, Tübingen, München, 
Wien och Berlin

Snellmans egentliga resmål var universi-
tetet i Tübingen. Där stannade han i mer 
än sju månader och färdigställde manu-
skriptet till sin bok om personlighetens 
idé, Versuch einer speculativen Entwicklung 
der Idée der Persönlichkeit. Från Tübingen 
tog han sig via Schaffhausen till Schweiz 
för en fotvandring i Alperna, bl.a. till 
den berömda toppen Rigi Kulm och till 
olika sevärda platser kring Zürich och 
Luzern. Från Schweiz återvände han till 
Bayern för en tids uppehåll i München, 
och därifrån reste han längs Donau över 
Regensburg, Passau och Linz till Wien. 
Från Wien tog han rutten över Prag och 
Dresden till Berlin med en avstickare till 
Leipzig och tillbaka till Dresden. Från 
Lübeck reste Snellman sedan med ångbåt 
till Köpenhamn och vidare till Göteborg 
och slutligen längs den nya Göta kanal 
till Stockholm.

Snellmans andra längre utrikesresa 
skedde i helt andra tecken sensommaren 
1847 och varade bara ett par månader. 
Under den första resan var han ännu en 
fri ogift docent med författarambitio-
ner och lätt bagage. För den andra resan 
måste han på vederbörlig ort hos domka-
pitlet i Borgå anhålla om tjänstledighet 
från sin befattning som rektor för högre 
elementarskolan i Kuopio. Snellman 
hade återvänt till Finland, övergett uni-

versitetskarriären och 1843 slagit sig ner 
som skolrektor i den avlägsna småstaden 
Kuopio. Efter ett par år hade han gift sig 
med en mycket ung apotekardotter från 
samma stad, Johanna Lovisa Wennberg, 
kallad Jeanette. Snellman hade av nöd-
tvång blivit en praktiker, förvisad till pro-
vinsen med sina stora framtidsplaner.

Snellman antog sommaren 1847 en in-
bjudan av Erik Johan Längman, en av de 
största sågägarna i landet, att följa med 
på en resa till hamnstäderna kring Öster-
sjön för att studera deras trävaruhandel. 
Andra resemål var två kända forstinsti-
tut, det ena i Neustadt-Eberswalde i när-
heten av Berlin och det andra i Tharand 
nära Dresden, där resenärerna sökte fö-
rebilder för en kommande forstutbilding 
i Finland. Resan gick från Helsingfors till 
Reval, Riga, Memel, Königsberg, Danzig, 
Stettin och Berlin och Dresden. Därifrån 
reste de vidare över Köln, Aachen och 
Bryssel till Paris, som Snellman nu såg för 
första gången. Från Paris fortsatte resan 
till Le Havre och London, vidare till Shef-
field, Liverpool och Hull samt därifrån 
med ångbåt till Hamburg, Köpenhamn, 
Stockholm och Åbo.

Från bägge utlandsresorna finns goda 
förstahandskällor av Snellmans egen 
hand. Under åren 1840–1841 fyllde han 
två små, tättskrivna journaler med kom-
mentarer och några egenhändiga illustra-
tioner. En tryckt resebeskrivning utkom 
i Stockholm 1842 under titeln Tyskland. 
Skildringar och omdömen från en resa. In-
trycken från Schweiz behandlade han 
senare bl.a. i berättelserna  ”Ett besök på 
Rigi” och ”En natt vid Jungfruns fot”, 
tryckta i Saima 1844. Från den andra ut-
landsresan 1847 skrev han ett antal långa, 
beskrivande och docerande brev till hus-
trun Jeanette. Hans intryck återspeglas 
också i många artiklar i Litteraturblad un-
der åren 1847 och 1848. 
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Reseskildraren

Under sin första resa 1840–1841 var Snell-
man ännu en akademisk vandringsman, 
en småsnål, fattig ungkarlsdocent som 
måste pantsätta sitt fickur och sin pro-
menadkäpp i Tübingen för att klara sig. 
Under den andra resan 1847 var han en 
världsman med gryende politiska ambi-
tioner, som reste snabbt och effektivt, i 
förmöget sällskap. Snellmans resejournal 
är för det mesta omsorgsfull, punktvis 
pedantisk, men innehåller också skarp-
synta iakttagelser och målande, träffande 
beskrivningar. Han lämnar aldrig sin 
allvarliga, upplysande grundinställning 
som lugn observatör och faktasamlare, 
och han lutar heller aldrig åt vare sig det 
godmodiga eller det ironiska eller ens åt 
det vanliga skämtandet med turistens roll 
i främmande länder. 

Metropolerna

Snellman reflekterar ytterst sällan över 
förhållandet mellan historien och den 
moderna samtiden under sin första Tysk-
landsresa. Han skriver ofta om postvag-
nar eller diligenser men inte ett ord om 
sina långa resor med ångbåt eller tåg, 
bägge då ännu helt nya kommunika-
tionsmedel. I stället skriver han om folket 
på landsbygden och i städerna, om bygg-
nadsskick och klädedräkt med ett etno-
grafiskt intresse som han aldrig visade 
när det gällde det finska folket. Med stort 
intresse noterar han storstädernas livsstil 
och folkets olika sätt att tillbringa fritiden 
– antingen med omåttlig öldrickning som 
i München eller med bildande nöjen, mu-
sik och folkfester som i Wien.

Under den andra resan 1847 fick han 
särskilt i Berlin, Bryssel, Paris och London 

”Bonn har ett ganska vackert och skönt läge”, var Snellmans omdöme om denna universitetsstad. Utsikt 
över Bonn och Rehn ca 1840. (Svenska litteratursällskapet)
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upp ögonen för de stora metropolerna 
och deras arkitektur, samhällsinstitutio-
ner och sociala förhållanden. Hotellen, de 
stora skyltfönstren, gallerierna och kon-
sumtionsbeteendet, kaféerna, bulevard- 
livet, gasbelysningen och trafikens vim-
mel fick honom att skriva som en överty-
gad urbanist. 

En helt ny litteraturgenre hade dragit 
över Europa under 1840-talet, romanerna 
och skildringarna med storstadsmotiv 

särskilt från städernas skuggsidor. Eu-
gène Sues succé med Paris mysterier fick 
sina efterföljare ända i Stockholm och S:t 
Petersburg. Städernas ”mysterier”, deras 
oändliga mänskliga komedi med rika och 
fattiga, tiggare, banditer och fallna kvin-
nor trädde in i stadsskildringarna. Paris 
och London – med Charles Dickens som 
talesman – blev de klassiska jämförelse-
objekten. 

I London stötte Snellman söder om St. 
James’ Park på en befolkning som fick 
honom att rygga tillbaka: ”Där träffas 
ett liderlighetens elände, sådant Sue må-
lar det i Paris i la Cité.” Smuts och vilda, 
ruskiga fysionomier kring ginkrogarna 
präglade storstadens nattsida. Snellman 
observerade nogsamt samhällsklassernas 
sociala problem och den hotande proleta-
riseringen men hade också alltid ett öga 
för dam- och herrmodet, inklusive skill-
naderna mellan Frankrike och England 
ifråga om blusar, kragar, hattar, skägg och 
polisonger. 

Måleri och arkitektur

Under båda utlandsresorna förverkligade 
Snellman sin gamla plan från 1836, enligt 
vilken han skulle ägna sig åt studier i es-
tetik och konst. Till Italien kom han ald-
rig, men börjande från Köpenhamn gick 
han systematiskt igenom museernas och 
de offentliga galleriernas samlingar och 
gjorde flitigt kommenterade förteckning-
ar över vad han såg. I sin arkitektursmak 
var Snellman konservativ. Han njöt mer 
av arkitekten Friedrich Schinkels klassis-
ka Neues Museum i Berlin än av nyheter-
na i München, som han karakteriserade 
som ”gammal-italienska, halv-bysantin-
ska härmningar”  eller ”varumagasin”. 
Nygotikens och rundbågsstilens bruk av 
rödtegel, ”det råa teglet”, i andra bygg-

Snellmans pass från den första resan 1840–1841. 
Passet fylldes med stämplar från polismyndigheter 
och de ryska konsulaten i olika städer han besökte. 
(Helsingfors universitetsbibliotek)
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nader än just magasin ansåg han vara en 
styggelse. 

I Paris såg Snellman däremot med be-
undran på de klassicistiska monumen-
talbyggnaderna och de storslagna plats-
kompositionerna. Place de la Concorde 
nattetid, med hundratals gaslågor, vag-
narnas brokiga lyktor och utsikterna mot 
triumfbågen och Champs Elysées var för 
honom storartad: ”Det hela är af men-
niskoverk det mest imponerande och till-
lika behagliga, berättaren sett.” De stora 
medeltida katedralerna drabbades av 
hans allmänna förakt för det medeltida 
och det katolska. På denna punkt var han 
efter sin tid, medeltidsromantiken och na-
tionalitetsrörelsen gick hand i hand både 
i Tyskland, Frankrike och England. 

Notabiliteter

Enligt tidens skick och bruk uppsökte 
Snellman alltid universitetens mest kän-
da professorer, antingen personligen el-
ler på deras föreläsningar. Professorerna 
var vid denna tid ännu ett slags allmänna 
sevärdheter, som resande ståndspersoner 
och akademiker ansåg sig ha fritt tillträde 
till. Snellman noterade också i sin rese-
journal en rad smått pikanta historier om 
levande och döda akademiska celebrite-
ter i Tyskland:

Fichte kallad ifrån Schweitz, der informator. 
Sedan gift med en ful, obetydlig flicka, som 

i nöd understödt honom. Pappret på ka-
tedern. Häftig – slösare, smutsig, snusare. 
Champagne. [ – – – ] 
Schiller – arbetade om nätterna. Ringa um-
gänge – dålig garderob. Stilla hustru, med 
hvilken nöjd, men gjorde föga affär deraf 
– mager – fräknar – rödaktigt hår. Ändrade 
mycket. 
Humboldt, Alexander – Vilhelm – fin. Nära 
förbunden med Schiller. Lefde i Italien 
raskt med stundom tvenne sängkamrater. 
Sednare gift. Frun vacker men vanskaplig. 
På båda sidor fritt lif och likväl serdeles väl. 
Förstörd – from på Pantheistiskt vis.

Författaren H.C. Andersen och skulptören Bertel 
Thorvaldsen hörde till de notabiliteter Snellman 
träffade under sin resa 1840–1841. ”God fjesk”, 
skrev han om Andersen i sin resejournal, medan 
Thorvaldsen fick epitetet ”ståtlig”. Teckningen 
föreställer Thorvaldsens relief ”Kärlekens åldrar”. 
(Helsingfors universitetsbibliotek) 
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Schlegel Fredr. (yngre) Aug. Vilh. sednare 
sprätt. Båda hade sina Dulcineor – dåliga 
affärer. Privat-Docenter.
Hegel – ”gemütlich – einfach, natürlich voll 
Heiterkeit und Muth.” I Nürnberg gift med 
v. Tucher kärleks-parti. I Tübingen Evan-
geliska Stiftet samma rum med Schelling.

Touristens erfarenheter

Från det halvår Snellman tillbringade vid 
sitt egentliga mål under den första re-
san, universitetet i Tübingen, finns ingen 
egenhändig sammanhängande framställ-
ning över intryck eller händelser. De ve-
tenskapliga resultaten framträder i hans 
filosofiska verk, som från Tyskland sett 
gav honom en plats i den ”vänstra mit-

ten” bland Hegels arvtagare. Efter åter-
komsten till Finland blev Snellman bara 
en korresponderande äldre medlem i 
hegelianernas krympande skara. Han av-
skärmades från filosofins nya skolor och 
när han utnämndes till professor i sede- 
lära och vetenskapernas system i Hel-
singfors 1856 förefaller han mest ha åter-
gått till samma ämnen som i docentföre-
läsningarna på 1830-talet.

Utrikesresornas övriga erfarenheter 
bildade emellertid en verksam bakgrund 
för Snellmans tillämpade filosofi och real-
politiska verksamhet, för hans insatser 
som publicist, samhällsreformator och 
skapare av nationalitetsrörelsens ideologi 
i Finland. 

Rainer Knapas

Med anledning av J.V. Snellmans 200-årsjubileum ordnades ett seminarium i littera-
tursällskapets hus den 17 maj 2006. Huvudtalare vid seminariet var utrikesminister 
Erkki Tuomioja, som talade under rubriken Finlands kulturpolitiska position i förhål-
lande till EU och Europa. Övriga föredragshållare var fil.lic. Rainer Knapas, som talade 
om Snellmans resor under rubriken Snellman och det moderna Europa, fil.mag. Pia 
Forssell, som talade om Snellman som svensk författare, och fil.dr Lars-Folke Landgrén, 
som talade om Snellman som krigsrapportör under rysk-turkiska kriget 1877–1878.

J.V. Snellman-
seminarium 
på litteratur-
sällskapet
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Samlade skrifter – en lång historia

Det har tagit nästan 80 år från att de första 
linjerna för Samlade skrifter av Runeberg 
drogs upp tills det allra sista häftet gått i 
tryck. I själva verket börjar utgåvans för-
historia ännu tidigare. I Finland började 
man nämligen diskutera behovet av en 
fullständig textkritisk utgåva redan vid för- 
ra sekelskiftet. Inför Runebergs hundra-
årsjubileum utkom den s.k. Normalupp-
lagan, och när Werner Söderhjelm recen-
serade den första delen i Hufvudstads-
bladet i februari 1900 framhöll han att 
med den ”är ingalunda omsorgen om en 
värkligt definitiv upplaga af Runeberg 
undanstökad”. Men han tillade att ”det 
blir en framtids sak att uppresa detta mo-
nument, som skall likna det, hvilket nu 
i den ståtliga Weimar-upplagan reses öf-
ver Goethe”. 

… en värkligt definitiv 
upplaga af Runeberg 

undanstökad

Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska litteratursällskapet har 
i decennier samarbetat med den textkritiska utgåvan av Runebergs 
samlade skrifter. Utgåvan är nu avslutad och det celebrerades med 
ett seminarium i Börshuset i Stockholm i mars 2006. Inför semina-
riet hade huvudredaktören Barbro Ståhle Sjönell och redaktören Pia 
Forssell forskat i Vitterhetssamfundets och litteratursällskapets arkiv 
för att belysa utgåvans bakgrund och historia. Deras gemensamma 
föredrag publiceras här i komprimerad form. 

På 1910-talet umgicks Söderhjelm och 
Gunnar Castrén med planer på en text-
kritisk utgåva, men historien kom emel-
lan. Finland blev självständigt och Söder-
hjelm var republikens första ambassadör 
i Stockholm, tills han 1928 drabbades av 
slag. Han hade av allt att döma försökt 
hinna med forskning vid sidan av diplo-
matvärvet, för när den textkritiska utgå-
van började planeras räknade man fortfa-
rande med hans medverkan. Söderhjelm 
var den förste i Runebergforskningens 
historia som verkligen studerade manu-
skripten. 

Tydligen diskuterades de första pla-
nerna på en med Svenska Vitterhets-
samfundet gemensam Runebergutgåva 
redan 1927. Det framgår av ett brev i feb-
ruari 1928 från samfundets ordförande 
Otto Sylwan till ordföranden i Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Gunnar 
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Castrén. De är helt överens om ett sam-
arbete, men brevväxlingen dem emellan 
avslöjar att Sylwan är mest angelägen 
om att tryckningen skall förläggas till 
Finland, medan Vitterhetssamfundets 
vice ordförande Martin Lamm är av en 
annan mening. Han förordar Bonniers, 
som hade hand om Vitterhetssamfundets 
övriga produktion. Castrén skickar i maj 
1928 ett förmånligt kostnadsförslag från 
Frenckellska Tryckeri AB, där det utlo-
vas tillverkning av ett papper speciellt 
för Runebergutgåvan. Redaktörsarvodet 
är också på tapeten och i Finland är man 
tydligen beredd att betala ett betydligt 
högre honorar. 

Brevväxlingen, som i de ekonomiska 
ärendena sedan fortsätter mellan Castrén 
och Lamm, utvecklas till en långdragen 

diskussion om var Samlade skrifter skall 
tryckas. Finska tryckerier var billigare, 
men Karl Otto Bonnier (som till slut fick 
uppdraget) gav inte upp. Han hade sänkt 
sitt anbud med en tredjedel och skriver till 
Castrén: ”Jag ber sålunda att Ni ville säga 
mig vad Ni anser Er kunna betala mig, se-
dan Ni tagit del af de kostnadsförslag som 
Ni erhållit från finskt tryckerihåll. Och jag 
är beredd att taga en eventuell förlust på 
tryckningen blott jag får den hedern att 
få utföra tryckningen av såväl Vitterhets-
samfundets som Svenska Litteratursäll-
skapets upplaga.” Man kan inte annat än 
hålla med Lamm, när han i ett brev i maj 
1929 skriver: ”Eftervärlden torde, om den 
kommer att läsa vår korrespondens, få det 
intrycket att vi två endast intressera oss 
för förlags- och arvodesfrågor.” 

De två första huvudredaktörerna för Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg var Martin Lamm för 
Svenska Vitterhetssamfundet (t.v.) och Gunnar Castrén för Svenska litteratursällskapet. (Foto Ateljé Jaeger, 
Svenska Akademins arkiv och SLS/HLA)
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Samlade skrifter av Runeberg omfattar 3 500 sidor och kommentarerna knappt 4 500. 
Diagrammet visar hur utgåvan har framskridit; de blå staplarna representerar text-
delar och de gula kommentarer. Utgivningen inleddes med god fart på 1930-talet. 
Först utgavs de tre lyriska diktsamlingarna och därpå Strödda dikter, d.v.s. tidiga 
dikter, tillfällesdikter och annat som Runeberg inte tagit med i samlingarna. Två 
kommentarhäften till dikterna hann utkomma på 1930-talet. 

Efter kriget återupptogs utgivningen 1947 med diktkommentarer och Gunnar Tide-
ströms utgåva av de episka dikterna från 1949–1950. På 1960-talet utgavs Runebergs 
lyriska översättningar och dramatiken och den höga blå stapeln på 1970-talet repre-
senterar breven, skönlitterär prosa och Fänrik Ståls sägner. Textdelar och kommenta-
rer har utgivits skilt, och de förra dominerar därför naturligt i början av utgivningen 
medan tyngdpunkten ligger på de senare i slutet. På 1970- och 1980-talen utkom 
kommentarerna till de flesta episka dikterna och till Fänrik Ståls sägner. 

Pausen i utgåvan på 1990-talet beror delvis på fluktuationerna i forskarnas intresse 
för Runeberg. Mellankrigstiden var en högkonjunktur. Efter andra världskriget av-
tog intresset mer och mer och var antagligen lägst på 1980-talet. Inom utgivningen av 
Samlade skrifter avspeglas detta med en viss eftersläpning. Staplarna på 2000-talet 
visar på slutspurten. Också utanför utgåvan vaknade forskningsintresset i samband 
med tvåhundraårsjubileet 2004 av Runebergs födelse. 

Runebergs Samlade skrifter
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Utgivningsprojektet diskuterades i Vit-
terhetssamfundets redaktionsnämnd, 
och nämns första gången i Vitterhets-
samfundets protokoll den 8 november 
1929, då sekreteraren, Nobelbibliotekets 
chef Carl Grönblad, rapporterade för 
styrelseledamöterna Fredrik Böök, Erik 
Axel Karlfeldt, Martin Lamm och Verner 
Söderberg om de förberedande förhand-
lingarna med litteratursällskapet. Det kan 
vara värt att påpeka att Runeberg då var 
den modernaste diktare Vitterhetssam-
fundet tog sig an. Av de hittills utgivna 
femton författarna hade huvuddelen va- 
rit verksamma under 1600- och 1700-talen,  
däribland Stiernhielm, Lucidor, Leopold, 
Kellgren och Lenngren. Samlade skrifter 
av Stagnelius och Erik Sjöberg (d.v.s. Vi-
talis) utgjorde de enda undantagen. Det 
säger något om den klassikerstatus Rune-
berg hade uppnått i Sverige under 1920-
talet.

Inför Vitterhetssamfundets styrelsemö-
te i maj 1929 hade Gunnar Castrén över-
sänt två alternativa planer för hur verken 
skulle fördelas på seriens olika delar. Han 
räknade med nio textdelar men var osä-
ker om Blåa boken med ungdomsdikter, 
som inte tryckts under författarens livs-
tid, eller de tre tryckta samlingarna Dikter 
skulle inleda. Lamm svarade direkt: ”Vi 
längta mycket efter att få sätta igång med 
Runeberg”. Och han tvekar inte om upp-
läggningen: ”Jag tycker det blir redigare 
med de tryckta diktsamlingarna alldeles 
för sig och de otryckta för sig. Något hin-
der för att börja med de tryckta, finnes väl 
ej.”

Det hela hade nu kunnat komma igång, 
om det inte varit så att Lamm hade överta-
lat Castrén att också medverka i Illustrerad 
svensk litteraturhistoria med avsnittet om 
den moderna litteraturen fr.o.m. Strind-
berg. I september 1930 skriver Castrén 
till Sylwan: ”Så till Runebergupplagan. 

Innan jag fått litteraturhistorien färdig 
hinner jag, som du antar, ingenting göra 
åt den. Men en del förberedelser kunde 
vidtagas. Nu blir det naturligtvis inte nå-
got av Söderhjelms medarbetarskap. Tror 
du icke att Lamm i stället ville komma 
med som utgivare?” Lamm accepterade 
förstås och därmed hade utgivningen fått 
sitt första huvudredaktörspar. 

Oväntat motstånd

För att underlätta arbetet med Rune-
bergutgivningen föreslog Martin Lamm 
att alla manuskript på Svenska Akade-
miens bekostnad skulle fotograferas och 
i kopia finnas tillgängliga för forskarna 
både i Stockholm och i Helsingfors. Mer-
parten av manuskripten fanns i Rune-
bergs hem i Borgå. Problemet var bara att 
Ida Strömborg, Runebergshemmets vår-
darinna, inte accepterade det här goda 
förslaget. Hon hade av allt att döma tänkt 
sig att Runebergs handskrifter skulle ges 
ut i en klichérad faksimilutgåva, och att 
manuskripten bara i den formen vore till-
gängliga för forskningen. Av missriktad 
pietet vanvårdade hon dessutom manu-
skripten genom att förvara dem som 
Fredrika Runeberg i tiden hade gjort.

Lamm hade hållit föredraget på littera-
tursällskapets årsfest 1930 och i samma 
veva besökt Runebergs hem i Borgå. Han 
var skakad av upplevelsen. ”Jag har ej ens 
i privatarkiv i Sverige funnit handskrifter 
så otidsenligt och farligt förvarade som 
Runebergshandskrifterna, hopvikna i en  
rad gamla kuvert.” Lamm tillade att om 
styrelsen för Runebergs hem hade till-
gångar, så borde de inte läggas ned på 
tekniskt otillfredsställande utgivning av 
manuskripten, utan kunde lämpligen 
användas ”för att låta någon arkivexpert 
från H-fors ordna upp hela samlingen i 
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modernt arkivmässigt skick för att skyd-
da den mot förstöring”. 

Svenska Akademiens dåvarande stän-
dige sekreterare Karlfeldt skrev i mars 
1930 till Borgå och anhöll formellt om 
tillstånd att fotografera manuskripten. I 
Borgå visste man tydligen varken ut el-
ler in och förhalade beslutet – Karlfeldt 
fick inget svar på sin anhållan och var 
förståeligt nog irriterad. I september 1930 
tar Gunnar Castrén över förhandlingarna 
med Ida Strömborg. Lamm drar en suck 
av lättnad: ”Du kan ej tro, hur tacksam 
jag är för att Du övertagit de nervslitande 
förhandlingarna med frkn Sbg.” Ett par 
veckor senare hoppas Lamm att Castréns 
engagemang för fotograferingen ”snart 
leder till positivt resultat, ty nu börja både 
jag och andra här att bli litet otåliga”.  

Först i januari 1931 gav styrelsen för 
Runebergshemmet grönt ljus för fotogra-
fering och den utfördes omgående. Fo-
tografen var tydligen en charmfull ung 
man: ”Själf lyckades ju pojken att falla 
frk. Strömborg i smaken, och hennes be-
prövade gästfrihet och rarhet vunno till-
sist segern över hennes envisa misstro till 
metoden”, rapporterade Lamm till Cast-
rén. 

Trots detta oändliga förhalande bevil-
jade Svenska Akademien utgåvan ett an-
slag om 2 000 kr per år – eller per utgivet 
häfte, tolkningen är tillsvidare öppen. 
Anslaget var stort, Akademiens årsbi-
drag till Vitterhetssamfundet låg på 2 500 
kr, och det skulle generöst nog användas 
för att minska utgifterna för litteratursäll-
skapet. 

De medverkande

Det är egentligen först i oktober 1930 som 
Lamm tar upp frågan om medarbetare: 
Ernst Brydolf i första hand, sedan Sven 

Rinman. I februari 1931 avhandlas kon-
traktet med Bonniers om tryckningen. 
Mot slutet av brevet tillägger Lamm, litet 
lustigt parentetiskt: ”Ja, och sedan få vi 
väl i första hand inrikta oss på texten till 
första häftet. [Carl] Grönblad har fram-
hållit, att den bästa tågordningen är att vi 
först ge ut ett häfte ren text, så nästa år ett 
häfte text tillsammans med kommentar 
till det föregående o.s.v. Antagligen har 
Du kvar vår förteckning om i vilken tåg-
ordning det hela skall gå.” 

Längre fram på vårvintern återkommer 
Lamm till upplagornas storlek, pappers-
kvalitet m.m. ”Innan vi alls kunna sätta i 
gång, måste Ni emellertid också bestäm-
ma Er för papper, ty den mycket vackra 
stilsorten, som uteslutande begagnas av 
S.V.S. och inköpts för oss, finnes blott 
i litet förråd, och vi trycka ark, alltefter 
som det blir färdigläst.” – Upplagorna 
var stora i början, 1 000 exemplar för SVS 
och hela 2 000 för SLS. Nu på slutet har de 
varit 550 och 600 exemplar. 

Kontraktet godkändes av litteratur-
sällskapet den 19 mars 1931 och av Vit-
terhetssamfundet i maj samma år. Lamm 
rapporterade till Castrén att ”Vitt.Smf-s 
styrelse [har] nu definitivt antagit hela 
Runebergsförslaget.” Sedan tillade han 
med textkritikerns obotliga optimism: 
”Nu gäller det bara att få saken i gång och 
att kunna leverera en volym detta år. Det 
går säkert, om vi följa Ditt råd, att först 
ge ut de tre diktsamlingarna […]. Vill Du 
och har Du tillfälle att själf redigera ut 
första bandet? Eller föredrager Du, att nå-
gon annan gör det och skulle Du i så fall 
för detta band anse Rinman vara lämplig. 
Han är ju mycket ordentlig […].” Här, den 
9 maj 1931, slutar det intensiva skedet av 
Lamms och Castréns korrespondens och 
1933 började ”häftena” sedan utkomma. 

Runebergs tre lyriska diktsamlingar ut-
gavs först, av Sven Rinman. De kommen-
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terades av Gunnar Castrén och Sixten 
Belfrage. Castrén utgav själv Runebergs 
”strödda dikter” i mitten av 1930-talet 
och slutförde kommentarerna till både 
Dikter och Strödda dikter på 1950-talet. 
Under krigsåren låg arbetet på utgåvan 
nere och utgivningen återupptogs först 
de sista åren av 1940-talet.  

Martin Lamm efterträddes på 1950- 
talet som svensk huvudredaktör av Gun-
nar Tideström som hade utgivit Rune-
bergs episka dikter. Tideströms semi-
narium vid litteraturhistoriska institu-
tionen i Uppsala fostrade en generation 
Runebergforskare. Tore Wretö, Kjell-Arne 
Brändström och Krister Nordberg börja-
de kommentera Runebergs epik på 1970-
talet. Wretö och Brändström disputerade 
båda inom utgåvan och Wretö efterträdde 
Tideström som huvudredaktör 1978. Han 
efterföljdes 1993 av Barbro Ståhle Sjönell. 

Runebergutgåvans status inom Svenska 
litteratursällskapet markeras av att hu-

vudredaktörskapet i så stor utsträckning 
innehafts av sällskapets ordförande. Cas-
trén var ordförande när utgåvan inleddes 
och han efterträddes 1960 av dåvarande 
ordföranden Olav Ahlbäck. Denne följ-
des av, i tur och ordning, Carl-Eric Thors, 
Johan Wrede och Lars Huldén. Samtliga 
utom Ahlbäck har medverkat i utgåvan. 
Thors utgav Runebergs skönlitterära 
prosa och Wrede kommenterade Fänrik 
Ståls sägner. Huldén har både utgivit och 
kommenterat dramatiken, 1966 respek-
tive 2004, och varit huvudredaktör i det 
intensiva slutskedet. Mellan 2002 och 
2005 utkom två textdelar och sex kom-
mentarer. 

Ett trettiotal forskare från både Finland 
och Sverige har medverkat som huvud-
redaktörer, utgivare och kommentatorer. 
Planerna omfattade på 1930-talet nio text-
delar och nio kommentardelar. År 2002 
beslöt redaktionen att utge ett supple-
mentband och utgåvan består nu av inal-

Svenska litteratursällskapets och Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Samlade skrifter av Johan Ludvig 
Runeberg kunde beskådas i sin helhet när det färdigställda arbetet firades med ett seminarium på Börshuset 
i Stockholm i mars 2006. (Foto Magnus Pettersson) 
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les tjugo delar, fördelade på fyrtio häften. 
Dessa ”häften” växlar i omfång mellan 
knappt 100 och inemot 500 sidor.  

Textkritiska riktlinjer

De textkritiska riktlinjerna för Samlade 
skrifter av Runeberg presenteras 1933 av 
Castrén och Lamm i förordet till den för-
sta textdelen, Dikter. Där deklareras att 
som grundtext till de tryckta skrifterna 
väljs första upplagorna, och de följs även 
i fråga om ortografi och kommatering. 
Med första upplagor måste ha avsetts 
bokupplagor, för senare står att varianter 
ur manuskripten och tidigare tryck samt 
av Runeberg senare gjorda ändringar 
redovisas i kommentardelen. Dessutom 
skall kommentaren innehålla litteratur-
historiska, stilistiska och språkliga an-
märkningar.

Förstaupplagan kan betraktas som ett  
modernt val av grundtext och säkert det  
bästa vad gäller just Dikter I–III. Det är 
i stort sett vad som rekommenderas i 
Svenska Vitterhetssamfundets nya rikt-
linjer. De förordar ”den första tryckta 
editionen” som grundtext och skälen 
är både receptionshistoriska och litte-
ratursociologiska. Ända sedan 1915 har 
grundprincipen för Vitterhetssamfundets 
utgivare emellertid varit att utgå från en 
”Ausgabe letzter Hand”, alltså ”den sista 
upplaga vid vilken författaren själv lagt 
handen”. Undantag har medgivits, bl.a. 
för Runebergeditionen.

En skillnad, när vi nu återupptagit ut-
givningen i början av vårt årtusende, är 
att det är första trycket som har valts, t.ex. 
i utgåvan av Uppsatser och avhandlingar 
på svenska, som övervägande består av 
artiklar i Helsingfors Morgonblad. Flera av 
artiklarna gavs ut i bokform under 1860-
talet, men nu är det varianterna i bokver-

sionen som förpassas till kommentaren. 
Genom valet av originaltrycket får vi en 
mer enhetlig och intressant bild av Rune-
berg som publicist.  

Runebergs kommatering har ställt till 
bekymmer. Redan Sven Rinman, utgiva-
ren av Dikter I–III, klagade: ”[D]en följer 
i ringa utsträckning nu vedertagna gram-
matiska regler och tycks eftersträva en 
närmare anslutning till fraseologiska och 
deklamatoriska krav.” Han tycker att de 
”ej sällan ha blivit ditsatta på måfå”, att 
de är talrika och ”tyvärr ger texten ett 
hackigt utseende”. Också Castrén hade 
problem med Runebergs kommatering. 
Det framgår i ett brev till Carl Grönblad 
från september 1934, när han är i färd 
med att redigera utgåvan av Strödda dik-
ter. ”Jag har satt ut så mycket skiljetecken, 
som jag anser nödvändiga för läsningens 
skull”, skriver han, ”[m]en det har blivit 
rätt godtyckligt. Då olikheterna mellan 
manuskript och tryck även i interpunk-
tion angivas i kommentaren spelar detta 
kanske dock icke så stor roll.” 

Så har inte vi gått till väga. I utgåvans 
sista textdelar har ambitionen varit att 
så nära som möjligt följa Runebergs in-
terpunktion i artiklar och recensioner 
i Helsingfors Morgonblad, i andra publi-
kationer och olika typer av manuskript. 
Dessutom redovisas alla skillnader – in 
till minsta kommatecken – mellan olika 
handskrifter, mellan handskrifter och 
etablerad text, mellan den etablerade tex-
ten och alla senare tryck som Runeberg 
kan förmodas ha läst korrektur på eller 
på annat sätt tagit aktiv del i vid sättning 
och tryckning. Kommentardelarna har 
visserligen blivit omfångsrika, men å and-
ra sidan har ingen möda sparats för att 
framställa en vetenskaplig edition som 
kan vara till glädje för både språk- och lit-
teraturvetare. Dessutom kan den läggas 
till grund för moderniserade utgåvor av 
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det slag som ingår i Svenska Akademiens 
klassikerserie eller den urvalsvolym som 
utgavs av Svenska litteratursällskapet till 
jubileumsåret 2004.

Pia Forssell & Barbro Ståhle Sjönell

Källor
Brev av Gunnar Castrén i Svenska Vitterhets-

samfundets arkiv, Stockholm.

Brev av Martin Lamm i Svenska litteratursäll-
skapets Historiska och litteraturhistoriska 
arkiv, Helsingfors.

Protokoll fört vid Svenska litteratursällska-
pets funktionärsmöte och styrelsemöte 19/3 
1931, Förhandlingar Ny följd 8, SSLS 228, Hel-
singfors 1932, s. 2.

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 
I–XX, Helsingfors: Svenska litteratursäll-
skapet och Stockholm: Svenska Vitterhets-
samfundet 1933–2005.
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Arkiv, bibliotek och museer satsar i dag 
stort på digitalisering. Med den nya digi-
tala tekniken skall det nationella kulturar-
vet, som finns bevarat i bl.a. handskrifter, 
fotografier och ljudband, göras tillgäng-
ligt på nätet för forskare och den stora all-
mänheten. Samtidigt står de s.k. minnes-
organisationerna inför stora utmaningar 
att finna rationella och säkra lösningar för 
hur man skall ta tillvara och förvara dels 
analogt äldre material som digitaliseras, 
skannas, dels sådant som föds digitalt, 
t.ex. digitalfoton och ljudinspelningar.

SLS:s arkiv och bibliotek har likaså ett 
stort och rikt skriftligt kulturarv som på 
olika sätt belyser den svenska kulturen 
och den svenska befolkningens historia 
i Finland. Samlingarna i Folkkulturs-
arkivet, Österbottens traditionsarkiv, 
Språkarkivet, Historiska och litteratur-
historiska arkivet och Svenska litteratur-
sällskapets bibliotek är till största delen 
från mitten av 1800-talet till nutid, sam-
manlagt över 1 000 hyllmeter handlingar. 
Det är traditionsmaterial om seder och 
bruk, språkligt material om ortnamn och 
dialekter, författares, kulturpersoners, 
konstnärers, familjers och släkters arkiv, 
herrgårdsarkiv, föreningars och finlands-
svenska institutioners arkiv samt littera-
tur. Materialet som tagits tillvara under 
ett drygt sekel är alltså mycket mångsi-
digt. För SLS är det angeläget att göra 

Arkiv och bibliotek i en 
digital tid

det svenska kulturarvet i Finland, vår 
gemensamma finlandssvenska historia, 
känt för så många användargrupper som 
möjligt och därmed öka kunskapen om 
och förståelsen för vår bakgrund, histo-
riska verklighet. Digitalisering är ett ef-
fektivt sätt att lyfta fram och synliggöra 
denna skatt.

Vad är digitalisering?

Begreppet digitalisering används på olika 
sätt och har olika innebörd. I detta sam-
manhang avses med digitalisering dels 
att överföra objekt såsom handlingar, fo-
tografier, kartor, ljud, böcker m.m. till di-
gital form, i första hand att överföra med 
skanner till dator, dels att ta hand om nytt 
material som föds digitalt. Det gäller hela 
arbetsprocessen, allt från urval, skanning 
eller digital fotografering till registrering, 
förvaring och tillhandahållande av digi-
talt material för kunder. Syftet med digi-
taliseringen är att öka tillgängligheten till 
samlingarna: att främja tillgången till ett 
svårtillgängligt eller unikt material, höja 
verksamhetens kvalitet såsom sökbarhet, 
kundservice och att säkerställa förvaring-
en av material som är i dåligt skick eller 
hotas av förstörelse.

Vid digitalisering är det viktigt att fast-
ställa kriterier för vad som skall digitali-
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seras, vilka användargrupper som skall 
prioriteras, enligt vilken ordningsföljd 
och tidsplan samt vilken teknisk kvali-
tet och standard som krävs för att nå ett 
så bra och hållbart resultat som möjligt. 
Fastställandet av urvalskriterier för di-
gitalisering är avgörande. Fokuseringen 
skall ske på det centrala, viktiga inom 
kärnområdet för verksamheten. I prakti-
ken kan nämligen endast en bråkdel av 
samlingarna digitaliseras. 

Teknik och långtidsförvaring

För att SLS:s arkiv och bibliotek skall kla-
ra av de utmaningar som den nya digitala 
kulturen medför har extra insatser satts 
in och personella och finansiella resurser 
reserverats. Särskild uppmärksamhet har 
fästs på tekniken. Att ta hand om det di-
gitala material som sedan tidigare finns i 
samlingarna och allt det som med ökande 
takt kommer till arkiven kräver speciella 
åtgärder. Enbart långtidsförvaring inne-
bär ibruktagande av ny teknik och appa-
ratur.

Det finns i dag olika metoder att ta hand 
om digitalt material och att säkerställa 
långtidsförvaringen. Den lösning som 
SLS:s arkiv har gått in för är lagring på 
hårdskiva, vilket gör det möjligt för arki-
vets och bibliotekets kunder och personal 
att få snabb och effektiv tillgång till hand-
lingar. För långtidsförvaring överförs allt 
material på databand, s.k. LTO-band. Det 
har visat sig att det i dag är det säkraste 
alternativet och används också allmänt 
av många arkivinstitutioner. Denna tek-
nik är inte bunden till något speciellt 
program eller speciell apparatur vilket i 
framtiden underlättar den nödvändiga 
överföringen eller migreringen av ljud-
band, skannade fotografier, kartor och 
handskrifter till nya förvaringsmedier.

Det är i dag en kontinuerlig process att 
kontrollera kvaliteten på det digitalise-
rade materialet och att följa med utveck-
lingen inom den tekniska omgivningen: 
datateknisk apparatur, förvaringsmedel 
m.m. Enbart att ta tillvara och förvara 
inspelningar som görs av Folkkulturs-
arkivet och Språkarkivet kräver speciell 
datateknisk kunskap och expertis. Detta 

Förvaringsmedlen 
har utvecklats från 
1950-talets magnet-
band till dagens CD-
ROM, hårdskiva och 
LTO-databand. 
(Foto Janne Rentola)
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arbete handhas i dag av en särskild me-
dieteknisk expert, Harald Nyholm. Den 
ljudtekniska apparaturen är tillräcklig 
och fungerar i dagens läge bra. För skan-
ning av bilder och handskrifter finns 
nödvändig apparatur, skanner, men ar-
betsresurserna måste i framtiden ses över 
och omfördelas, särskilt som behovet av 
digitalt material ökar hela tiden och det 
finns planer på större digitaliseringspro-
jekt såväl inom arkiven och biblioteket 
som inom de övriga verksamhetssekto-
rerna vid SLS.

Material som digitaliserats

Den största satsning som hittills gjorts är 
digitaliseringen av Folkkultursarkivets 
och Språkarkivets bandarkiv. Projektet 
”Rädda det finlandssvenska ljudet” gick 
ut på att överföra drygt 5 000 timmar in-
tervjuer och folkmusik från magnetband 
till cd-skivor under 2000–2003. Det var 
ett viktigt mellanskede att säkerställa 
förvaringen av bandarkivet och göra det 
möjligt att lyssna på inspelningar via da-
torer. I takt med att kostnaderna för den 
datatekniska utrustningen gått ned och 
minneskapaciteten ökat betydligt har 
nya säkrare lösningar blivit möjliga. Nu 
överförs inspelningarna från cd-skivor 
till hårdskiva och LTO-databand. Arbe-
tet utförs som köptjänst av DigiNord i 
Helsingfors, som samtidigt kontrollerar 
ljudkvaliteten på bandarkivet och gör de 
nödvändiga korrigeringarna.

Projektet ”Spara det finlandssvenska 
talet”, som inleddes i januari 2005, skall 
resultera i drygt 1 000 timmar intervjuer 
med språkprov från hela Svenskfinland. 
Materialet arkiveras vid Språkarkivet. 
Projektet har gett viktig information om 
och erfarenhet av vad ljudinspelningar 
med den nyaste tekniken innebär. Nu-

mera görs alla intervjuer vid Folkkulturs- 
och Språkarkivet enbart i digital form. 
Tillsvidare gäller minidiscspelare men så 
småningom kommer man att övergå till 
inspelningsapparatur med minneskort, 
som ger en direkt och tryggare överföring 

Språkarkivets sammanlagt 900 kartor med ort-
namn digitaliseras som en skydds- och säkerhets-
åtgärd. (SLS 1210)
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av det inspelade materialet till långtids-
förvaring. Historiska och litteraturhis-
toriska arkivet har också ett betydande 
bandarkiv på 800 timmar med bl.a. fin-
landssvenska författarintervjuer, vilka 
måste tas om hand och förvaras på ett 
datatekniskt riktigt sätt. 

En annan betydande materialtyp som 
kräver speciell uppmärksamhet och om-
vårdnad är fotografier. Folkkultursarki-
vets fotografisamling omfattar 300 000 
bilder av vilka 12 000 är skannade. Histo-
riska och litteraturhistoriska arkivet har 
inventerat bildmaterialet i sina samlingar 
och en försiktig bedömning visar att det 
rör sig om ca 80 000 fotografier av vilka 
största delen varken är katalogiserade 
eller digitaliserade. Vid Österbottens tra-
ditionsarkiv pågår en skanning och iden-
tifiering av Erik Hägglunds bildsamling 
som beräknas bestå av 50 000 fotografier. 
Efterfrågan på denna typ av fotografiskt 
material ökar hela tiden och kräver bered-
skap att skanna, registrera och tillhanda-
hålla bilder. En del av det äldre skannade 
bildmaterialet fyller inte dagens tekniska 
krav med avseende på t.ex. tryckning och 
måste därför digitaliseras på nytt. Arki-
ven har också en samling smalfilmer och 
videofilmer på kassett, vilka skall överfö-
ras till digital form.

Språkarkivets samlingar av ortnamn är 
fästa på kartor, som används av såväl fors-
kare som arkivets personal. Många kartor 
är dock i så dåligt skick att de i princip inte 
borde ges till kunder. Av 900 kartor skall 
som en första åtgärd 150 digitaliseras detta 
år. I stället för originalen erbjuds kunder 
digitaliserade kartor på datorskärm i fors-
karsalen. I framtiden skall det vara möj-
ligt att ortnamnsuppteckning sker helt 
elektroniskt och att resultaten av insam-
lingsarbetet i sin helhet kan läggas ut på 
nätet, d.v.s. kartor med kartfästa ortnamn. 
Historiska och litteraturhistoriska arkivet 

har ett femtiotal 1800-talskartor som av sä-
kerhetsskäl skall digitaliseras så snart som 
möjligt. Arbetet med att skanna kartor 
kräver särskild teknik och det sköts därför 
med köptjänst.

Historiska och litteraturhistoriska arki-
vet har värdefulla äldre handskrifts- och 
manuskriptsamlingar som inte längre 
berörs av upphovsrätten och således fritt 
kan digitaliseras och erbjudas en större 
läsekrets på nätet. Arbetet med att digi-
talisera Albert Edelfelts brev har påbör-
jats. Det rör sig om ca 1 200 brev skrivna 
1873–1901 som snart skall göras tillgäng-
liga på nätet. Det finns också många an-
dra intressanta och av forskare mycket 
efterfrågade författares och kulturperso-
ners samlingar, som kan komma att bli 
föremål för digitalisering: J.L. Runeberg, 
Edith Södergran och övriga finlands-
svenska modernister m.fl.

Vid biblioteket har skanning av Jarl 
Pousars bokhistoriskt värdefulla sam-
ling pågått redan länge. Antalet titlar är 
2 900 och de digitaliserade bilderna ingår 
i en databas med bibliografiska uppgifter 
och bokbandsbeskrivningar som sam-
manställts av bibliotekarie Anna Perälä. 
Arbetet är på slutrakan och därefter skall 
databasen finnas tillänglig på nätet. Bib-
lioteket behöver också av säkerhetsskäl 
digitalisera sina samlingar. En del skrif-
ter är tryckta på mycket skört papper och 
deras skick är sådant att man inte kan ge 
dem till forskare. Digitalisering är också 
en säkerhetsåtgärd för att skydda hand-
lingar och böcker från slitage.

Övriga verksamhetssektorers  
behov

SLS:s övriga verksamhetssektorer har ett 
stort behov av digitalt material och efter-
frågan ökar hela tiden. Förlaget behöver 
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exempelvis digitala bilder för sin publi-
kationsverksamhet. Fotografen Janne 
Rentola levererar bilder till förlaget en-
ligt beställning, skannar eller tar egna di-
gitala bilder. Förlaget har också behov av 
att för bokprojekt få hela arkivsamlingar 
eller enskilda större helheter skannade. 

Forskningssektorn betjänas av att för 
forskningen centrala och viktiga samling-
ar görs lättare tillgängliga via nätet, t.ex. 

har traditions- och språkforskare vid SLS 
tillgång till bandarkivet med intervjuma-
terial och språkprov från olika delar av 
Svenskfinland. Vid planering av större 
forskningsprojekt kan digitalisering av 
valda delar av handskrifts- och brevsam-
lingar komma i fråga. För utställnings-
verksamhet digitaliseras handlingar som 
en skyddsåtgärd, både för utomstående 
och för egna utställningar. Inom PR- och 

Albert Edelfelts brev till 
”Älskade mamma” daterat 
i Antwerpen Allhelgonada-
gen 1873. Edelfelt brukade 
teckna porträtt av personer 
som han mötte och um-
gicks med. Här är några 
av hans kamrater från 
konstakademin: Frédéric 
Matthaei, Aloïs Boudry 
och Jean Constant de Pape. 
Brevet är undertecknat 
”Atte”. (SLSA 367)
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informationstjänsten och särskilt vid ut-
vecklandet av sällskapets webbplats finns 
många intressanta digitaliseringsprojekt 
som kan förverkligas.

Samarbete inom eKAM

Man har i olika sammanhang konstaterat 
att den låga digitaliseringsnivån inom 
minnesorganisationerna fortsättnings-
vis är ett stort problem när man vill göra 
kulturarvet tillgängligt. I en globaliserad 
värld ökar internets betydelse och ifall 
vårt kulturarv inte finns på nätet så exis-
terar det inte heller nationellt och inter-
nationellt. Men det krävs samarbete och 
koordinering mellan olika aktörer så att 
centrala källor till vår historia digitalise-
ras och synliggörs. Mellan minnesorgani-
sationerna har ett intensifierat samarbete 
på frivillig basis uppstått inom ramen 
för eKAM (de elektroniska biblioteken, 
arkiven och museerna). Medlemmar är 
Helsingfors universitetsbibliotek, Åbo 
Akademis bibliotek, Finska Litteratur-
sällskapet, Museiverket, Riksarkivet, Sta-
tens konstmuseum, Svenska litteratur-
sällskapet och flera andra organisationer. 
Samarbetet koordineras av Helsingfors 
universitetsbiblioteks digitaliseringscen-
tral i S:t Michel.

Avsikten är att centrala delar av kultur-
arvet i våra arkiv, museer och bibliotek 
digitaliseras och läggs ut på nätet så att 
det kan användas av forskare och allmän-
heten. Aktuella frågor som har behand-
lats inom eKAM är bl.a. kriterier och pri-
oriteringsgrunder för material som skall 
digitaliseras, förvaring av digitalt mate-
rial, hur det kan användas inom forsk-
ningen och undervisningen och hur den 
nya lagen om upphovsrätt påverkar di-
gitalisering och presentation på nätet. Ett 
konkret projektförslag är ”Hur Finland 
föddes?”, som presenterar dokument och 
handlingar till Finlands 1700- och 1800-
talshistoria för undervisningsändamål på 
nätet. Svenska litteratursällskapets arkiv 
och bibliotek deltar i projektet och beak-
tar i sin digitaliseringsplan sådant mate-
rial som passar in i projektet, bl.a. foto-
grafiskt material, handskrifter, herrgårds-
arkiv. Mellan Svenska litteratursällskapet 
och Finska Litteratursällskapet har också 
ett möjligt samarbete att lyfta fram tradi-
tionsmaterialet i våra arkiv diskuterats. 
Det är viktigt att det svenska kulturarvet 
i SLS:s arkiv och bibliotek syns i detta na-
tionella sammanhang.

Mikael Korhonen
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I våra nordiska välfärdsstater tar myn-
digheterna hand om oss i olika skeden av 
livet. Oss medborgare har säkrats vissa 
rättigheter avseende vår grundtrygghet 
i olika lagar. Det första vi gör då vi står 
inför en ny livssituation är ändå sällan 
att söka upp ett relevant lagrum i författ-
ningssamlingen. I stället brukar vi vända 
oss till den institution som sköter om det 
aktuella ärendet och söka information 
t.ex. i form av en broschyr. I denna artikel 
presenteras en pågående undersökning 
om broschyrer till barnfamiljer.

Föräldraskap är ett viktigt och om-
välvande skede i livet. I den nya familje-
situationen behöver föräldrarna stifta 
bekantskap med fenomen såsom moder-
skapspenning, föräldrapenning, pappa-
ledighet och barnbidrag: lagstadgade rät-
tigheter som föräldrar har. Information 
om dylika förmåner som barnfamiljer kan 
få ges i Finland av Folkpensionsanstalten 
och i Sverige av Försäkringskassan. 

I båda länderna finns liknande förmåns-
typer, åtminstone sett ur en lekmans syn-
vinkel, och sättet att informera om förmå-
nerna är liknande i båda länderna: man 
utger broschyrer och publicerar informa-
tion på internet. Efter att personligen ha 

Broschyrkommunikation

kommit i kontakt med dessa broschyrer 
både i Finland och i Sverige, slog det mig 
hur olika broschyrerna är. Trots att båda 
texterna var på svenska och handlade om 
ungefär samma sak var de olika varandra. 
Nyfikenheten väcktes och forskningsfrå-
gorna började ta form. 

Min pågående forskning om hur bro-
schyrer kommunicerar till föräldrar har 
två huvudsyften. Det första är att ta reda på 
hur man producerar broschyrerna om för-
måner som barnfamiljer kan få. Det andra 
huvudsyftet är att studera själva broschy-
rerna. Då det gäller broschyrerna är jag in-
tresserad av hur de är uppbyggda, i vilken 
ordning informationen presenteras och 
vad som är utmärkande för denna genre. 
Därtill analyserar jag hur läsaren tilltalas 
eller omtalas, och hur den avsändande in-
stitutionen eventuellt syns i texten. Vidare 
vill jag undersöka vad det är som sker i 
texterna, dvs. vilket slags språkhandlingar 
som utförs och på vilket sätt läsaren och 
institutionen deltar i handlingarna. Med 
dessa olika delar vill jag bygga upp en väl 
grundad bild av hur institutionerna kom-
municerar med hjälp av broschyrerna. Min 
språksyn tar sin utgångspunkt i dialogism 
(Bachtin 1997 [1952–53]) och systemisk-
funktionell grammatik (t.ex. Halliday & 
Matthiessen 2004).

I Sverige

De sverigesvenska broschyrerna skrivs,  
naturligt nog, direkt på svenska av infor-

Fil.mag. Jannika Lassus är forskare 
inom Språkvetenskapliga nämnden 
vid Svenska litteratursällskapet i Fin-
land 1.8.2005–21.7.2008. Hon arbetar 
med en avhandling om språket i bro-
schyrer till barnfamiljer.
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matörer vid Försäkringskassan. Tidigare 
hade broschyrerna ett visst bidrag som 
tema, och hette t.ex. Föräldraförsäkring. 
År 2004 skrevs broschyrerna om och si-
tuationsbaserades, en broschyr heter 
t.ex. Blivande förälder. I samband med 
bearbetningen fick de också ett nytt ut-
seende och ett enklare innehåll. Förutom 
utseendet skiljer sig broschyrerna från de 
finlandssvenska också avseende lexikon. 
Bidragen heter olika och de kan vara un-
derställda andra kriterier i Sverige än i 
Finland, och svenskarna använder vissa 
termer som inte är lika vanliga i Finland, 
t.ex. underhållsskyldig är den som betalar 
underhåll för sina barn.

De sverigesvenska broschyrerna har 
under de senaste årtiondena duat sina 
läsare, en tradition som kartlagts av Eva 
Mårtensson (1987, 1988) och som kan 
knytas till den starka arbetarrörelsen och 
till demokratiprinciperna i Sverige. Det är 
viktigt för Försäkringskassan att stå nära 
sin läsare, och idealet för myndigheten är 
att vara tillgänglig dygnet runt – via in-
ternet och en servicetelefon.

Utdrag från Försäkringskassans bro-
schyr Blivande förälder 2006:

Du som är nybliven pappa kan utöver för-
äldrapenningen få tio extra dagar med er-
sättning i form av tillfällig föräldrapenning 
i samband med ditt barns födelse. Dagarna 
kan tas ut till och med 60:e dagen efter den 
dag barnet kommer hem från sjukhuset och 
du måste avstå från ditt arbete när du tar 
ut dem. 

I exemplet ovan syns det direkta tilltalet 
med du. Perspektivet riktas in med bisat-
sen som är nybliven pappa. Här framkom-
mer också ett drag som är karakteristiskt 
för de sverigesvenska broschyrerna: man 
talar om dagar. Det är frågan om extra da-
gar, och 60:e dagen efter den dag barnet kom-
mer hem. Föräldrapenningen kan också 
tas ut som åttondels dag, fjärdedels dag, 
halv dag osv. och inte nödvändigtvis som 
en hel dag. På det sättet kan man få sin 
förmån under en längre period. Detta för-
farande beskrivs i broschyren, som i öv-
rigt har rätt få specificerade detaljer.

I Finland

De finlandssvenska broschyrerna i sin tur 
har traditionellt skrivits först på finska 

Det direkta tilltalet går knappast att undvika i en kommunikation ansikte mot ansikte. I broschyrerna krävs 
medvetet duande eller omtalande för läsartillvändhet. Svenska Försäkringskassans och finska Folkpensions-
anstaltens broschyrer till blivande föräldrar och barnfamiljer. (Foto Janne Rentola) 
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varefter de översatts till svenska av Folk-
pensionsanstaltens översättare. Under 
senare år har man försökt skriva broschy-
rerna direkt på svenska så att de svensk-
språkiga informatörerna skriver tillsam-
mans eller parallellt med de finskspråki-
ga. Broschyrerna är alltså samskrivningar 
eller översättningar där man alltid måste 
ta hänsyn till den finska texten och se till 
att samma information återfinns på sam-
ma sida i den finska och finlandssvenska 
broschyren. 

Traditionellt har man inte talat till sina 
läsare och också i övrigt har drag som 
traditionellt förknippats med myndig-
hetsspråk återfunnits i Folkpensionsan-
staltens broschyrer, t.ex. passiv och pro-
nomenet man. I år har de finlandssvenska 
broschyrerna bearbetats så att de talar till 
sina läsare, medan de finskspråkiga bro-
schyrerna fortfarande talar om hakija (den 
sökande) (se Lassus 2006). Det blir intres-
sant att se om och när de finskspråkiga 
broschyrerna börjar dua sina läsare!

Utdrag från Folkpensionsanstaltens 
broschyr Förmåner till barnfamiljer 2006:

Som nybliven pappa har du rätt till fader-
skapsledighet i 3 veckor. Du kan ta din pap-
paledighet i en följd, till exempel i samband 
med barnets födelse, men du kan också dela 
upp pappaledigheten i 4 olika etapper un-
der moderskaps- och föräldraledigheten. 
Adoptivpappor har också rätt till pappa-
ledigt. 

I de nya finlandssvenska broschyrerna 
används pronomenet du. På samma sätt 
som i den sverigesvenska broschyren 
riktar man in perspektivet med en bisats-
liknande konstruktion som nybliven pappa 
som kombineras med du. Här specifice-
ras inte antalet dagar utan man talar om 
3 veckor. Man går också in och beskriver 
hur ledigheten kan delas upp, man anger 
alltså detaljerna: 4 olika etapper. Längre ner 

i utdraget har textförfattaren valt ett var-
dagligare uttryck, pappaledighet, i stället 
för faderskapsledighet. De finlandssvenska 
broschyrernas detaljrikedom uppvägs 
alltså av att man ställvis försökt uttrycka 
sig på ett mindre formellt sätt.  

Från skillnader till likheter

Då detta forskningsprojekt inleddes var 
det skillnaderna som var föremål för mitt 
intresse. Fortfarande är broschyrerna 
olika varandra, men i och med de olika 
revideringar man gjort börjar de likna 
varandra mer och mer. Hur texterna pro-
duceras verkar vara viktigt. För både de 
sverigesvenska och de finlandssvenska 

För information om förmåner till barnfamiljer kan 
man vända sig till broschyrer och internet, men 
också få hjälp på traditionellt sätt på FPA-byrå-
erna. (Foto Annika Söderblom/FPA)
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broschyrernas del har jag material som 
tillkommit på olika sätt. Broschyrerna är 
olika varandra beroende på om en text är 
skriven på basis av ett bidrag eller en livs-
situation, om den är direktskriven eller 
översatt och om man satsat mycket eller 
litet resurser på produktionen. 

Jag hoppas med min forskning kunna 

visa på vilka mekanismer det är som for-
mar texterna. Genom att belysa hur tex-
terna tillkommer, talar till läsaren och ger 
anvisningar kan man i det långa loppet 
jobba med att få fram texter som kommu-
nicerar allt bättre med sina läsare.

Jannika Lassus
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Föreningsverksamheten speglar samhäl-
lets utveckling i och med att den berättar 
om vad medborgarna väljer och finner 
viktigt att tillhöra och engagera sig i på 
sin fritid. Nya typer av föreningar som 
miljö- och familjeföreningar för ensam-
stående föräldrar har gradvis blivit mera 
allmänna medan andelen religiösa före-
ningar och lantbruksföreningar mins-
kat, allt i samklang med tidens anda och 
samhällets utveckling. På samma sätt 
som samhällets utveckling återspeglas 
i föreningsverksamheten kan finlands-
svenskarnas föreningsverksamhet säga 
något om finlandssvenskhetens utveck-
ling. På 1930-talet då det språkpolitiska 
klimatet i Finland präglades av motsätt-
ningar och av den finsknationalistiska 
rörelsen, reagerade den finlandssvenska 
föreningsverksamheten exempelvis med 
en markant ökning av andelen föreningar 
registrerade på svenska.

I mitt pågående avhandlingsarbete un-
dersöker jag hur kollektiva identiteter 
konstrueras och förändras över tid, och 

Från tjurföreningar till Attac
Om föreningsnätverkets utveckling och trender

hur denna kollektiva förändring speglas 
i organisationsbeteendet. Som konkret 
exempel har jag det finlandssvenska fö-
renings- och organisationslivet.

Den svenska föreningsverksamheten 
i Finland har långa traditioner och kan 
spåras bakåt till medlet av 1700-talet då 
främst hemliga sällskap etablerade sig i 
Finland som underavdelningar till loger i 
Stockholm. Ända fram till början av 1800-
talet var föreningarna i Finland få och de 
var alla svenskspråkiga.

Under nationsbygget i slutet av 1800- 
talet blev föreningsverksamheten i Fin-
land tydligt relaterad till de nyskapade 
nationalistiska rörelserna: finskhetsrörel-
sen och svenskhetsrörelsen. Språket var 
ett specifikt betydelsebärande element 
i rörelserna som i sina uppkomststadier 
konstituerades i motsättning till varan-
dra. Utvecklingen ledde till en uppdel-
ning av föreningsväsendet enligt språk. 

Utvecklingen av föreningsverksamhe-
ten i Finland under självständighetstiden 
ger oss en bild av samhällets utveckling 
under föränderliga historiska förhållan-
den. Ett bra exempel på detta är att det i 
början av seklet fanns 309 tjurföreningar i 
Svenskfinland, minst en i så gott som var-
je kommun. Tjurföreningarnas funktion 
var att alla bondgårdar inte behövde äga 
en egen tjur, utan medlemmarna i före-
ningen hade tillgång till det gemensamt 
ägda djuret enligt seminationsbehov. I 

Pol.mag. Maria Kreander är forskare 
inom Samhällsvetenskapliga nämn-
den vid Svenska litteratursällskapet 
i Finland fram till 30.11.2008. Hon 
arbetar med en avhandling om kol-
lektiva identiteter och organisations-
beteende.
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dag har alla förutom tre tjurföreningar 
upplösts.

I början av 1900-talet etablerades ett 
mångfasetterat föreningsnätverk som bi-
drog till moderniseringen av staten och 
via vilka stora samhälleliga frågor be-
handlades. Vid sidan av att fungera som 
samhälleliga innovationsagenter upp-
fyllde det finlandssvenska föreningsnät-
verket flera andra funktioner, som att ut-
forma den finlandssvenska folkkulturen 
samt att bilda befolkningen. 

På det svensk- och tvåspråkiga före-
ningsfältet grundades under 1900-tal- 
ets första hälft mest intresseföreningar, 
idrottsföreningar och kulturella förening-
ar. Lantbruksföreningar, välgörenhetsför-
eningar, ungdomsföreningar och kvinno-
föreningar registrerades också aktivt. I en 
något mer begränsad omfattning grunda-
des även politiska och religiösa förening-
ar. Under den här tidsperioden var den 
språkliga separationen av föreningsnät-
verket förhärskande och antalet tvåsprå-
kiga föreningar var mycket begränsat, för-
utom bland intresseföreningarna. 

Under 1900-talets senare hälft har in-
tresseföreningarna, idrottsföreningarna, 
välgörenhetsföreningarna och de kultu-

rella föreningarna antalsmässigt domi-
nerat utvecklingen av föreningsfältet. 
Lantbruksföreningarna, de religiösa för-
eningarna samt kvinnoföreningarna har 
representerat klart avtagande förenings-
typer. Samtidigt har språkfred rått i sam-
hället, vilket inom föreningsverksamhe-
ten har lett till en ökad andel tvåspråkiga 
föreningar och en minskande andel rent 
svenskspråkiga föreningar.

Ungefär från och med 1980 har nya 
typer av föreningar vuxit fram. Dessa 
nya föreningstyper speglar det civila 
samhällets anpassning till fenomen som 
globalisering, specialisering samt ökad 
levnadsstandard. Dessa utvecklingsten-
denser har påverkat föreningsnätverket 
så, att allt fler nygrundade föreningar är 
produkter av globala medborgarrörelser, 
fokuserade på problem och fenomen som 
överskrider nationsgränserna, och är de-
lar av internationella föreningsnätverk. 
Samtidigt ökar också antalet väldigt spe-
cifika, professionella föreningar som ofta 
är fokuserade på ensaksfrågor. Generellt 
sett tenderar nya typer av föreningar 
att koncentrera sig på så kallade mjuka 
värden. Exempel på en dylik ny ”mjuk” 
föreningstyp är såväl specifika, profes-

Ett typiskt drag för 
så kallade traditio-
nella föreningar var 
ett djupt engage-
mang från medlem-
marnas sida. 
Medlemskort för 
Kronoby ungdoms- 
och nykterhets-
förening 1920. 
(SLS 1085) 
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Föreningsaktivitet 
stärker känslan av 
samhörighet. Karis 
hembygds- och mu-
seiförening 2002. 
(SLS 2016, foto Anne 
Bergman)

sionella ensaksföreningar som globala 
föreningar, vilka är resultatet av 1970-ta-
lets miljörörelse.

Parallellt med denna ”nya” och starka 
trend inom föreningsverksamheten kan 
man på språknivå konstatera att rent 
svenskspråkiga föreningar inom dessa 
nya typer av föreningar mer eller mindre 
fattas helt. De nya föreningstyperna ten-
derar att vara registrerade i huvudstads-
regionen, antingen som enspråkigt fin-
ska eller som tvåspråkiga. Tvåspråkiga 
föreningar tenderar ändå att fungera på 

majoritetsspråket. Samtidigt har tvåsprå-
kigheten på individnivå ökat.

Traditionellt sett har föreningsväsendet 
varit av speciell betydelse och ett utmär-
kande drag för det svenska i Finland, först 
som konstituerare av det finlandssvenska 
kollektivet och senare som uppbärare av 
sammanhållning. De nya vindarna inom 
föreningsutvecklingen visar på en för-
ändring. Det svenska språket tenderar att 
vara underordnat sakfrågor på det nya 
föreningsfältet.

Maria Kreander
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PRIS

Vid sällskapets årshögtid den 5 februari 
2006 utdelades 144 000 € i litterära pris. 

Karl Emil Tollanders pris 

Karl Emil Tollanders pris om 23 000 euro 
och den Tollanderska medaljen tillföll 
författaren Inga-Britt Wik för en drygt 
halvsekel lång författargärning som om-
fattar både samhällsengagemang, litterä-
ra samtal med kolleger och sinnlig natur-
lyrik. Bearbetandet av språket och dess 
inbyggda otillräcklighet när det gäller att 
fånga in verkligheten har hos författaren 
fått ett allt knappare och djupare uttryck. 
Det kärleksfulla samtalet med författar-
kollegan Solveig von Schoultz, som resul-
terade i brevbiografin Det som har varit, 
det som är, har burit frukt i Inga-Britt Wiks 
senaste – kanske främsta – diktsamling, 
Ett ändligt antal gröna dagar. I den formu-
leras tankar om skapandets villkor, om 
vår ändlighet och om vänskapen som en 
evig kraftkälla och klarsynt vägvisare. 

Övriga pristagare vid årshögtiden var 
författaren Leif Salmén 14 000 €, docen-
ten Tom Sandqvist 14 000 €, författaren 
Bengt Ahlfors 14 000 €, lyrikern Agneta 
Enckell 14 000 €, författaren Eva-Stina 
Byggmästar 13 000 €, författaren Tomas 
Mikael Bäck 6 000 €, författaren Oscar 
Rossi 6 000 €, politices magister Peter Ehr-

Pris, stipendier och 
forskningsbidrag

ström 5 000 €, författaren Katarina Gädd-
näs och fotografen Gabriella Nordlund 
5 000 €, filosofie doktor Kristina Malmio 
5 000 €, författaren Johanna Holmström 
5 000 €, författaren Fredrik Lång 5 000 €, 
filosofie doktor Roger Holmström 5 000 
€, filosofie magister Sture Lindholm 
5 000 € och författaren Henrika Ringbom 
5 000 €.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset om 14 000 € utdelades 
den 16 maj och tillföll pedagogie doktor 
Anna Slotte-Lüttge för hennes doktorsav-
handling Ja vet int va de heter på svenska. 
Interaktion mellan tvåspråkiga elever och 
deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs 
(Åbo Akademi 2005).

Pristmotiveringen lyder:
Avhandlingen beskriver samspelet mellan 
elever och lärare i klassrummet i en skola 
där flertalet elever kommer från svensk-
finskt tvåspråkiga hem. Med avhandlingen 
vill Anna Slotte-Lüttge bidra till förståelsen 
av de möjligheter och begränsningar inter-
aktionen har för lärande relaterat till språk i 
klassrum där normen är enspråkigt svensk.

Genom en förtjänstfull analys av video-
inspelade lektioner och sekvenser av inter-
aktionen där elev eller lärare gör språket 
relevant närmar sig Anna Slotte-Lüttge den 
språkliga vardagen i skolan. Hon visar att 
mötet mellan enspråkighet och tvåsprå-
kighet innehåller möjligheter till lärande, 
men hon pekar också på synliggörande av 
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finskan som ett sätt att göra eleverna mer 
medvetna om sin egen dubbla språkkom-
petens. Med sin teoretiskt och empiriskt 
väl underbyggda analys av interaktionen i 
klassrummet ger avhandlingen värdefulla 
insikter som kan gynna den pedagogiska 
praktiken i skolor i miljöer som är starkt do-
minerade av finskan.

Det föredrag som Anna Slotte-Lüttge höll 
vid prisutdelningen publiceras på s. 51–
53 i detta nummer av Källan. 

STIPENDIER OCH 
FORSKNINGSBIDRAG

Under vintern och våren 2005–2006 har 
sällskapet beviljat följande stipendier och 
forskningsbidrag.

Historiska nämnden

Fil.mag. Kim Björklund 4 000 €, fil.mag. 
Mikael Finell 1 000 €, fil.mag. Anette Jo-
hansson 6 000 €, fil.mag. Hilding Kling-
enberg 2 000 €, fil.stud. Jani Marjanen 
5 000 € och mag.art. Detlev Pleiss 2 000 
€. 

Litteraturvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Tatjana Brandt 1 000 €, fil.dr 
Michel Ekman 250 €, fil.mag. Ulrika 
Gustafsson 5 450 €, fil.mag. Eva Johans-
son 250 €, fil.mag. Eva Kuhlefelt 11 550 
€, fil.dr Kristina Malmio 250 €, fil.mag. 
Anna Möller-Sibelius 6 500 €, fil.dr Arne 
Toftegaard Pedersen 250 €, fil.mag. Julia 
Tidigs 250 € och fil.mag. Disa Widell 250 
€. 

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € 
tillföll fil.mag. Freja Rudels.

Samhällsvetenskapliga nämnden

Doktoranden Laszlo Vincze 3 000 €, pol.
mag. Susanne Ådahl 4 800 € och pol.mag. 
Thomas Heikell 3 700 €.

Språkvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Sofie Henricson 290 €, fil.mag. 
Eeva-Liisa Järvinen 3 000 €, fil.mag. 
Therese Leinonen 530 €, fil.mag. Kim 
Lindroos 4 200 €, fil.mag. Helena Palmén 
3 000 € och fil.mag. Elina Pelkonen 1 000 
€. 

Nämndens pro gradu-pris á 500 € till-
föll fil.mag. Eija Pohjoispää och fil.mag. 
Johanna Stenberg.

Traditionsvetenskapliga nämnden

Fil.dr Kennet Granholm 5 600 €, fil.lic. 
Katja Hellman 2 600 €, fil.mag. Mikael 
Sarelin 2 400 € och fil.mag. Sofie Stran-
dén 4 400 €.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta 
Bergboms fond

Fil.mag. Eva Ahl 6 000 €, fil.mag. Kim 
Björklund 4 000 €, fil.mag. Åsa Bonn 
5 000 €, fil.mag. Sonja Hagelstam 10 000 
€, fil.mag. Camilla Hjelm 7 000 €, fil.mag. 
Janne Holmén 3 000 €, fil.mag. Anette Jo-
hansson 8 000 €, fil.mag. Michael Jonas 
12 000 €, fil.mag. Maren Jonasson 4 000 
€, fil.mag. Jeanette Lindblom 12 000 €, 
fil.mag. Kristina Linnovaara 9 000 €, fil.
mag. Nathanaëlle Minard 12 000 €, Eva 
Nordenfelt 3 000 €, fil.mag. Stefan Norr-
gård 10 000 €, fil.mag. Kristina Ranki 
10 000 €, fil.mag. Mona Rautelin 10 000 
€, fil.mag. Aapo Roselius 8 000 €, fil.mag. 
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Sofie Strandén 8 000 €, fil.mag. Anna 
Sundelin 10 000 €, fil.mag. Jennica Thy-
lin 8 000 €, fil.mag. Maria Vainio 12 000 
€, fil.mag. Timo Vilén 12 000 €, pol.mag. 
Gia Virkkunen 5 000 € och fil.mag. Mirja 
Österberg 12 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers 
donationsfond

Svenska språket: Föreningen för nordisk 
filologi 1 000 €, fil.mag. Marika Harju-
niemi 6 000 €, Institutionen för nordiska 
språk och nordisk litteratur vid Helsing-
fors universitet 2 000 €, International 
Conference on Conversation Analysis 
(Helsingfors universitet) 2 000 €, fil.mag. 
Eeva-Liisa Järvinen 11 800 €, fil.mag. An-
nette Kronholm-Cederberg 14 800 €, fil.
mag. Kim Lindroos 10 000 €, Organisa-
tionskommittén för ”Svenskans beskriv-
ning 29” (Vasa universitet) 3 000 € och fil.
mag. Helena Palmén 11 400 €.

Historia: fil.mag. Katarina Andersson 
14 800 €, pol.mag. Nina Edgren-Henrich-
son 4 700 €, fil.mag. Marijke Grotenfelt 
4 200 €, Historiska föreningen i Jyväskylä 
5 000 €, docent Tuija Laine 3 000 €, fil.dr 
Joachim Mickwitz 4 000 €, fil.mag. Asko 
Salokorpi 4 000 €, fil.mag. Benedict San-
delin 7 500 €, Svenska Österbottens Ung-
domsförbund 2 000 € och fil.lic. Henrika 
Tandefelt 5 000 €.

Teologi och kyrkohistoria: docent Tarja-
Liisa Luukkanen 10 000 €, teol.mag. Juha 
Mikkonen 7 500 €, teol.mag. Marcus Mo-

berg 5 000 €, fil.lic. Carina Nynäs 6 000 
€ och teol.mag. Björn Nalle Öhman 3 600 
€. 

Miljövård och teknologi: fil.mag. Ras-
mus Fältmarsch 7 200 €, Natur och Miljö 
10 000 €, fil.mag. Linda Nordmyr 1 000 
€, fil.mag. Miriam Nystrand 7 200 €, 
Region Åboland r.f. 4 000 €, Vindkraft-
föreningen 7 500 €, fil.mag., ekon.mag. 
Mats Westerbom 5 000 €, WWF Finlands 
havsörnsgrupp 10 000 € och fil.dr Peter 
Österholm 6 000 €. 

Bröderna Lars och Ernst Krogius 
forskningsfond

Ekon.dr Niklas Ahlgren 2 500 €, profes-
sor Fjalar Finnäs 3 000 €, ekon.mag. Sonja 
Grönblom 7 000 €, ekon.mag. Sofie Kulp 
3 000 €, ekon.mag. Heidi Soininen 2 500 
€ och ekon.mag. Joacim Tåg 2 000 €.

Hjördis och Arvid Standert-
skjölds minnesfond

Arkitekt Georg Grotenfelt 5 000 €, pol.
mag. Karin Siggberg 4 000 € och fil.mag. 
Catarina Welin 3 000 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond

Ur fonden har utdelats två resestipendier 
à 1 500 € till med.kand. Anna Erat och 
med.kand. Maria Rantakylä.
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Min avhandling berör en väsentlig del av 
den finlandssvenska verkligheten, den 
språkliga vardagen i våra skolor. Med 
hjälp av detaljerade analyser av hur ele-
ver och lärare hanterar tvåspråkigheten 
har jag byggt upp en bild av den språkliga 
klassrumsdiskursen i ett område där både 
svenskan och finskan är självklara delar 
av barnens vardag. Hur den här diskur-
sen ser ut kommer jag kort att beröra mot 
slutet av mitt anförande. Som huvudsak-
ligt tema har jag ändå valt att reflektera 
kring en annan diskurs, den inom vilken 
min avhandling har kommit till. 

En diskurs konstrueras av människorna 
som finns i den, av människor i ett visst 
sammanhang. Vilka var människorna, 
vilka var sammanhangen och vilka var 
de handlingar som var av betydelse för 
det forskningsprojekt som avslutades 
med avhandlingen Ja vet int va de heter 
på svenska. Interaktion mellan tvåspråkiga 
elever och deras lärare i en enspråkig klass-
rumsdiskurs?

Jag börjar med sammanhanget. En tredje-
del av eleverna i de svenska skolorna i Fin-
land har en tvåspråkig bakgrund, i Södra 
Finlands län två tredjedelar. Det finns sko-
lor, utanför språköarna, där över åttio pro-
cent av barnen talar två språk hemma och 
det finns skolor i områden där de svensk-
språkiga utgör en försvinnande liten del 
i samhället, och där det aldrig faller en 

Reflektioner kring ett 
forskningsprojekt*

tioåring in att inleda ett butikssamtal på 
svenska. Jag har själv jobbat i en sådan 
skola, en skola, där ett av motiven till att 
klasserna besökte strömmingsmarknaden 
på Salutorget var att eleverna skulle få 
uppleva att det är möjligt att tala svenska 
i Helsingfors, också utanför skolan och 
hemmet. 

Den ökade mängden tvåspråkiga barn 
i de svenska skolorna är något som själv-

Anna Slotte-Lüttges avhandling Ja vet int va de 
heter på svenska. Interaktion mellan tvåsprå-
kiga elever och deras lärare i en enspråkig 
klassrumsdiskurs (Åbo Akademi 2005) belöna-
des med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris den 16 
maj 2006. (Foto Fredrik Åman)

* Ped.dr Anna Slotte-Lüttges anförande i samband med att hon mottog Statsrådet Mauritz Hall-
bergs pris 16.5.2006.
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fallet syns och hörs, både i forskningen, i 
pedagogiska utvecklingsprojekt och inte 
minst i samhällsdebatten och i privata 
diskussioner. Det har gjorts och det görs 
språkvetenskapliga, sociologiska och pe-
dagogiska studier; det pågår språkpeda-
gogiska projekt med vilka man strävar 
efter att stödja lärarna och eleverna. Bli-
vande lärare, som jag under det senaste 
halvåret dagligen har varit i kontakt med, 
är mycket medvetna om sin uppgift som 
språkliga förebilder och om de krav som 
ställs på dem i fråga om att stödja elever-
nas svenska språkutveckling – och samti-
digt beakta den tvåspråkiga verkligheten. 
Tvåspråkighetsprogram utarbetas och 
barn testas och följs upp. Och bra är det.

Då jag sökte in till forskarutbildningen 
var det, med en arbetserfarenhet bland 
annat från den strömmingsmarknads-
skola jag nämnde om ovan, naturligt att 
skissera upp en forskningsplan om två-
språkiga elever. I ett tidigt skede föresvä-
vade mig en idé om att utveckla didak-
tiska strategier för att stimulera elevers 
språkutveckling, strategier som skulle 
tillämpas i undervisningspraktiken och 
följas upp i ett aktionsforskningsprojekt. 
Snart insåg jag ändå att ett sådant arbete 
ännu tydligare måste utgå från den verk-
lighet som de tvåspråkiga eleverna och 
deras lärare befinner sig i. För att bättre 
kunna förstå vilken roll tvåspråkigheten 
spelar i skolan såg jag det vara både frukt-
bart och nödvändigt att först studera det 
som händer inne i de pedagogiska sam-
manhangen, att gripa tag i och analysera 
den verklighet som elever och lärare byg-
ger upp med sina samtal och handlingar. 
Trots all forskning som gjorts på området 
är det nämligen förvånansvärt få studier 
som har utförts i klassrummet. 

”En ung människa som i dag går ut 
grundskolan har iakttagit lärarens arbe-
te i cirka 10 000 timmar”, har Petri Salo, 

mottagare till det Hallbergska priset 
2003, konstaterat. I mitt forskningspro-
jekt granskar jag vad dessa unga männis-
kor och deras lärare gör under en del av 
dessa 10 000 timmar och hur deras före-
havanden är av betydelse för den diskurs 
som konstrueras i klassrummet. Av den 
mångfald av handlingar som bygger upp 
klassrumsdiskursen har jag riktat intres-
set mot hur elever och lärare hanterar 
tvåspråkigheten, hur de själva i interak-
tion gör språkliga aspekter relevanta. 

Jag utgår från en socialkonstruktionis-
tisk förståelse, där de sätt på vilka män-
niskor i ett sammanhang samtalar och in-
teragerar med varandra anses säga något 
om det aktuella sammanhanget. Om man, 
som jag, är intresserad av en klassrums-
diskurs är det ändamålsenligt att analy-
sera handlingar mellan elever och lärare 
och mellan elever och elever. Väljer man 
därtill, som jag gjort, det mikroperspektiv 
som det samtalsanalytiska arbetssättet in-
begriper, innebär det mycket detaljerade 
analyser av dessa handlingar – analyser 
där pauser, blickar och röstanvändning 
är av betydelse. 

Vilka är då de handlingar som bygger 
upp interaktionsforskarens forskardis-
kurs? En del av dem är väldigt konkreta. 
Det handlar om val av videokamera, be-
slut om eventuell användning av mikro-
fon och stativ, beslut gällande rörlig eller 
fast kamera och kameravinkel. Det hand-
lar om införskaffande av hörlurar, om 
uträkningar av huruvida datorns minne 
räcker till för det digitala videomateria-
let, eller om det eventuellt är nödvändigt 
att skaffa en extern hårddisk. Dessa till 
synes obetydliga val bör göras på basis 
av den ansats och givetvis de syften som 
forskningsprojektet utgår ifrån. De är val 
som är av betydelse för den analys som 
kan göras. Redan innan och under fält-
arbetet med videokamera läggs grunden 



53

för möjligheter och begränsningar i ana-
lysskedet. 

Men framför allt har den interaktio-
nella ansatsen och arbetet med videoma-
terial för min del inneburit ett intensivt 
studium av ett antal barn och vuxna. Jag 
har från ett videomaterial på cirka 35 tim-
mar efter ett par års arbete slutat med ett 
urval på drygt 20 korta sekvenser. Med 
hörlurar på och uppspelningen på låg 
hastighet har jag oräkneliga gånger hört 
och sett bland annat hur Nikolas, Tommi, 
Minna och alla de andra eleverna gör när 
de kodväxlar till finska och hur läraren 
responderar på användningen av finska 
i klassen. 

Det fanns en tid då jag kom på mig själv 
med att räkna pauserna i vanliga samtal 
som fördes runt omkring mig, det fanns 
stunder då mina egna barn hemma fick 
vänta länge på svar från mig, eller då de 
fick underliga kommentarer till svar, ef-
tersom jag var så upptagen med att lyss-
na på hur de talade att jag inte hade en 
aning om vad de hade sagt.

Till slut några reflektioner kring den 
klassrumsdiskurs som jag har analyserat. 
Den klassrumsdiskurs som de tvåspråki-
ga eleverna och deras lärare konstruerar 
och förhåller sig till är enspråkig. Normen 
om enspråkighet i klassrummet är myck-
et stark. Det betyder, att trots att åttio pro-
cent av eleverna i de klasser som ingår i 
undersökningen är tvåspråkiga, trots att 
skolan finns i ett starkt finskdominerat 
område och trots att läraren väldigt säl-
lan säger att eleverna skall tala svenska, 
hörs väldigt lite finska i klassrummen. 
Anmärkningsvärt här är den aktiva roll 
eleverna tar för att upprätthålla den en-
språkiga normen. 

Min forskning har också visat att två-
språkigheten har en förhållandevis un-
danskymd plats i klassrummet. Jag har 
tolkat det som ett uttryck för en mycket 

stark medvetenhet hos läraren om dennas 
uppgift att stimulera elevernas (svenska) 
språkutveckling. I denna medvetenhet har 
en rädsla nästlat sig in, en – för lärarna för-
modligen ganska oreflekterad – rädsla för 
att ge fan lillfingret. Denna rädsla bygger 
på en föreställning om att tal om finskan, 
eller om tvåspråkigheten, av eleverna 
skulle uppfattas som en signal att det är 
acceptabelt att tala finska i klassrummet. 

Det är självklart att ett språkstödjande 
arbete utgör en väsentlig del av grunden i 
undervisningen, framför allt i tvåspråkiga 
områden. Men jag tror att detta arbete kan 
kombineras med ett flerspråksdidaktiskt 
tänkande, som bland annat innebär att lä-
raren – genom att på olika sätt ge elever-
nas två- eller flerspråkiga kompetens ut-
rymme – ytterligare kan stimulera deras 
språkutveckling samtidigt som deras två-
språkiga identitet bekräftas och möjlighe-
terna till ämnesmässigt lärande ökar. 

På detta område återstår ännu arbete. 
Min förhoppning är att min avhandling 
kan fungera som en användbar grund 
för det arbetet och att den även i andra 
avseenden kan vara ett tjänligt bidrag till 
tvåspråkighetsforskningen. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram be-
tydelsen av den forskarbefattning som 
jag under tre års tid hade i Språkveten-
skapliga nämnden. Forskarbefattningen 
gav mig möjligheten att forska på heltid, 
vilket inte hör till vanligheterna i det sti-
pendiesystem vi har. Förutom tid gav den 
medel för nödvändiga och närande resor 
till kongresser och till handledningsträf-
far med min biträdande handledare do-
cent Fritjof Sahlström i Uppsala. Den gav 
därtill, framför allt mot slutet av perioden 
då sällskapet fick en forskarkoordinator, 
ett forskarforum också i sällskapet. 

Jag uppskattar varmt att pedagogiken 
har en plats i sällskapet.

Anna Slotte-Lüttge
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Helsingfors stads kulturcentral och Hel-
singfors stadsmuseum ordnade historis-
ka rundturer i Kronohagen i samarbete 
med föreningen för Drama och Teater 
(DOT) r.f. den 9 och 10 maj 2006. Den 
dramatiserade stadsvandringen, kallad 
Från byggmästare Kantlin till Överstinnan 
Karamzin, riktade sig till elever i klass 
fem i Helsingfors stads svenska lågsta-
dieskolor och ville visa historiskt intres-
santa miljöer som skolbarnen kanske inte 
tidigare besökt. De historiska stadsrund-

En fläkt från det förgångna
Skolbarn möter Emilie Björkstén och Fredrika 

Runeberg på SLS

turerna startade 1995 som en del av Bar-
nens Festspel. 

I årets stadsvandring deltog ca 240 
elever från nio olika skolor. Barnen be-
sökte bl.a. Senatstorget, Domkyrkans 
krypta, Riddarhuset, Sederholmska hu-
set och Svenska litteratursällskapet och 
eskorterades under rundturen av en gui-
de som berättade om de historiska per-
sonerna och händelserna och gav en bild 
av 1800-talets Helsingfors. Besöken på de 
olika platserna varade 10–15 minuter och 

Fredrika Runeberg 
(Annika Huurrekorpi) 
och Emilie Björkstén 
(Myrsky Ylppö) möts 
på SLS. (Foto Janne 
Rentola)
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miljöer, händelser och personer levande-
gjordes genom små skådespel med elever 
från Tölö gymnasium och Brändö gym-
nasium som aktörer. I Svenska litteratur-
sällskapets hus fick barnen träffa Fredrika 
Runeberg och den unga Emilie Björkstén, 
som samtalade om Johan Ludvig Rune-
berg och hans diktning. Eleverna fick ock-

Runebergs manuskript till ”Vårt land” intresserar också dagens skolbarn. (Foto Janne Rentola)

så ta del av en liten utställning med bl.a. 
manuskript och brev av nationalskalden, 
Fänrik Ståls sägner i praktutgåvor och mi-
niatyrformat och karameller tillverkade 
till Runebergs 100-årsjubileum 1904. 

Petra Hakala
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Två av litteratursällskapets författare har 
fått motta pris för sina böcker under vin-
tern och våren. Dessutom har en bok be-
lönats för sin grafi ska utformning. Fabian 
Dahlström belönades i december 2005 med 
Rundradions pris Årets musikgärning. 

Boknyheter
Priset omfattar hela hans forskning om 
Sibelius där det senaste verket är utgåvan 
av Jean Sibelius Dagbok 1909–1944. Samma 
bok fi ck ett hedersomnämnande i tävling-
en Årets vackraste böcker 2005. För den 
grafi ska utformningen av boken står Antti 
Pokela vid litteratursällskapets förlag. 

Svenska Akademien har belönat Char-
lotta Wolff med Axel Hirschs pris för år 
2006 för boken Vänskap och makt. Den 
svenska politiska eliten och upplysningsti-
dens Frankrike. Boken, som är en bearbe-
tad utgåva av hennes doktorsavhandling, 
utkom på Svenska litteratursällskapets 
förlag 2005.

Nya böcker våren 2005

Edith Södergrans sista år och hennes för-
hållande till Rudolf Steiners antroposofi  
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är föremål för nytolkning i idéhistorikern 
Jan Hälls Vägen till landet som icke är. Med 
stöd av ett tidigare okänt källmaterial 
visar han att hennes engagemang i an-
troposofin var betydligt mer genomgri-
pande och varaktigt än man hittills trott. 
Han blottlägger det själs- och idédrama 
som ledde fram till Södergrans fromma 
naturdiktning och mynnade ut i hennes 
dikt ”Landet som icke är”.

Att resa från Finland till Grekland var 
omständligt och bara ett fåtal förunnat 
innan massturismen gjorde detta fasci-
nerande land tillgängligt för en större all-
mänhet. De som hade möjlighet att resa 
delade gärna med sig av sina upplevelser 
i resebrev och reseskildringar. Björn For-
sén och Erkki Sironen är redaktörer för 
antologin Det svunna Grekland där dessa 
Greklandsresenärers intryck och stra-
patser nu för första gången presenteras 
inom samma pärmar. Vi möter resenä-
rer från filhellenen och militären August 
Myhrberg på 1820-talet till författaren 
och seglaren Göran Schildt på 1950- och 
1960-talen.

J. V. Snellmans 200-årsjubileum har 
uppmärksammats stort under våren. Lit-
teratursällskapets bidrag till jubileet är 
boken J.V. Snellman i Europa. Resebilder 
1844–1847, som består av reseskildringar 
och brev som Snellman skrev under sina 
två resor till kontinenten och England. 
Redaktörer för boken är Nora Ervalahti 
och Rainer Knapas. I boken ingår också 
en artikel om Snellman som resenär, skri-
ven av Rainer Knapas. Artikeln återges 
i förkortad form i detta nummer av Käl-
lan.

Organisationer och föreningar kämpar 
i dag med rekryteringsproblem och svå-
righeter att få folk att engagera sig. Sam-
tidigt konkurrerar föreningarna i Svensk-
finland allt mer om samma medlemmar 
som de finskspråkiga föreningarna. I 
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Räcker det med svenskan? granskas de fin-
landssvenska föreningarnas och organi-
sationernas problem och möjligheter och 
finlandssvenskarnas inställning till sina 
föreningar. Också svenskans betydelse 
vid ungdomars val av studieinriktning 
granskas. Boken är ett resultat av ett sam-
hällsvetenskapligt forskningsprojekt som 
litteratursällskapet initierat och finan-
sierat. Redaktörer för boken är Karmela 
Liebkind och Tom Sandlund. 

Böcker hösten 2006

dömet. Thomas Westerbom har skrivit en 
bok om turerna kring lantdagshuset och 
om de debatter planerna gav upphov till. 
Boken Arkitektur och politik. Lantdagens 
hus och representationsreformen i Finland 
1906 bygger på hans doktorsavhandling 
och har försetts med unika illustrationer 
av bl.a. tidigare opublicerade ritningar 
från arkitekturtävlingen.

Sommaren 1811 begav sig studenten 
Eric Gustaf Ehrström – sedermera känd 
talesman för den finska nationaliteten i 
Finland – på en färd genom Tavastland 
för att stifta bekantskap med traktens se-
der och bruk. Som brukligt var på denna 
tid förde han en ingående resedagbok 
som nu ges ut under titeln Minnen af en 
resa från Åbo till Tavastland 1811. Här be-
skriver han livfullt sina iakttagelser av 
folkliv och högreståndstraditioner, var-
dag och fest. Utgivare är Johanna Wass-
holm, som också har skrivit en kort bio-
grafi över Ehrström. Boken är försedd 
med ett förord av Rainer Knapas.

Den unge Zacharias Topelius roade sina 
släktingar och vänner med en handskri-
ven tidning kallad Ephemerer under feri-
erna i Nykarleby 1834–1837. Han vistades 
då i Helsingfors under läsåren. Han hade 
något tidigare varit inackorderad hos J.L. 
och Fredrika Runeberg i staden – kanske 
var det deras arbete med Helsingfors Mor-
gonblad som inspirerade Topelius att själv 
börja skriva en tidning. Han fyllde de små 
tidningssidorna med dikter, skvaller och 
betraktelser av olika slag, och trots sin 
ungdom var han redan en stilsäker och 
driven skribent. Delar av Ephemerer har 
citerats tidigare i forskningen, men nu 
utges de två första årgångarna för första 
gången i tryck. Utgivare är Carola Her-
berts och Laura Mattsson, som båda ingår 
i redaktionen för det stora utgivningspro-
jektet Zacharias Topelius Skrifter. 

I Historiska och litteraturhistoriska studier 
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Lantdagsreformen 1906 gav Finland den 
modernaste folkrepresentationen i värl-
den. Denna folkrepresentation skulle 
också få en egen byggnad, men trots en 
arkitekturtävling, flera separata förslag 
och ändlösa politiska debatter blev det 
aldrig något nytt lantdagshus och pla-
nerna skrinlades 1912. Behandlingen av 
lantdagshusfrågan återspeglar det kultu-
rella och politiska klimatet i storfursten-
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81 ingår Kari Tarkiainens föredrag vid 
sällskapets årsfest, om hur Finland påver-
kades av anknytningen till Sverige. Vesa 
Oittinen tar sig an filosofen Snellman, 
Michel Ekman analyserar Arvid Mörnes 
skärgårdspoesi och Maija Lehtonen pre-
senterar en mångårig korrespondens mel-
lan Zacharias Topelius och konstnärinnan 
Ingeborg Wallenius-Malmström. Genom 
ett rikt källmaterial belyser J.E.O. Screen 
ett kungligt engelskt besök i Finland 1802. 
Christoffer Sundman skildrar guldruschen 
i Lappland kring 1870 och Liisa Lindgren 
behandlar turerna kring de två Topelius-
stoderna i Helsingfors. Redaktörer för års-
boken är Pia Forssell och John Strömberg. 

Receptionen av internationella filoso-
fiska riktningar i Finland och Sverige be-
handlas i en antologi med titeln Mellan 
idealism och analytisk filosofi. Här diskute-
ras hur filosofer som Nietzsche, Bergson, 
Cassirer och Wittgenstein och internatio-
nella filosofiska strömningar som den fe-
nomenologiska rörelsen, den logiska em-
pirismen och pragmatismen har påverkat 
de inhemska tanketraditionerna i de båda 
länderna. Redaktörer för boken är Stefan 
Nygård och Johan Strang.

Under hösten utkommer också en nyut-
gåva av Carl Johan Ljunggrens Skildring 
af krigshändelserna i Öster- och Västerbot-
ten 1808–1809. Fänrik Ljunggrens ögon-
vittnesskildring av slagen i bl.a. Vörå, 
Oravais och Kalajoki i Österbotten och 
Sävar och Ratan i Västerbotten utgavs av 
Reinhold Hausen i litteratursällskapets 
skriftserie 1903, och den ges nu ut på nytt 
i faksimil.

 

Svenskt i Finland – 
finskt i Sverige

Den första delen av de fyra böcker som 
tillkommit inom forskningsprogrammet 

Svenskt i Finland – finskt i Sverige, Dialog 
och särart med Gabriel Bladh och Chris-
ter Kuvaja som redaktörer, utkom redan i 
vintras. Här behandlas växelverkan mel-
lan Sverige och Finland ur ett historiskt 
perspektiv. Under hösten utkommer de 
två följande volymerna i serien.

Del två, Mellan majoriteter och mino-
riteter, innehåller artiklar om den stora 
efterkrigstida migrationen från Finland 
till Sverige och om hur det är att leva och 
åldras som finländare i Sverige. Voly-
men tar också upp sverigefinnarnas och 
finlandssvenskarnas relationer till majo-
ritetsbefolkningen i respektive land och 
hur de olika befolkningsgrupperna ser på 
varandra. Redaktörer för denna volym är 
Marianne Junila och Charles Westin.

Den tredje delen i serien heter Från olika 
till jämlika och fokuserar på ekonomin i 
de båda länderna. Boken, som har redige-
rats av Juhana Aunesluoma och Susanna 
Fellman, behandlar skillnader och likhe-
ter mellan finskt och svenskt näringsliv 
och den ekonomiska växelverkan mellan 
länderna under 1900-talet.

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

Jean Sibelius
Dagbok 1909–1944
Utg. Fabian Dahlström
556 s., inb., ill., bokhandels-
pris ca 48 €
ISBN 951-583-125-3

Jan Häll
Vägen till landet som icke är
En essä om Edith Södergran och 
Rudolf Steiner
299 s., inb., bokhandelspris 
ca 32 €
ISBN 951-583-130-X

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

Nora Ervalahti & Rainer 
Knapas (red.)
J.V. Snellman i Europa
Resebilder 1840–1847
264 s., inb., ill., bokhandels-
pris ca 32 €
ISBN 951-583-129-6

Karmela Liebkind & Tom 
Sandlund (red.)
Räcker det med svenskan?
Om finlandssvenskarnas anknyt-
ning till sina organisationer
332 s., hft., bokhandelspris 
ca 34 €
ISBN 951-583-128-8

Thomas Westerbom
Arkitektur och politik
Lantdagens hus och representa-
tionsreformen i Finland 1906
160 s., ill. i färg, inb., bokhan-
delspris 36 €, utkommer i 
augusti
ISBN 951-583-131-8

Eric Gustaf Ehrström
Minnen af en resa från Åbo 
till Tavastland 1811
Utg. Johanna Wassholm
ca 150 s., ill., inb., bokhandels-
pris 24 €, utkommer i augusti
ISBN 951-583-132-6

Pia Forssell & John Ström-
berg (red.)
Historiska och litteraturhisto-
riska studier 81
ca 250 s., ill., hft., bokhandels-
pris 28 €, utkommer i augusti
ISBN 951-583-135-0

Zacharias Topelius
Ephemerer
Utg. Carola Herberts och 
Laura Mattsson
ca 200 s., ill., hft., bokhandels-
pris 18 €, utkommer i septem-
ber
ISBN 951-583-134-2   

Stefan Nygård & Johan 
Strang (red.)
Mellan idealism och analytisk 
filosofi
Den moderna filosofin i Finland 
och Sverige 1880–1950
ca 250 s., hft., utkommer i 
oktober
ISBN 951-583-136-9 

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

Marianne Junila & Charles 
Westin (red.)
Mellan majoriteter och mino-
riteter
Om migration, makt och mening
Svenskt i Finland – finskt i 
Sverige, del II
ca 420 s., inb., bokhandelspris 
38 €, utkommer i september
ISBN 951-583-133-4

Juhana Aunesluoma & 
Susanna Fellman (red.)
Från olika till jämlika
Finlands och Sveriges ekonomier 
på 1900-talet
Svenskt i Finland – finskt i 
Sverige, del III
ca 350 s., inb., bokhandelspris 
38 €, utkommer i november
ISBN 951-583-139-3 

Carl Johan Ljunggren
Skildring af krigshändelserna 
i Öster- och Västerbotten 
1808–1809
Utg. Reinh. Hausen
165 s., hft., 2:a upplagan 
(faksimil av 1903 års utgåva), 
bokhandelspris 24 € , utkom-
mer i augusti
ISBN 951-583-140-7
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I tecknet av de senaste veckornas starka 
pulsslag där republikens både inre och 
yttre frågor granskats och sporrat till re-
flexion och begrundan, med relevans ock-
så för den betydelse vi djupast vill tillmäta 
kulturen i vår värld, hälsar jag er välkom-
na till Svenska litteratursällskapets i Fin-
land 121:sta årshögtid. Kultur som livs-
uttryck är förvisso icke politik, men där 
kulturen i dess olika former genom sekler 
vuxit stark och innovativt förkovrats, där 
hämtar också politiken sin förankring och 
kraft. Makt utan en bärande kulturgrund 
är snart en förlorad makt. Den andligt in-
tellektuella odlingens röst, måste därför 
vara stark i det offentliga samtalet. Det är 
bl.a. kulturorganisationernas uppgift och 
ansvar, bland dem Svenska litteratursäll-
skapets, att vara denna röst.

Speciellt får jag hälsa årets festfördrags-
hållare riksarkivarien, fil.dr Kari Tarkiai-
nen välkommen. Kari Tarkiainen har en 
synnerligen gedigen och uppskattad ar-
kivkarriär bakom sig både i Sverige och 
i Finland. I sin historiska forskning har 
han speciellt dryftat teman kring Michael 
Agricola, kring Finlands förhållande till 
Ryssland och icke minst kring finnarnas 
historia i Sverige, en forskningsinsats 
som vid 1990-talets början resulterade i 
två digra volymer. I sitt festföredrag dryf-
tar doktor Tarkiainen frågan hur Finland 

* Ordförandens hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 2006.

Om tidens djup 
och rummets vidd*

påverkats genom anknytningen till Sve-
rige. Vi ser med stor förväntan fram mot 
Ert festföredrag och glädjer oss åt att nu 
få ökad klarhet i detta för oss ibland så 
outgrundliga tema. 

Men det är ju inte enbart Johan Ludvig 
Runeberg som vi i dag högtidlighåller. 
Låt mig med stor glädje och uppskatt-
ning å Svenska litteratursällskapets i Fin-
land vägnar och just här, i Helsingfors 
universitets solennitetssal, gratulera litte-
ratursällskapets tidigare ordförande och 
bärande gestalt under många år, profes-
sor Lars Huldén på hans 80-årsdag. 

*

Året 2006 ger mig en välkommen anled-
ning att återvända till den viktiga hösten 
1822, då några av våra blivande stormän 
påbörjade sina studier vid Akademien i 
Åbo. Elias Lönnrot och Johan Ludvig Ru-
neberg har jag tidigare från denna plats 
fått uppmärksamma. I år står den 200-
årsjubilerande Johan Vilhelm Snellman i 
tur. Anknytande till att man inom Snell-
manjubileet berättigat har lyft fram bild-
ningen och europén Snellman, och till att 
Snellman själv riktade kritik mot den his-
torieskola ”som uteslutande trifves i det 
lilla”, skall jag inte genast blicka mot de 
viktiga, men dock blygsamma 200 åren, 
utan bakåt, till den tid då bildningens ljus 
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tändes i katedralskolans fönster i dom-
kyrkomuren. Det är alltså 300 år, bortom 
1640 som då kräver uppmärksamhet, 
som något av en bildningens gryningstid 
och därmed de europeiska källflödenas 
tidiga inflytande, icke minst i vår del av 
det svenska riket.

Katedralskolans blivande rektorer och 
lärare var en viktig del i det rika utbyte 
som under medeltiden fanns mellan stif-
tet i Åbo och de kontinentala universite-
ten, med universitet i Paris som andligt-
intellektuellt centrum för de utskickade 
adepterna från Åbo stift. Våra fyra sista 
katolska biskopar i Åbo hade alla tagit 
sin grad i Paris. Sedan reformationen 
vunnit mark blev universitetet i Witten-
berg det nya högsätet för det aboensiska 
lärdomsnitet. Bland Wittenbergmagist-
rarna har som känt Michael Agricola och 

Paul Juusten en alldeles speciell lyskraft. 
Båda skulle med tiden bli inflytelserika 
rektorer för katedralskolan. Med de hem-
vändande magistrarna förmedlades en 
lärdomstradition och en delaktighet i 
den europeiska universitetskulturen som 
kom att utgöra en sporrande anmaning i 
den framtida, lärda bildningens förkov-
ran i vårt land, låt vara att den religiösa 
och politiska tvekampen mellan kato-
licismen och protestantismen för en tid 
fördunklade och försvagade de tidigare 
bildningsambitionerna. 

Under de första decennierna av 1600- 
talet utformades den svenska national- 
och furstestatens nya intellektuella, ad-
ministrativa och geopolitiska strategi, där 
skolväsendet och icke minst universiteten 
förväntades bli centrala aktörer. Drottning 
Kristinas akademi i Åbo grundades.

Långt innan Akademien i Åbo grundades fick djäknarna i Katedralskolan ta del av den europeiska bild-
ningen. Katedralskolan fanns i den rundade muren vid Domkyrkan. Akvarell av Anna Salmberg vintern 
1828 efter Åbo brand. (Privat ägo, foto Finlands Nationalmuseum; SLSA 1160) 
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*
Liksom sina något äldre studiekamrater 
Lönnrot och Runeberg skulle Snellman 
bli en av de stora. Som handlingskraftig 
tänkare i gestaltandet av Finland som 
samhälle och stat, skulle han bli den främ-
ste. Att Snellman, denne barndomsstock-
holmare, också var starkt förankrad och 
kunnig i Sveriges kultur- och samhälls-
liv med därtill starka utlöpare till konti-
nenten, var en grundläggande insikt att 
erövra, när jag som ung student vid det 
tidiga 1960-talets Åbo Akademi tenterade 
Th. Reins Snellmanbiografi. Denna insikt 
var en motvikt till den allmänna bilden 
av honom som enbart den ensidiga finsk-
hetens förkämpe. Att han därtill skrev det 
mesta på sitt modersmål, svenska, och 
därmed blev en av våra stora svensksprå-
kiga skribenter och författare, var också 
något fundamentalt att få erfara. Att nu 
40 år senare få ta del av en ny fullständig, 
kritiskt-vetenskaplig utgåva av hans sam-
lade arbeten på originalspråket i tretton 
mäktiga volymer, är en synnerligen väl-
kommen kulturbragd. Bragden omsluter 
givetvis även den finska översättningen 
som nu färdigställts till jubileet.

Snellman formade det begynnande 
1800-talets, huvudsakligen tyska filoso-
fiska och samhällsfilosofiska doktriner 
kring språk, tradition och nation till ett 
genomtänkt system där den framväxan-
de finska nationens existens och framtid 
måste vila på en enhetlig språklig grund, 
en grund som måste vara folkmajorite-
tens språk. Ett konsekvent och skarpsin-
nigt fasthållande vid denna princip med 
folkmajoritetens djupa acceptans, och 
med kejsarmaktens närmast politiskt be-
tingade stöd, ledde som känt till en ex-
ceptionell, kanske rentav unik, språklig 
och kulturell omvandlingsprocess där 
språkbyte, den modersmålsbaserade 
folkskolan från 1866 och de starkt expan-

derande finska lärdomsskolorna utgjorde 
de starkaste förändringsfaktorerna.

*

Förhållandet till landets svenska befolk-
ning blev som känt bekymmersamt, inte 
bara för de svenska kretsar som ville se 
nationen byggd på två språk, ofta med 
uttalad nordisk och västerländsk förank-
ring, utan också i viss utsträckning för 
Snellman själv. Då han 1877 preciserade 
sin syn på svenskarna i landet, såg han 
bland dem dels en oberättigad minoritet 
till vilken han räknade alla statens och 
kommunens tjänare. För dem skulle en-
bart finskan gälla. Dels såg han den öv-
riga, icke officiella befolkningen som en 
berättigad minoritet, som ”må leva i guds 
fred”. Vi ser, skriver Johannes Salminen i 
en kommentar, ”ett andligt proletariat ta 
form, med svenskarna dömda till ett an-
dra klassens medborgarskap i ett Finland 
där all högre odling – inklusive litteratu-
ren – var enspråkigt finsk”.

Hur gick det då för dem som med Snell-
mans ord ”må leva i guds fred”? Det är 
lämpligt att här ta sin utgångspunkt i 
representationsreformen från 1906 och 
decennierna kring den. Som en följd av 
polariseringen finskt–svenskt får vi be-
vittna svenska konsolideringssträvanden 
och se sammanslutningar som Svenska 
folkskolans vänner och Svenska littera-
tursällskapet i Finland bli till. Politiskt 
hade det liberala programmet från 1880 
lidit skeppsbrott och utvecklingen drevs 
fram mot språkligt uppdelade partilös-
ningar, som den allmänna och lika röst-
rätten vid val till lantdagen från 1906 yt-
terligare påskyndade. I det nygrundade 
Svenska folkpartiet upprättades 1907 en 
svensk kulturfond som med donations-
medel skulle stödja svensk utbildnings- 
och kulturverksamhet. På grund av de 
osäkra politiska förhållandena överläts 
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fonden följande år till Svenska litteratur-
sällskapet för att ägas och förvaltas av 
sällskapet, men avkastningen suveränt 
disponeras av det organ som partiet där-
till utser. I dag kan vi med den största 
tillfredsställelse se på resultatet av detta 
förbund. 

Vid samma tid började planerna på 
upprättandet av en ny svensk högskola 
i Åbo ivrigt debatteras. Resandet av Per 
Brahe-stoden 1888 och högtidlighållan-
det av 250-årsminnet av Akademiens till-
komst 1890 där Västfinska studentavdel-
ningens kurator M.G. Schybergson i  sitt 
festtal bl.a. konstaterade att ”höga och 
allvarliga minnen tala till oss från detta 
rum, universitetets forna solennitetssal”, 
sporrade kretsarna i Åbo till allt djärvare 
planer. Vid festmiddagen i stadshuset ta-
lade Zacharias Topelius och höjde en skål 
för drottning Kristina, Nordens första 
kvinnliga student. Litteratursällskapets 
utgivning av Åbo universitets lärdomshis-
toria i tio volymer var säkerligen också 
ägnat att stimulera de aboensiska hög-
skoleplanerna. Då de akademiska som-
markurserna 1913 startade i Åbo finner 
vi Schybergson som rektor. Universitets 
vicekansler Edvard Hjelt lyckönskade te-
legrafiskt och hoppades att sommarkur-
serna skulle utvecklas mot en Academia 
aboensis rediviva. Det förtjänar att nämnas 
att den aboensiskt aktive historieprofes-
sorn Schybergson vid universitetet i Hel-
singfors var litteratursällskapets ordfö-
rande 1897–1922. 

År 1917 kunde Stiftelsen för Åbo Aka-
demi upprättas och följande år inledde 
Akademin sin verksamhet. Bildningens 
ljus hade med förökad styrka återvänt till 
Domkyrkans närhet, samtidigt som den 
svenska undervisningen vid Helsingfors 
universitet blev, och har så förblivit, en 
första rangens fråga för den högre and-
liga odlingen i vårt land. 

*
Jag har i mina hälsningsord låtit det vik-
tiga Snellmanjubileet, med dess betoning 
på bildning och kultur, inspirera mig till 
några utblickar kring bildningens röt-
ter och vägar till och i vårt land. Vi såg 
bildningens ljus i katedralskolans fönster, 
dess förutsättningar och konsekvenser. 
Så upprättades drottning Kristinas aka-
demi, det europeiska universitetets be-
gynnande, fruktbara förankring i vår del 
av det svenska riket. Uppskattande följde 
jag bildningens nödvändiga väg till den 
stora folkmajoriteten i vårt land, Snell-
mans stora verk, samtidigt som universi-
tetet, nu etablerat i Helsingfors och under 
kejserligt namn, och den expanderande 
skolvärlden visade på en ny tids utma-
ningar och realiteter. Vi får bevittna hur 
den svenska befolkningen, på motsva-
rande sätt som den finska, ville hävda sin 
rätt och skyldighet att lyssna till det egna 
modersmålets, sångens, traditionens, till 
den nordiska frihetstankens budskap och 
samtidigt visa tilltro till att fosterlandet 
står starkare, mer mångfaldigt och med 
vidare utblick om vi gemensamt och jäm-
bördigt också i fredens dagar kan verka 
pro patria, i det land som Sebastian Müns-
ter i sin kosmografi från 1544 kallade terra 
pulchra, det vackra landet. Den genomgri-
pande samhällsomvandlingen kring 1906 
manade till svensk samling och konsoli-
dering. Förpliktande är den samverkans-
strävan som då tog form och som senare 
fått nya, ansvarsfulla och livskraftiga till-
skyndare.

Över seklerna kan vi så se hur kyrkliga, 
klassiska, nationella och medborgerliga 
bildningselement med varierande styrka 
och varaktighet flutit in i våra föreställ-
ningar om de bärande villkoren för män-
niskans och den samhälleliga organisatio-
nens väl. Vårt land utgör en omistlig del 
i dessa bildningssträvanden. Fullvärdigt 
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har det svenska Finland sin andel i och 
sitt ansvar för detta nationella och euro-
peiska bildningsarbete. 

Man brukar ibland säga att speciellt de 
små och få behöver stora namn för att få 
bekräftelse på sin längtan och sina dröm-
mar. Då vi nu 2006 blickar något tillbaka 
lyser två namn emot oss, som ett slags 
sentida företrädare för bildningens ljus 
i katedralskolans fönster. Jag tänker för-
stås på Bo Carpelans bok Berg, belönad av 
en företrädare för den finska politiska och 
kulturella eliten i vårt land. Jag tänker på 
Monika Fagerholms bok Den amerikan-
ska flickan, belönad av en bred jury i det 
svenska språkets huvud- och hemland, 
där den svenska bokfloden är övermåt-
tan rik och imponerande. Med den störs-

ta uppskattning och tillfredsställelse får 
vi notera detta och vila i detta underbara 
faktum.

*

Pedagoger, även de historiskt orientera-
de, anfäktas ibland av ambitionen att få 
bekräftelse på att ens värderade åhörare 
har förstått vad som sagts och vad som 
menats. Låt mig därför med öppet hjärta 
förfalla till en av mitt skrås skötesynder 
och förtydligande säga: det jag ytterst har 
talat om är betydelsen av tidens djup och 
rummets vidd. Må det vara ett exempel på 
den andligt-intellektuella röst, som jag i 
min ingress så ihärdigt efterlyste!

Håkan Andersson
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Zacharias Topelius Skrifter på webben

Det stora utgivningsprojektet Zacharias Topelius Skrifter har öppnat en webbplats. 
Där kan man bekanta sig med det nya projektet, som inleddes vid Svenska littera-
tursällskapet hösten 2005. På webbsidorna finns också en levnadsbeskrivning över 
Zacharias Topelius, förteckningar över hans verk, presentationer av hans mångsi-
diga författarskap, en forskningsbibliografi och mycket annat. Adressen till webb-
platsen är www.topelius.fi; på litteratursällskapets webbplats www.sls.fi finns också 
en länk till sidorna. För innehållet på sidorna står redaktionen för Zacharias Topelius 
Skrifter, med Malin Bredbacka-Grahn som webbredaktör, och för den grafiska ut-
formningen står Antti Pokela vid litteratursällskapets förlag.
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År 2007 har det förflutit 200 år sedan Fredrika Runeberg föd-
des. Med anledning av det kommer Svenska litteratursäll-
skapets väggkalender 2007 att ha kvinnliga författare från 
1800-talet och det tidiga 1900-talet som tema. Kalendern 
utkommer till bokmässan i Helsingfors den 26–29 oktober. 
Den kan beställas i förväg per telefon 09–61 87 77, per e-
post info@sls.fi eller med kupongen som finns längst bak i 
tidningen.

Svenska litteratursällskapets 
väggkalender 2007

Fredrika Runeberg. (Foto SLS/HLA) Helena Westermarck. (Foto Daniel Nyblin, 
SLS/HLA)
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Finland 
– det mest demokratiska landet i världen?

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

Måndagen den 11 september kl. 18.00
Henrik Meinander: Drivkrafterna bakom lantdagsreformen i Finland 1906

Torbjörn Nilsson: Demokrati och nationalism i Sverige, Norge och 
Danmark kring 1900

Måndagen den 2 oktober kl. 18.00
Thomas Westerbom: Arkitektur och politik – lantdagens hus och 

representationsreformen
Liisa Lindgren: Arbete och framtid – konsten i riksdagen 

Måndagen den 30 oktober kl. 18.00
Alexandra Ramsay: De 19 första kvinnorna i Finlands lantdag – och något om 

deras efterföljare  
Henrika Zilliacus-Tikkanen: Adelaïde Ehrnrooth, Helena Westermarck och 

Annie Furuhjelm – pennskaft i kamp för rösträtten

Övrigt program under hösten:

Onsdagen den 25 oktober kl.13.00
Seminarium om Henrik Ibsen

I samarbete med Kungliga Norska Ambassaden

Tisdagen den 28 november kl. 13.00
Seminarium om Karen Blixen

I samarbete med Kungliga Danska Ambassaden

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