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I år fyller Fredrika Runeberg 200 år och 
Solveig von Schoultz 100 år. Svenska lit-
teratursällskapet i Finland vill hylla dem, 
bland annat med detta nummer av Käl-
lan.

Vid en första anblick verkar de två ju-
bilarerna ganska väsensskilda: de levde 
under olika epoker och på många sätt 
helt olika slags liv. Och även om de båda 
skrev i ett antal genrer minns vi Rune-
berg kanske främst för hennes två histo-
riska romaner, Fru Catharina Boije och hen-
nes döttrar (1858; färdigskriven 1843) och 
Sigrid Liljeholm (1862), och von Schoultz 
för en diktargärning som täcker över ett 
halvsekel. von Schoultz skulle heller ald-
rig ha kommit på tanken att låta vänta 
med publiceringen av ett verk i femton 
år, som Runeberg gjorde med Fru Catha-
rina Boije, så att en man kunde ge ut den 
första boken i genren – Topelius med Her-
tiginnan av Finland. Den självklarhet med 
vilken von Schoultz kunde publicera sina 
verk i så många genrer – lyrik och prosa, 
men också dramatik i form av skådespel, 
hörspel och tv-dramer – berodde dock på 
att föregångare som Runeberg hade banat 
vägen för kvinnliga författare i Finland.

Men är de egentligen så olika, Runeberg 
och von Schoultz? I mycket skildrar de ju 
båda kvinnors liv och tankevärld. Och hur 
de gör det är också besläktat: genom att 
beskriva detaljer, handlingar och tankar 
låter de oss få en inblick i olika slags kvin-

De trampade upp stigen
Fredrika Runeberg och Solveig von Schoultz

nors vardag. Denna impressionistiska el-
ler induktiva metod slår ingenting fast 
med den allvetande berättarens orubb-
lighet, utan visar hur svårt det är att veta 
något med säkerhet, hur omöjligt det är 
att känna någon utan och innan. De säger 
inte så var det, utan så verkade det vara, så 
kändes det då för personen eller diktjaget i 
fråga. ”För mig syntes mera frestande att 
försöka låta menniskorna karakteriseras 
af sina handlingar och sina ord, än af be-

Fredrika Runeberg, 1807–1879 (SLSA 870).
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skrifningar om hvad de tänkte och ville”, 
skriver Runeberg i Min pennas saga som 
inom kort föreligger i nytryck – och von 
Schoultz skulle instämma. 

För ett år sedan hade jag en begåvad 
avhandlingsskribent vid namn Johanna 
Tikkanen som jämförde personbeskriv-
ningen i Fru Catharina Boije och en av de 
klassiska historiska romanerna, Waverley 
(1814) av Sir Walter Scott. I sin avhand-
ling pro gradu kom hon till att Scott för 
det mesta använder direkt personbe-
skrivning, medan Runeberg låter perso-
nerna själva uppleva det som händer så 
att läsaren bättre kommer under huden 
på dem. Det är klart att Scott har många 
andra goda sidor, men detta pekar på att 

Runeberg berättartekniskt genom sin fo-
kusering av personernas upplevelser och 
känslor var före sin tid. Först med George 
Eliot i slutet av seklet började man göra 
det i större grad – även om Jane Austen 
förstås var så mycket före alla andra. Fil.
lic. Mari Hatavara vid Tammerfors uni-
versitet disputerade för övrigt i slutet av 
maj på en avhandling (på finska) med lik-
nande och andra slutsatser om den tidiga 
historiska romanen i Finland.

von Schoultz forskas också i för närva-
rande. I början av höstterminen kommer 
fil.lic. Anna Möller-Sibelius att försvara 
sin doktorsavhandling om von Schoultz 
lyrik vid Åbo Akademi. Identitet, moder-
skap och arbete är de tre centrala teman 
genom vilka hon ringar in författarskapet. 
Man kunde kanske också använda dem 
för att synliggöra viktiga drag hos Rune-
berg. Men det är klart att von Schoultz 
hundra år senare kunde vara så mycket 
mera frispråkig: där Runeberg fann sig 
nödgad att placera sina berättelser om 
ovanliga parförhållanden till fjärran län-
der i Teckningar och drömmar (föreligger i 
Vitterhetskommissionens Nya klassiker-
serie) kunde von Schoultz ta tjuren vid 
hornen i sina beskrivningar av till exem-
pel erotik och yrkesarbetande kvinnor. 

Mellan Fredrika Runeberg och Solveig 
von Schoultz ligger alltså hundra år – 
hundra viktiga år för kvinnosaken. Det är 
bland annat Runebergs och von Schoultz 
förtjänst att en ung kvinnlig författare i 
dagens Finland inte behöver oroa sig över 
vad eller hur man ska skriva utan kan låta 
sin begåvning söka sina egna vägar.

Bo Pettersson

Soveig von Schoultz, 1907–1996 (SLSA 1046).
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I slutet av 1970-talet återuppväcktes i Sve-
rige intresset för de broderade väggbona-
derna, en hemprydnad som under några 
årtionden varit ur modet. Bonaderna med 
tänkespråk som hade sin glansperiod på 
1920-talet hade redan med 1930-talets 
funktionalism börjat betraktas som naiva, 
simpla och framför allt funktionslösa. 
Med 1970-talets intresse för hembygd och 
hantverksskicklighet följde också flera 
bonadsinventeringar i Sverige. Nordis-
ka museet samlade minneskunskap om 
dessa handarbeten, en akademisk uppsats 
skrevs och några böcker i ämnet utkom.  

I Svenska litteratursällskapets folk-
kultursarkiv fanns emellertid vid denna 
tidpunkt ingenting att hämta vad gällde 
väggbonader med deviser och andra in-
redningstextilier med texter. Modet från 
väster spred sig dock och snart var det 
dags att fråga om bonader även i Svensk-
finland. Våren 1978 utlyste Bojen Huldén 
på Hufvudstadsbladet i samarbete med 
Folkkultursarkivet ett upprop med mot-
tot ”Nu skall vi leta i minnet och gamla 
gömmor och hjälpas åt att samla upp-
gifter om de finlandssvenska bonaderna 
med texter”. I en artikel i Hbl den 16 april 
1978 presenterade Bojen Huldén bona-
dernas historia i Sverige och på samma 
uppslag publicerades en frågelista till 
hjälp för dem som ville berätta om sina 
egna bonader. 

Insamlingen gick över förväntan: 186 

Ett hem där goda tomtar bo
Broderade bonader i finlandssvenska hem 

meddelare sände in svar av varierande 
omfattning. Många svarare hade läm-
nat in fotografier av sina bonader, andra 
hade tecknat av dem eller bara beskrivit 
dem. 192 fotografier har registrerats i 
samlingen.

Ett år senare publicerade Bojen Huldén 
två brett upplagda artiklar om undersök-
ningens resultat. Här beskrevs materia-
let ur många synvinklar. Det inlämnade 
materialet omfattade uppgifter om ca 
700 bonader, paradhanddukar och andra 
hemtextilier med deviser. Ca 600 deviser 
hade registrerats, av dessa ca 360 olika 
texter.  

Bojen Huldén hade för avsikt att fort-
sätta sitt arbete med materialet och först 
efter hennes död inlämnades det 2006 
till Folkkultursarkivet där samlingen nu 
uppordnats och registrerats och kan stu-
deras av forskarna. Denna inventering av 
finlandssvensk bonadstradition är diger. 
Det är endast fotografierna som inte mot-
stått tidens tand. Som andra färgfotogra-
fier från 1970-talet är de gulnade och ble-
ka, men de ger trots det en uppfattning 
om bonadernas utseende. 

Väggbonadernas historia

Väggbonadernas historia kan beskrivas 
ner till vikingatidens inredningstextilier, 
men den nu aktuella typen av bonads-
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konst började blomstra i slutet av 1800-
talet. Jane Fredlund som gett ut en av de 
fåtaliga böckerna i ämnet har beskrivit 
det kvinnliga bonadsbroderiets förut-
sättningar under denna tid. Kvinnornas 
förändrade arbetssituation i och med in-
dustrialismen och de nya tekniska hjälp-
medlen gav möjlighet till mera fritid. Bo-
mullsgarn och bomullstyger började nu 
saluföras färdiga till billigt pris. Det nya 
modet med broderade bonader spreds 
ofta av lärarinnorna i vilkas hem man 
kunde beundra textilierna. Symötena var 
arenan för broderandet och i de kyrkliga 
syföreningarna såldes handarbetena på 
auktion för goda ändamål.

Handarbetsundervisningen i skolorna 
lärde ut broderi. Nyheten spreds från 
kvinna till kvinna. Förlagorna till bona-
derna såldes via Allers mönstertidning 
och firmor som Åhlén & Holm och Oscar 
Ahrén. Som mest kunde den handarbe-

tande kundkretsen erbjudas tiotals olika 
mönster. 

Till tidens kvinnoideal hörde att inte 
sitta sysslolös utan helst ha ett handar-
bete för hand – men broderandet kunde 
också i äldre tid ses som en föraktlig över-
klassyssla och mera nyttobetonat handar-
bete föredrogs. Detta berättar också en av 
kvinnorna i den finlandssvenska under-
sökningen om: 

Jag sydde bägge bonaderna samma vinter, 
jag var då i 13-årsåldern. Jag kommer ännu 
så bra ihåg att Far inte tyckte om broderan-
de och sånt där finsyande, det skulle bara 
vara strumpstickning i händerna. Så att när 
jag sydde skulle jag ha strumpstickningen 
bredvid så att jag fort hann byta arbete när 
han kom in. Garnet fick jag bra hem. Mor 
gav pengar när jag förde mjölken till meje-
riet med häst, så fanns där butiker i närhe-
ten som jag fick garnet ifrån. Det var roligt 
att välja garn och färger, men hur jag fick 
mönster det kommer jag inte ihåg. 

Lyckan över det egna hemmet är ett centralt tema i de broderade väggbonadernas texter. (SLS 2115:13)
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Jane Fredlund stöder sig i sin bok bl.a. 
på den undersökning Nordiska museet 
gjorde 1974. Här beskrivs bonadernas 
väg från prästhemmen och lärarinnebo-
städerna till att bli främst de enklare hem-
mens prydnad, hemmen där inte mycken 
annan konst prydde väggarna.   

År 1980 ordnades en bonadstävling av 
tidningen Land i Sverige. Man efterfråga-
de nu idéer till nya bonader, men också 
kunskap om gamla. Noomi Augustsson, 
som skrev en bok om materialet, menar 
att det finns en bonad för varje situation 
i livet. Ibland har en bonad kommit till 
vid ett speciellt tillfälle: vid det första bar-
nets födelse, inför den första julen i det 
egna hemmet. Ofta påminner bonaderna 
en om något, en plats, en person eller en 
givare.

Vad symboliserar bonaderna?

De rikssvenska forskarna menar att hem-
mets anda avspeglades i de bonader som 
hängde på väggarna. Här myntades ju 
den religiösa och etiska grundfilosofin 
som rådde i familjen. På de äldsta bona-
derna dominerade de religiösa texterna, 
bibelcitaten, psalmraderna och bönerna. 
Bonaderna med bibelspråk hade sina fö-
regångare i väggtavlorna med religiösa 
texter.

Att religiösa deviser på bonaderna inte 
nödvändigtvis behövde avspegla hem-
mets grad av religiositet vittnar dock en 
del svarare i den finlandssvenska under-
sökningen om. ”Hemmet var inte religi-
öst i egentlig mening, i kyrkan gick vi på 
julmorgonen och vid bröllop och begrav-
ningar”, skriver en kvinna i vars hem alla 
bonader dock hade religiösa texter. 

De religiösa texternas popularitet avtog 
småningom i postorderkatalogerna. I Al-
lers mönstertidning var hälften av texter-

na religiösa 1909. I Oscar Ahréns postor-
derkatalog från 1920 hade fortfarande 10 
av 20 bonader religiöst innehåll. År 1935 
hade antalet sjunkit till 6 av 29 och små-
ningom försvinner de religiösa texterna 
helt ur sortimentet. 

Vid sidan om det religiösa predikar bo-
naderna moral och dygder. Andra texter 
drar en lans för tomtebolyckan, det egna 
hemmet och hembygdskänslan. Deviser-
na består av allmängods: rim, ordspråk, 
bibelord, delar av sångtexter. Ofta hade 
den som sydde bonaden ingen aning om 
var texterna hörde hemma, men orden 
kopierades troget, och varierades i lik-
het med annan folkdiktning också ibland 
något. Verserna i minnesböckerna är en 
parallell till den diktning och de tänke-
språk man finner här. Minnesbokspoesin 
karakteriseras av samma gudsförtröstan, 
förnöjsamhet och flit. Verser som åter-
finns både på bonaderna och i albumen 
är bl.a.: 

Blommorna vissna och marmoren bryts
men aldrig de band som av kärleken knyts.

Bland dina smultron rara
låt mig ett kråkbär vara. 

Kan du livets svåra gåta
att älska glömma och förlåta. 

I ungdomens rosiga leende vår
när världen dig tjusar och lockar
Hav akt på din väg se till vart du går. 
Se till vilka rosor du plockar. 

De finlandssvenska bonaderna 
berättar

Den finlandssvenska samlingen innehål-
ler uppgifter från hela den tid bonader-
na var populära. De äldsta meddelarna 
Dagny Ginlund från Haraldsby, Åland 
(f. 1891) och Vera Skog från Vasa (f. 1894) 
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kunde berätta om traditionerna vid 1900-
talets början. När man bläddrar i de riks-
svenska böckerna ser man genast att de 
flesta texterna och bonadstyperna i det 
finlandssvenska materialet har sin mot-
svarighet här. Svararna berättar att Allers 
mönstertidning var mycket populär ock-
så i Finland. Skribenterna ger uppgifter 
om när och hur bonaden kom till hemmet 
eller syddes. Också handarbetstekniska 
detaljer gås igenom. 

Jag växte upp i brukssamhället Dalsbruk 
och vi höll oss med Allers och från dess 
mönstertidning fick jag text och mönster. 
Dessutom lånade vi av varandra. Ungdo-
marna i de flesta gårdarna sydde den tiden, 
främst med tanke på att småningom pryda 
det egna hemmet med sina egna händers 
verk. 

I min barndom var det mycket populärt att 
sy väggbonader med tänkespråk. Mönstren 
lånades från den ena till den andra. Jag syd-
de en med ordspråket ”Rik den som nöjd 
är”. Minns att min pappa brukade säga att 
det borde stå: Nöjd den som rik är. 
 

Bojen Huldén noterar att en typ av devi-
ser tycks saknas i Svenskfinland, nämli-
gen de i Sverige vid första världskrigets 
slutskede populära fosterländska bo-
nadstexterna. Vurmen för Fänrik Ståls 
sägner och Runebergspatoset avspeglar 
sig inte i det finlandssvenska materialet. 
Endast några Runebergstexter återfinns 
bland deviserna, en text ur Kung Fjalar, 
några rader ur psalmtexter och på en av 
de få verkligen genuina finlandssvenska 
bonaderna en vers ur Torpflickan. Texten 
kombineras med en lämpliga bildförlaga 
föreställande en flicka sittande på förstu-
kvisten.

På stugans trappa satt en flicka tyst och 
såg.
Hur skaran kom och drog förbi i fridsamt 
återtåg. 

Hon satt så stilla men så varm så spanande 
ändå. 
Att om hon lyssnat som hon såg, hon hört 
sitt hjärta slå. 

En populär skald i bonadssammanhang 
både i Sverige och i Svenskfinland är 
Zacharias Topelius, som ju också var min-
nesböckernas okrönte kung i båda län-
derna. Men inte heller de välkända skal-
dernas texter är alltid lätta att identifiera, 
så har varken Fredlund eller Augustsson 
noterat att den i sammanhanget populära 
versen med början ”Mer än dig själv hav 
kärt ditt hem” kommer ur Topelius dikt 
”Vem skall du älska”. 

Såsom i minnesböckerna finner man på 
bonaderna texter både av välkända dik-
tare och av versmakare som i dag är helt 
okända. Också mera allvarstyngda verk 
har slagit igenom i denna genre, såsom 
Hesiodos råd av Viktor Rydberg. 

Bön med lyfta händer är ej nog 
lantman då du ber för jordens gröda 
bed med handen på din plog 
då välsignar bönens kraft din möda.

En annan Rydbergtext som är populär 
både på bonader och i minnesalbum är 
passagen med början ”Vad rätt du tänkt 
vad du i kärlek vill” ur Kantat vid jubel-
festpromotionen i Uppsala den 6 septem-
ber 1877. 

Gustav Fröding citeras ofta på bonader-
na illustrerad av de tre trallande jäntorna. 
Det finlandssvenska materialet innehåller 
ett fotografi daterat 1912 där en Fröding-
text på ett roande sätt illustrerar bona-
dernas pedagogiska funktion. Här sitter 
två små gossar i sin barnkammare under 
en bonad med texten ”Akten er för jäntor 
och deras falska blig” (ur ”Jäntblig” i Nya 
dikter, 1894). Man undrar vilka tankar de 
manande orden väckte hos gossarna. 

Bland skalder som i dag är mindre 
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kända men storfavoriter i bonadssam-
manhang kan nämnas C.V.A. Strandberg 
(1818–1877) med ”Klingar icke moders-
målet skönast” ur dikten ”Vårt fria ord”. 

Texternas tio i topp

De tio populäraste deviserna i det fin-
landssvenska materialet är: 

Må ej din hand så hårdna uti striden
att den till bön ej knäpps när dag är liden. 
(28 varianter)

Sköna (ljuva) hem där livets rosor dofta. 
Sköna hem. Dit tanken flyr så ofta. 
Du är målet för vårt hjärtas längtan. 
Och var än vi är till dig står all vår trängtan. 
(21 varianter)
 

Små små ord av kärlek sagda varje dag.
Gör hemmet till en himmel livet till behag. 
(14 varianter)
(Här kan de sista raderna också lyda: ”Spri-
der uti hemmet solsken och behag” eller 
”Hemmet gör till tomtebo livet till behag”.)
 
Gårdagen är förbi. 
Morgondagen har du ej sett.
I dag hjälper Herren. (15 varianter)

Blommorna sluta sitt öga böja sitt huvud till 
ro. 
Skydde oss Gud i det höga värna vårt fred-
liga bo. (11 varianter)

Sol ute sol inne
sol i hjärta sol i sinne. (11 varianter)

Egen härd är guld värd. ( 9 varianter)

Morgonstund har guld i mund. 
(9 varianter, ofta på paradhanddukar)

Barnkammarbonaden med Frödingtexten ”Akten er för jäntor och deras falska blig” broderades ca 1910 av 
Frida Bäck, född 1889 i Åbo. (SLS 2115:113) 
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Klingar inte modersmålet skönast
Binder ej ditt hem med dubbla garn
Lyser icke själva gräset grönast
På den tuva där du lekt som barn. 
(7 varianter)
 
Lyssna till den granens susning 
vid vars rot ditt bo är fäst. (6 varianter) 

Också andra textilier i hemmet kunde 
prydas med texter. På huvudkudden 
kunde det stå: ”Bara fem minuter”, ”En 
tupplur och en höneblund gör blicken 
klar och kinden rund” eller ”Blott en 
stund hos John Blund”.

På paradhanddukarna som hängde 
framför de egentliga brukshanddukarna 
broderades t.ex.: ”Renlighet är hemmets 
dygd”, ”God morgon” eller ”Herrens nåd 
är var morgon ny”. Brickdukarna hade 
texter som ”Kaffetåren den bästa är”, 
”Var så god”, ”Litet men gott” eller mera 
undervisande ”Sus och dus kör mången 

från hus”. Nattdräktspåsen kunde pry-
das av hälsningen ”Sov gott”. 

Bonaderna och minnes-
berättelserna 

Folkkultursarkivets förfrågan väckte 
många minnesberättelser till liv. I en tid 
då man ofta var svältfödd på bilder be-
traktade man väggprydnaderna med ef-
tertanke och fantasi och funderade myck-
et över bilder och budskap 

En meddelare berättar sina minnen 
kring en väggbonad föreställande ett 
dansande par:

 
Såväl jag själv som mina barn och barnbarn 
tog sina första danssteg framför vår vägg-
bonad, inspirerade av gossens och flickans 
danssvängar. Ännu minnes jag hur jag i fan-
tasin hörde dragspelets lockande toner. Det 
är redan fyra generationer som uppskattat 

”Sköna hem! Där livets rosor dofta” är en av de vanligaste deviserna på finlandssvenska väggbonader. (SLS 
2115:33) 
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den glada väggbonaden. Färgerna hava 
under loppet av dessa 70 år bleknat, men 
inte så minnet av barndomshemmets ljuva 
atmosfär dit tankarna ännu ofta söka sig för 
att vila som i en uppfriskande oas i dessa 
stressens tider. Sedan min mor broderade 
bonaden har den aldrig lagts undan utan 
den har prytt våra matsals-, barnkammar- 
och sommarvillaväggar alla dessa år och nu 
har den hamnat hos den fjärde generationen 
i Nummi. Det uppskattade mönstret kom-
mer från Sverige och är broderat med sil-
kes-, linne- och bomullsgarn i glada färger 
på bomullstyg med skiffrerade samt platt- 
och stjälkstygn. Den breda kantens material 
är grönt linnetyg. Bonadens text lyder: Hej 
hopp min sköna. Vi ska dansa i det gröna. 

Om tomtemotiv på bonader skriver en 
kvinna: 

I mitt barndomshem fanns en väggbonad 
som jag älskade att titta på och som ingav 
mig känslor av trygghet. Bonaden var ca 
2 meter lång och 75 cm bred. På olivgrönt 
botten var broderad en rad med dansande 
tomtar. Tomtarna höll varandra i hand. Till 
deras dräkter hade använts silverfärgat 
garn medan luvorna naturligtvis var röda. 
En del av tomtarna hade ärevördiga skägg, 
andra var helt utan. Runt bonadens kanter 
slingrade sig rankor broderade i solgult. 

Texten under tomtarna var följande: ”Leve 
de vänliga tomtarnas skara. Lyckligt det 
hem där de bygga och bo”. Detta var alltså 
ingen julprydnad och tomtarna var inga 
jultomtar utan hustomtar som ansågs föra 
välgång och trivsel med sig i det hem där 
de fanns. Bonaden hängde på väggen i mina 
föräldrars sovrum ovanför en vilsoffa eller 
schäslong som den också kallades. Bonaden 
ifråga syddes antagligen någon gång i bör-
jan av 1800-talet eftersom min mamma hade 
den med sig från sitt föräldrahem och jag 
tror att hon till och med broderat den själv 
som ung flicka. Var tomtebonaden nu finns 
vet jag inte. Den var med om många flytt-
ningar och degraderades tyvärr med tiden 
till att ligga på ett fönsterbräde och skydda 
mot drag. 

Versen ovan förekommer i nio varianter 
i det finlandssvenska materialet. Andra 
tomteverser i materialet är: 

Må i ditt hus små tomtar gästa
och vid det all lycka fästa.

Fridens lilla tomte
på min lefnadsstig
Följ mig städse trogen
lär mig älska dig.

Den kända välkomsthälsningen ovanför ingångsdörren till Carl Larssons hem i Sundborn förekommer också 
på bonaderna, anpassad efter husfaderns namn. (SLS 2115:131) 
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Hem där goda tomtar bo
Frid och lycka finna ro. 

En bonads historia

Det fanns meddelare som kunde skildra 
sin bonads hela historia som kunde vara 
både lång och mångskiftande. Den nya 
väggprydnaden började sitt liv på parad-
plats, kanske i ett nytt hem. Sedan kunde 
vandringen gå vidare till barnkammare 
och sommarstugor. De utslitna bonaderna 
användes kanske slutligen till mattrasor 
eller rent av som städverktyg. Men ibland 
räddade någon med öga för det fina söm-
nadsarbetet och den underfundiga texten 
bonaden från skräpkorgen, lappade och 
stoppade den och återinrättade den i dess 
status som släktklenod. Den sista berät-
telsen beskriver en bonads historia som 
en viktig del av familjetraditionen. 

Denna väggbonad fanns i mitt barndoms-
hem. Så långt jag kan minnas tillbaka häng-
de den på väggen i barnkammaren. Mina 
tidigaste minnen härrör sig från 1913–14 (är 
född 1909). Min två år äldre syster minns 
den också som alltid hörande till barnkam-
maren. Kanske är bonaden en bröllopsgåva 
till mina föräldrar som vigdes 1904. Eller 
kanske inköpt enkom att pryda barnkam-
marväggen.

Mitt barndomshem låg i Wiborgs stad 
och bonaden fanns då i stadslokalen. Se-
nare blev det flyttning till Helsingfors och 
så vitt jag minns prydde den också där väg-
gen i de yngre syskonens barnkammare. 
Någon gång på 1920-talet degraderades 
den till att pryda allrummets vägg i som-
marstugan i Ekenäs skärgård. Där hängde 
den till år 1940 då stugan måste överlåtas 
åt evakuerade från Hangö udd. Huruvida 
den då blev paketerad minns jag inte, men 
inpackad blev den säkert i september 1944 
då mina föräldrars hem, som befann sig på 
det såkallade Porkala-området i Kyrkslätt 
måste evakueras. Ca 10 år senare togs den 

Hustomtarna är ett populärat motiv på väggbonaderna. Bildens bonad är troligen broderad år 1906 i  
Nystad. (SLS 2115:56)
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Kan du berätta om din egen väggbonad?
Det har förflutit nästan trettio år sedan Folkkultursarkivet bad sina meddelare be-
rätta om sina väggbonader. År 1979 hängde ännu många bonader på väggarna i de 
finlandssvenska hemmen. 

Hur är det i dag? Har du en gammal eller kanske nyligen tillverkad väggbonad 
du kan berätta om? Har bonaden en historia? Vem har tillverkat den och var hänger 
den i dag? Berätta om versen eller texten på bonaden! Vad tycker du om dessa hand-
arbeten? 

Skriv gärna ner också andra minnen artikeln väckte hos dig. Också fotografier av 
textilierna är välkomna! Vi lottar ut bokpriser bland dem som sänder in ett svar.

Posta svaret till Folkkultursarkivet/Carola Ekrem, Riddaregatan 5, 00170 Helsing-
fors, eller per e-post till adressen carola.ekrem@sls.fi

till nåder av min äldsta syster som hade den 
i sin lillstuga (möckin enligt wiborgssven-
ska) på sin sommarstugetomt. 1973 fann jag 
den i hennes kvarlåtenskap och sedan dess 
har den inte varit i användning urblekt som 
den är. 

Bonaden är sydd i klara granna dalafär-
ger på linne. Stjälkstygn, fyllnadssöm och 
kråkspark i tuppfjädrarna. Kanten är klar-
grön. Kanske härstammar den från Sverige. 
Den har texten ”Det är roligt att vandra den 
vägen fram för att se hvart den vägen bär”. 
Detta är berättelsen om denna mycket kära 
väggbonad under vars devis sex barn vuxit 
upp och som alla tyckt om att vandra ”för 
att se vart den vägen bär”. 

Carola Ekrem

Källor och litteratur

Svenska litteratursällskapet, Folkkultursarki-
vet, SLS 2115 ”Berätta om dina bonader!” 
Bojen Huldén, 1979 (inlämnad 2006) 

Augustsson, Noomi, Bonader med budskap. 
Lands bonadsbok, Helsingborg 1981.

Ekrem, Carola, Lev lycklig, glöm ej mig! Minnes-
böckernas historia, Helsingfors 2002. 

Fredlund, Jane, Små, små ord av kärlek … Bona-
der från förr och nu, Helsingborg 1976. 

Huldén, Bojen, ”Bonader med deviser”, Huf-
vudstadsbladet 16.4.1978.

Huldén, Bojen, ”Sköna hem! Där lifvets rosor 
dofta”, Hufvudstadsbladet 1.4.1979.

Huldén, Bojen, ”Små, små ord ur tidens väv”, 
Hufvudstadsbladet 8.4.1979.
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”Regimens dödssynd. 16 af Viborgs hof-
rätts ledamöter släpades i går till Peters-
burg. 

I går på morgonen släpades de af en 
lägre domstol i Petersburg på grund af 
likställighetslagen till ett år och fyra må-
naders fängelse ’dömda’ ledamöterna af 
Viborgs hofrätt till Petersburg för att där 
afsitta straffet för sin lagtrohet”.

Så börjar en artikel i Dagens tidning den 
24 september 1913 om ett händelseförlopp 
som väckte mycket uppmärksamhet och 
starka patriotiska känslor i Finland under 
autonomins sista tider. I bakgrunden låg 
frågan om Finlands ställning i det ryska 
imperiet under de s.k. ofärdsåren, en 

För lag och rätt – några 
finländska interner i Kresty 

1913–1915

politiskt instabil tid då Ryssland genom 
olika åtgärder försökte knyta storfursten-
dömet Finland närmare moderlandet. År 
1910 hade förhållandet mellan de finska 
och de ryska lagarna reglerats och de 
ärenden som ansågs vara av rikskaraktär 
fastställts. Efter detta hörde bl.a. värnplik-
ten, tryckfrihetsfrågorna, de i Finland bo-
ende ryssarnas ställning, ryska språkets 
ställning i Finland samt frågan om utlän-
ningarnas rättigheter till ärenden som föll 
under rikslagstiftningen. 

År 1912 utfärdade de ryska makthavar-
na med stöd av rikslagstiftningen den s.k. 
likställighetslagen som tillerkände ryska 
undersåtar samma rättigheter i Finland 

Plan över Kresty publi-
cerad i Edvin Wiréns bok 
Från S:t Petersburgs 
fängelser (1917).
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som finska undersåtar. Konkret betydel-
se hade lagen närmast i Viborgs län där 
ryska handelsmän fick rätt att bedriva nä-
ring. Från rysk sida var det fråga om att 
avskaffa finska särrättigheter, från finsk 
sida sågs lagen som ytterligare ett led i 
den ryska förtryckspolitiken. Enligt finsk 
rättsuppfattning stred likställighetslagen 
mot Finlands grundlagar då den tillkom-
mit utan den finska lantdagens godkän-
nande. Dessutom skulle överträdelser 
mot lagen dömas vid en domstol i kejsar-
dömet enligt ryska rättsnormer. 

Lagen tillämpades första gången 1912 
i Viborg, där magistratens avslag i en nä-
ringsrättsfråga ledde till flera olika rätts-
processer. Följden blev att några medlem-
mar av magistraterna i Viborg och Nystad 
hösten 1912 och ett tjugotal medlemmar 
av Viborgs hovrätt 1913−1914 dömdes till 
ryskt fängelse. I praktiken innebar detta 
att Viborgs hovrätt, som var en överdom-
stol, dömdes av en underrätt, distrikts-
domstolen i S:t Petersburg. Hovrättsmed-
lemmarna blev också avsatta från sina 
tjänster för tio år. Till denna grupp hörde 
bl.a. juristerna T. Boisman, A.W. Brunou, 

E. Elfvengren, A. W. Forsman, U. Gadd, 
Hj. Neovius, J. Nordgren, J. F. Selin, E. 
Stenius, K. Söderhjelm och E. Wikberg. 
Motsvarande motstånd förekom också 
inom magistraterna bl.a. i Tavastehus, 
Villmanstrand och Helsingfors. Fram till 
dess lagen upphävdes hade sammanlagt 
ett femtiotal finska tjänstemän vägrat föl-
ja den, med fängelsestraff som följd.

 Allmänheten reagerade på domarna 
med stark fosterländsk känsla och de 
dömda sågs som rättskampens hjältar 
och politiska martyrer. I Hufvudstadsbla- 
det den 26 oktober 1913 beskrivs bl.a.  
Torsten Boismans avfärd till Petersburg 
med tåg, ledsagad av en sjungande och 
hurrande människoskara som utbringa-
de ett kraftigt leve för ”dem som kämpat 
för lag och rätt”. 

Några av fångarna

I Svenska litteratursällskapets historis-
ka och litteraturhistoriska arkiv (HLA) 
finns material med anknytning till flera 
av de tjänstemän som motsatte sig lik-

Cellinteriören i Kresty 
fotograferad av Ernst 
von Born 1915. Bildkol-
lage: Janne Rentola.
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ställighetslagen och till deras vistelse i 
det ökända fängelset Kresty i S:t Peters-
burg. De personer som här kommer 
att beröras är hovrättsnotarien Torsten 
Boisman (1872–1958), hovrättsrådet Egid 
Elfvengren (1860–1929), hovrättsnotari-
erna Einar Stenius (1867–1945) och Karl 
Söderhjelm (1873–1945), alla från Viborgs 
hovrätt, samt t.f. politieborgmästaren i 
Helsingfors Ernst von Born (1885–1956) 
som hörde till de sista som avtjänade ett 
straff för brott mot likställighetslagen 
1915. Medlemmarna av Viborgs hovrätt 
hade dömts till 1 år 4 månaders fängel-
sestraff, men tiden förkortades bl.a. för 
att de avtjänade sina straff i enskild cell. 
Vistelsen i Kresty inskränkte sig slutli-
gen till 8 månader (23.9.1913–24.5.1914, 

Boisman 25.10.1913–25.6.1914). Ernst von 
Born hade dömts till 4 månaders fäng-
else, vilket senare ändrades till 3 måna-
der (28.6–29.9.1915) och ”2 års ovärdighet 
att nyttjas i allmän tjänst, gällande även 
kommunala uppdrag”. De dömdas ålder 
vid tiden för interneringen var Boisman 
41, Elfvengren 53, Stenius 46 år, Söder-
hjelm 40 och von Born 29 år.

Några år efter avtjänat straff fortsatte 
flera av de dömda sin juristkarriär. Bois-
man, Stenius och Söderhjelm utnämn-
des alla till hovrättsråd 1917–1918. Bois-
man och Stenius verkade därefter som 
häradshövdingar i Lappvesi respektive 
Sordavala domsaga, medan Söderhjelm 
tog avsked från hovrätten och ledde Hel-
singfors fondbörs från 1914 till sin död 

Utsikten från Ernst von Borns 
cell fotograferad av honom själv 
1915. Bildkollage: Janne Rentola.
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1945. Elfvengren utnämndes 1917 till 
president för Viborgs hovrätt, en befatt-
ning han innehade resten av sitt liv. Ernst 
von Born, som verkat som praktiserande 
jurist till 1913 då han utnämndes till t.f. 
politieborgmästare i Helsingfors, över-
tog fädernegodset Sarvlaks i Pernå 1916. 
Åren 1919–54 var han också riksdagsman 
och medlem av landets regering i flera 
repriser.

Arkivmaterialet 

Material med anknytning till interne-
ringen i Kresty finns utspritt i de ovan 
nämnda juristernas arkiv i HLA. Till sin 
omfattning är materialet inte väldigt 
stort, men desto intressantare. Såväl 
Torsten Boisman och Egid Elfvengren 
som Karl Söderhjelm förde under tiden 
i Kresty dagbok i ett svart vaxdukshäfte 
genomdraget med band och försett med 
fängelsets sigill. Under sitt sista dygn i 
Kresty skrev Ernst von Born i sin tur en 
redogörelse över sin fängelsetid i en liten 
annotationsbok som han erhållit av sin 
fängelsetjänare. Dagböckerna beskriver 
vältaligt avfärden till fängelset, ankoms-
ten dit och den gradvisa anpassningen 
till fängelsevardagen.

Elfvengren och von Born berättar bl.a. 
att de redan länge haft färdigt packade 
kappsäckar inför ett väntat uppbrott öst-
erut. Elfvengren har i dagboken noga 
bokfört alla sina utgifter, antecknat fäng-
elsets dagordning och menyalternativ 
samt prislistan över olika persedlar m.m. 
Boismans dagbok, som är den mest om-
fattande (nästan 600 sidor), är försedd 
med såväl fosterländska citat på latin 
som illustrationer av landskap och skis-
ser över fängelseinteriörer m.m. I slutet 
av dagboken finns en förteckning över 
”På riddarhuset ’Kresty’ i staden S:t Pe-

tersburg af Kejsardömet Ryssland intro-
ducerade finnar” (35 st.). En förteckning 
över de finländska internerna finns också 
i Elfvengrens dagbok och den fullständi-
gaste listan (51 st.) bland Ernst von Borns 
papper (”Likställighetens offer i Finland 
till den 15 juli 1915”), med angivande av 
de dömdas ålder, strafftid och ort.

Andra handlingar från fängelsetiden är 
olika slag av dokument i anslutning till 
rättsprocessen och sympatiyttringar som 
de dömda fick ta emot efter att domen fal-
lit. Bland Einar Stenius papper finns brev 
och sympatiadresser till medlemmarna i 
Viborgs hovrätt från grupper i både hem-
landet och utlandet, b.la. en grupp franska 
jurister i Paris. Även Torsten Boismans  
mor Selma Boisman fick en sympati- 
adress, av Finlands kvinnor, med anled-
ning av att sonen förts till Kresty. Var-
dagen i fängelset syns i Ernst von Borns 
blanketter för rekvisition av bl.a. biblio-
teksböcker, i maträkningar, fängelsetid-
ningar m.m. samt i Einar Stenius häfte 
med språkstudier (tyska–ryska) och teck-
ningar av fängelseinteriörer. I von Borns, 
Stenius och Söderhjelms brevsamlingar 
finns också brev som de mottog under 
fängelsetiden. Efter hemkomsten från 
Kresty fick bl.a. Karl Söderhjelm ta emot 
en mängd lyckönskningar (visitkort, te-
legram m.m.) som finns bevarade. Mot-
tagandet av de första frigivna fångarna 
från Kresty (Viborgs hovrätt) finns också 
fotografiskt dokumenterat.

Livet i Kresty 

Kresty, som uppförts på 1880-talet, repre-
senterade 1913 den högsta standarden 
bland de ryska fängelserna. Kresty, som 
i dag är rannsakningsfängelse, består av 
två väldiga byggnader i korsform (ry. 
’kresty’ kors) med fyra lika långa flyglar. 
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Ernst von Born beskriver fängelset som 
stort och rymligt med en öppen kyrklik-
nande plats med kupol i mitten. Utmed 
väggarna löpte långa järnbalkonger, en 
för varje av de tre övre våningarna dit 
smala järntrappor ledde. 

De internerades liv i Kresty har utför-
ligt skildrats av Edvin Wirén i boken Från 
S:t Petersburgs fängelser (1917). Wirén ver-
kade som fängelsepastor för de lutherska 
fångarna och kunde på närmare håll än 
någon annan följa med finländarnas liv 
i det ryska fängelset. Han besökte dem 
regelbundet två gånger i veckan för en-
skilda samtal och höll gudstjänst i fängel-
sekyrkan varannan vecka. Wirén nämner 
att finländarna utgjorde aristokratin inom 
fängelset och hade en privilegierad ställ-
ning. Enligt honom gjorde de finländska 
männens kamp för ”lag och rätt” ett stort 
intryck på chefskapet och hela fängelse-
personalen.

Fängelsestyrelsen hade givit order om 
att de finländska fångarna såsom bildade 
män skulle behandlas humant, tillåtas 
rekvirera bättre mat än de andra enligt 
en fastställd matsedel etc. Alla extra ”för-
måner” i fängelset skulle dock utverkas 
genom högtidliga ”böneskrifter”. Av 
dagböckerna framgår det att finländarna 
efter ankomsten fick skriva en anhållan 
till fängelsedirektören om rätt att få an-
vända egna tvättkläder och sängkläder, 
beställa skild mat m.m. De som behärs-
kade ryska fick hjälpa sina kamrater med 
såväl böneskrifter som olika slag av rek-
visitioner, vilket framgår t.ex. av Elfven-
grens dagbok. Till systemet i det ryska 
fängelset hörde också att bildade fångar 
hade en egen betjänt (”paraschnik”), en 
medfånge som mot ersättning städade, 
rengjorde klosetten, hämtade mat från 
köket och hjälpte med andra göromål. 
Elfvengren nämner att andra fångar hade 

Kyrkan i Kresty tecknad av Einar Stenius 1913–1914. (SLSA 990)
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skurat golv och väggar i de celler där 
finländarna skulle bo. I sina levnadsmin-
nen konstaterar von Born att det inte gick 
någon egentlig nöd på honom i Kresty. 
Vaktmanskapet var hyggligt och förståel-
sefullt och man kunde med lämpliga små 
handtryckningar och smärre ”finansope-
rationer” skaffa sig olika favörer.

Wirén framhåller dock att regimen till 
en början var mycket sträng och att de 
enda stunder fångarna kunde träffas och 
umgås med varandra var i samband med 
gudstjänsterna. I sina anteckningar kon-
staterar von Born att livet i fängelset var 
regelbundet, kringskuret och strängt av-
skilt från yttervärlden. Utanför på fäng-
elsegården fanns en stenlagd rotunda där 
fångarna under sträng uppsikt dagligen 
fick promenera i ring på några meters av-
stånd från varandra. För att inga samtal 
skulle kunna äga rum mellan fångarna 
placerades andra fångar mellan finlän-
darna – ”större och mindre tjuvar och 
banditer i massa”, som Boisman kallar 
dem i sin dagbok. Finländarna, som ut-
märkte sig för ett mönstergillt uppföran-
de, hade dock ett relativt gott förhållande 
till vaktmanskapet.

Mot slutet av perioden blev regimen 
småningom slappare och celldörrarna 
kunde liksom av misstag lämnas öppna, 
vilket möjliggjorde besök i närliggande 
celler. Det blev också möjligt för pastorn 
att vid sitt besök samla de återstående 
fångarna i en och samma cell. Under de 
sista interneringsmånaderna 1915 upp-
stod riktiga ”klubbaftnar” med tedrick-
ning och livlig diskussion.

Wirén talar i sin bok också om fängel-
selivets enformighet, om långa ensamma 
stunder fyllda av tomhet när fångarna 
”med tunga steg mäter den trånga cellens 
golv”. Också Boisman och Söderhjelm 
nämner i sina dagböcker att den första 
tiden var svår. Söderhjelm konstaterar 

att han efter en månad i Kresty kanske så 
småningom börjar ”försjunka i ett slags 
slöhetstillstånd vis a vis den yttre värl-
den”. Boisman funderar också över vilket 
hasardspel det är att döma andra männis-
kor till fängelse och tukthus. 

Huru i all världen ska man kunna döma 
rätt? Vad är rättvist straff? T.ex. fängelse 
drabbar olika individer så kolossalt olika 
hårt, beroende på banditens psykiska och 
fysiska personlighet och tusenden andra 
omständigheter som en domare aldrig kan 
känna. Och där har man bara suttit och 
dömt, mäter ut straffet 1, 2 år osv. utan att 
ens ha sett människan. Det är lindrigt sagt 
hemskt.

Einar Stenius interiör från centralhallen i Kresty 
1913–1914. (SLSA 990)
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Han konstaterar också att det är många 
allvarliga tankar som mognar i fängelset 
och att det inte skulle skada juristerna 
själva att vara inburade i tre månader 
innan de sitter sitt första ting. 

Enformigheten lättades dock upp av 
besök av anhöriga på söndagarna. Besö-
ken skedde i en särskild sal där fången 
från en liten ”butka” kunde tala med sina 
anhöriga genom dubbla galler. I samband 

med dessa besök medförde de finländska 
fångarnas fruar rena kläder och avhäm-
tade smutstvätt som under veckan tvätta-
des hemma i Finland. I regel använde fin-
ländarna inte fängelsets tvättinrättning. 
På ett löst papper i Boismans dagbok 
finns hans parlör med vissa nyttiga ord 
och uttryck på ryska, av vilka ett var ”Jag 
ber om rätt att lämna min tvätt för rengö-
ring åt min hustru eller släktingar”.

Tillsammans med fem 
andra kamrater firade 
von Born sin 30-årsdag i 
fängelset den 24 augusti 
1915 och fick då en skrift-
lig lyckönskan underteck-
nad av Uno Gadd, Artur 
Kyrklund, Pekka Zim-
mermann, Claës Goden-
hjelm och Väinö Sjöholm. 
(SLSA 1103)
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Tidsfördriv

Den vanligaste sysselsättningen under 
fängelsetiden var läsning. Biblioteket i 
Kresty var under slutet av perioden väl 
försett tack vare frikostiga gåvor från 
Finland. I Boismans och Söderhjelms 
dagböcker finns en lista över böcker som 
de läst i Kresty. Söderhjelms lista upptar 
böcker på svenska, danska, engelska, tys-
ka och finska. von Born uppger i sin tur 
att han läste ”över 2.000 sidor studielitte-
ratur, rörande lantbruk, nära 2.000 sidor 
annan allvarligare litteratur samt bortåt 
10.000 sidor skönlitteratur”. Dessutom 
sysslade han med diverse skrivarbeten 
och fotograferade med sin insmugglade 
kamera. Vissa av fångarna ägnade sig 
också åt att måla, brodera eller knyta 
mattor medan andra skrev brev eller dag-
bok. Under julkvällen 1913 delades sam-
manlagt 1 900 brev, kort och bokpaket ut, 
vilket vittnade om att fångarna inte var 
bortglömda. Under sin fängelsetid tog 
Boisman emot 751 brev och kort och av-
sände själv 188. Censureringen av posten 
och böckerna sköttes på ett mycket hu-
mant sätt av pastor Wirén.

Till nöjen av andra slag kunde väl räk-
nas ”finska banditklubben” vars hand-
skrivna stadgar finns bland Ernst von 
Borns handlingar från Kresty.  Enligt 
stadgarna var klubbens principiella än-
damål att höja ”rikets anseende” och 
dess praktiska strävanden att kringgå 
fängelsereglementet med hjälp av öm-
sesidig samverkan. Aktiva medlemmar 
i klubben var ”varje för motstånd emot 
’likställighetslagen’ dömd finsk medbor-
gare” och passiva medlemmar de ”som 
redan utstått sitt fängelsestraff”. Klub-
ben skulle sammanträda så ofta det var 
möjligt och vid sammanträdena skulle 
”nykterhet och goda seder iakttagas”. 
Klubbens verksamhet skulle upphöra 

att existera ”då ’likställighetslagen’ blivit 
upphävd och de sista av dess offer utstått 
sitt ’straff’”.

Den sista ”banditen” som satt i Kresty 
för brott mot denna lag var häradsskriva-
ren i Kymmene, vicehäradshövding Gös-
ta Nordgren, som internerades i fängelset 
den 16 februari 1917, men satt fängslad 
bara en månad. I samband med marsre-
volutionen 1917 upphävdes likställig-
hetslagen genom ett manifest utfärdat av 
den ryska provisoriska regeringen den 20 
mars. 

Petra Hakala

Källor och litteratur

Svenska litteratursällskapet, Historiska och 
litteraturhistoriska arkivet

 Torsten Boismans dagbok (SLSA 578)
 Sympatiadress till Selma Boisman (SLSA 

534)
 Egid Elfvengrens dagbok från Krestytiden 

1913–1914 (SLSA 1050)
 Sarvlaks arkiv/Ernst von Borns samling 

(SLSA 1103)
 Göran och Lisbeth Stenius arkiv (SLSA 

990) 
 Släkten Söderhjelms arkiv (SLSA 1173)

von Born, Ernst, Levnadsminnen, Helsingfors 
1954

Hoving, Victor, ”Kring två dagböcker i Kresty-
fängelset”, Historiska och litteraturhistoriska 
studier 38, Helsingfors 1963

Klinge, Matti, Finlands historia 3. Kejsartiden, 
Helsingfors 1996

Londen, Magnus, Mård, Anders & Parland, 
Milena, S:t Petersburg. Metropolen runt hör-
net, Ekenäs 2003

Stjernschantz, Göran, Ernst von Born. Den sista 
hövdingen, Helsingfors 1984

Wirén, Edvin, Från S:t Petersburgs fängelser, 
Helsingfors 1917
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Svenska litteratursällskapets Historiska 
och litteraturhistoriska arkiv har under 
de senaste åren mottagit flera betydelse-
fulla bandarkiv, som innehåller intervjuer 
med författare och andra finländska kul-
turpersonligheter. Intervjumaterial har 
överlåtits av journalisten Timo Hämäläi-
nen (SLSA 1110), Rundradion YLE (SLSA 
1178), Nordica vid Helsingfors universitet 
(SLSA 1099) och fil.kand. Barbro Holm-
berg med intervjuer kring Rundradions 
lyrikprogram ”Den dansande björnen” 
(SLSA 1233). 

Timo Hämäläinen, journalist vid Hel-
singin Sanomat, har överlåtit 266 ljudband 
med intervjuer som han gjort på svenska 
åren 2000–2005. Han har framför allt in-
tervjuat författare, akademiker, politiker, 
diplomater, konstnärer och skådespelare 
i Finland och det övriga Norden. Bland 
författarna kan nämnas Bo Carpelan, Mo-
nica Fagerholm och Christer Kihlman. 
Dessutom finns också intervjuer med 
författare från Sverige och Norge, t.ex. 
Peter Englund, Jan Guillou och Åsne Sei-
jerstad.  

I samband med Rundradions 75-årsju-
bileum 2001 beslöts att 379 ljudband med 
intervjuer med finlandssvenska kultur-
personligheter skulle överföras på cd-ski-
vor och två år senare deponerades de hos 
litteratursällskapet. Bland de intervjuade 

Författarröster
Inspelade författarintervjuer i Historiska och 

litteraturhistoriska arkivet

finns, förutom personer som är eller har 
varit verksamma inom kulturlivet, också 
många tidigare eller nuvarande politiker, 
läkare och militärer från Finland och öv-
riga Norden, t.ex. Adolf Ehrnrooth, Mai-
re Gullichsen, Urho Kekkonen och Ralf 
Långbacka. Bland de intervjuade finns 
också finlandssvenska författare, såsom 
Jörn Donner, Benedict Zilliacus, Bengt 
Ahlfors och Ulla-Lena Lundberg. Inter-
vjuerna är gjorda åren 1977–2005 av bl.a. 
Cita Reuter, Inger Wikström och Anne-
Marie Franck.

Projektet Finlandssvenska författarin-
tervjuer startade 1976 på institutionen för 
nordiska språk (Nordica) vid Helsingfors 
universitet. Samarbetet med Svenska lit-
teratursällskapet började redan 1978 och 
bandarkivet med 205 ljudband donerades 
till litteratursällskapet 1999. Författarna 
är intervjuade dels i sin hemmiljö, dels 
i radioprogrammet Mötesplats: Litteratur. 
I bandarkivet finns intervjuer med Hen-
rik Tikkanen, Anni Blomqvist, Walentin 
Chorell och Oscar Parland, Bo Carpelan, 
Lars Sund, Kjell Westö och många fler. 
Intervjuerna är gjorda av personer från 
den litterära kretsen i Finland, bland dem 
t.ex. Johan Wrede, Kristina Björklund och 
Michel Ekman. Inga-Britt Wiks intervjuer 
med Solveig von Schoultz, ”Huvudlinjer 
i lyriken”, inspelade 1991 i tre delar, är 
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unika. Dessutom finns i detta bandarkiv 
en serie intervjuer, sammanlagt åtta ljud-
band, som Inga-Britt Wik spelat in med 
Lars Huldén 1992–2000. Utgående från 
detta material sammanställde Inga-Britt 
Wik en detaljrik och mångsidig bild av 
Huldéns författarskap och av människan 
bakom verken i boken Strövtåg i ordskogen 
(SLS 2002).

I slutet av 2006 tog Historiska och litte-
raturhistoriska arkivet emot 79 kassetter 
med intervjuer med författare som del-
tagit i radions lyrikprogram ”Den dan-

sande björnen”. De är inspelade mellan 
åren 1998 och 2005. Intervjuare är Barbro 
Holmberg från Rundradion och ljudban-
den innehåller diskussioner kring både 
författarskap, barndom och livsuppfatt-
ning. Många av författarna läser också 
upp egna dikter som tas upp i program-
met. I denna samling ingår intervjuer 
med t.ex. Claes Andersson, Peter San-
delin och Gösta Ågren. Intervjuerna är 
omfattande. De återger författarnas per-
sonlighet och är därigenom ett intressant 
kompletterande material för forskning 

Anni Blomqvist (1909–
1990) berättar i en inter-
vju 1988 för Ann-Chris-
tin Waller om hur söm-
merskan från Vårdö blev 
författarinna, om inspi-
rationen till skrivandet 
och de många fina reak-
tioner hon fått för Vägen 
till Stormskäret (SLSA 
1099). Sorgen och sakna-
den efter de egna beskri-
ver hon gripande vackert 
på sin egen åländska dia-
lekt. (SLSA 738)
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Tito Colliander (1904–
1989), författare, bild-
konstnär och lärare i 
grekisk-ortodox kristen-
dom, intervjuades av 
Inga-Britt Wik 1976 
och 1985 (SLSA 1099). 
Det finns tolv ljudband 
med samtal kring barn-
domen, människor och 
miljöer, kristendomen 
och tillkomsten av hans 
romaner t.ex. Korståget, 
Ljuset, Taina, En vand-
rare och Huset, där det 
dracks. (SLSA 904)

om finländsk lyrik under senare år. 
Historiska och litteraturhistoriska arki-

vets digitala författarintervjuer är ett nyt-
tigt komplement för litteraturforskningen, 
genom att de kan ge en bild av bakgrun-
den till författarnas produktion. Dessutom 
kan materialet väl användas för biografier, 
filmer och radioprogram. Författarnas 
egen röst, deras åsikter och tankegångar 
spelar en viktig roll vid återgivningen av 
skrivandet som skapande verksamhet. 
För framtiden kommer ljudbanden med 
författarintervjuer att ha en stor betydelse 
som dokumentation av sin tid.

Användningen av materialet är till en 
del begränsat och belagt med vissa för-
behåll. Det är dock möjligt att få lyssna 
på ljudbanden eller beställa dem med till-
stånd av antingen författaren eller arkivet 
och huvudsakligen för forskningsända-
mål. Om materialet är tänkt att användas 
för t.ex. publicering eller kommersiellt 
bruk bör både intervjuare och informant 
tillfrågas. 

Marijke Grotenfelt



23

Svenska litteratursällskapets arkiv har 
startat ett treårigt projekt Arkiv, minne och 
glömska. En analys av SLS:s arkivverksamhet 
och -samlingar. Avsikten är att undersöka 
hur arkivet har kommit till och utvecklats 
från grundandet till nutid, hur samling-
arna har skapats och vilka värderingar 
och överväganden som har styrt besluten 
när arkivmaterial tagits emot. Det hand-
lar samtidigt om litteratursällskapets 
egen kultursyn och självbild av vad som 
vid olika tider har prioriterats och upp-
fattats som centralt och viktigt att bevara 
inom ramen för syftesparagrafen (§ 1) i 
sällskapets stadgar: ”att samla, bearbeta 
och offentliggöra vittnesbörden om den 
svenska kulturens uppkomst och utveck-
ling i Finland”. Intressanta frågeställning-
ar är bl.a. på vilket sätt arkivsamlingarna 
återspeglar den bild av ”folket”, ”den 
svenska befolkningen och kulturen”, som 
litteratursällskapets tidiga styrelse hade? 
Vilken typ av material ansågs värdefullt 
och varför? Projektet går också in i nutid 
och undersöker hur syftesparagrafen styr 
arkivverksamheten i dag, vilken roll den 
har och hur arkivet uppfyller sin uppgift 
att bevara och synliggöra det svenska 
kulturarvet i Finland. Projektet skall re-
sultera i en publikation under litteratur-
sällskapets 125-årsjubileum 2010.

Projektet har en idé- och kulturhisto-
risk och arkivvetenskaplig infallsvinkel 
och fokuserar på sådana områden som är 
centrala för arkivet. Resultaten skall för-
hoppningsvis kunna ytterligare stärka och 

Arkiv, minne och glömska

förbättra arkivets förutsättningar att sköta 
sina uppgifter. En grundlig och djup kän-
nedom om arkivsamlingarna höjer betyd-
ligt arkivpersonalens förmåga att betjäna 
sina kunder såväl inom som utanför litte-
ratursällskapet. Analysen av samlingarna 
skall också lyfta fram relevanta insam-
lingsområden som är aktuella både i dag 
och för framtiden. 

Projektet består av tre undersökningar. 
Förste arkivarie Carola Ekrem analyserar 
ideologiska utgångspunkter och metodo-
logiska strategier i traditionsinsamlingen 
under rubriken ”Belysandet av vår svenska 
allmoges andliga lif”. Förste arkivarie Petra 
Hakala undersöker vilka arkivsamlingar 
litteratursällskapet har tagit emot och 
vilka värderingar som har styrt valet av 
arkivmaterial i undersökingen Arkivsam-
lingarna i SLS – en spegling av kultursyn och 
självbild. Vad har tagits emot, vad har av-
böjts och på vilka grunder? Under rubri-
ken SLS:s arkiv och omvärlden undersöker 
arkivchef Mikael Korhonen arkivets till-
komsthistoria och utveckling till ett mo-
dernt arkiv, hur olika syner på arkivets 
roll och uppgifter i relation till omvärl-
den, arkivinstitutioner, forskningen och 
samhället har påverkat organisationen 
och insamlingsverksamheten.

Traditionsmaterial

Carola Ekrems undersökning ”Belysandet 
av vår svenska allmoges andliga lif” analy-
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serar den traditionsinriktade verksam-
heten inom Svenska litteratursällskapet 
med utgångspunkt i Folkkultursarkivets 
samlingar. Litteratursällskapets arbete 
innefattade enligt stadgarna redan från 
starten 1885 bl.a. tillvaratagandet av de 
finlandssvenska folktraditionerna. Den-
na sektor fick snart en central plats i säll-
skapets arbetsprogram. Tillskyndare var 
intressenter i styrelsen, litteratursällska-
pets instiftare, professor C.G. Estlander 
och professor A.O. Freudenthal samt fil.

mag. Ernst Lagus, som senare var ansva-
rig för insamlingsarbetet och ledde säll-
skapets folkloristiska verksamhet från 
1891. En nationell finlandssvensk väckel-
se samt argumenten om hotande moder-
nitet kontrasterad mot en uppvärderad, 
försvinnande bondekultur låg bakom 
insamlingsverksamheten som redan tidi-
gare hade inletts av skolmannen, histori-
kern och folklivsforskaren J.O.I. Rancken 
i Vasa samt i Nyländska avdelningens 
regi. Tillvaratagandet av de försvinnande 

Kulturhistorikern, fil.mag. 
Ernst Lagus (1859–1923) 
ledde Svenska litteratur-
sällskapets tidiga folklo-
ristiska verksamhet och 
gjorde betydande insatser 
för insamling av tradi-
tionsmaterial. 
(SLS/HLA)
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frukterna av ”den svenska allmogens 
andliga lif”, såsom Lagus uttryckte det, 
uppfattades som en brådskande rädd-
ningsaktion. 

Styresmännen för den äldre insamling-
en vid litteratursällskapet manifesterade 
sin uppfattning om vilken kulturbild 
man ville bevara genom en sträng gransk-
ningsprocedur av inkommet fältmaterial. 
Utgivningen av monumentalverket Fin-
lands svenska folkdiktning, med avsikten att 
göra de insamlade ”skatterna” tillgängli-
ga för en bred allmänhet, reglerade också 
synen på vad som skulle konserveras 
som äkta finlandssvensk tradition. När 

Folkkultursarkivet grundades 1937 for-
mulerades dess stadgar under påverkan 
av vetenskapens utveckling, och arbetet 
verkställdes av professionell personal. 

Traditionsinsamlingen vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala har gran-
skats i en avhandling av Agneta Lilja, Fö-
reställningen om den ideala uppteckningen. 
En studie av idé och praktik vid traditions-
insamlande arkiv – ett exempel från Uppsala 
1914–1945 (Uppsala 1996). Hon menar att 
det material som under detta arkivs förs-
ta årtionden samlades, bearbetades och 
utgavs knappast avspeglar någon levd 
verklighet utan att materialet i stället blev 

Traditionsinsamlingen 
blev tidigt en viktig del 
av Svenska litteratursäll-
skapets verksamhet. Fält-
stipendiaternas arbeten 
granskades alltid noga 
innan stipendiesumman 
utbetalades. Under den 
första tiden var det ofta 
Ernst Lagus som agerade 
granskare. Här Lagus 
utlåtande om en samling 
visor och dansmelodier 
sammanställd av Alfred 
Strandberg i Munsala 
och Oravais sommaren 
1895. Granskarutlå-
tandet var positivt och 
samlingen har i dag 
nummer SLS 50 i Folk-
kultursarkivet.
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ett monument över ett samhälle som ald-
rig funnits, ett idealt tillstånd. Man kan 
med liknande utgångspunkter fråga sig 
hur det ligger till med materialet i Folk-
kultursarkivet? Arbetsmetoden för denna 
del av projektet är att genom kritisk när-
läsning av dokumenten kring den äldre 
traditionsinsamlingen och utgivningen 
vid Svenska litteratursällskapet komma 
de ideologiska utgångspunkterna och 
metodologiska insamlingsstrategierna på 
spåren. Protokoll och korrespondens med 
anknytning till de organ och personer 
som ledde verksamheten, fältdagböcker 
och andra handlingar med anknytning 
till arkivsamlingarnas tillkomst är en ti-
digare endast delvis utnyttjad källa för 
detta studium. Undersökningen kommer 
också att analysera hur insamlingsarbetet 
fram till slutet av 1900-talet utformat sig 
under inflytande av växlande traditions-
vetenskapliga trender.

Också själva traditionssamlingarna 
är värda en ingående analys. Texterna i 
arkivet är inte döda vittnesbörd om en 
förfluten tids vetenskapliga ställningsta-
ganden och vägval. I uppteckningarna är 
trots allt alltid sagesmännen närvarande 
och här avspeglas hur berättarna såg på 
det förflutna – i ljuset av den samtid då 
materialet producerades under ledning 
av, men också i samarbete med, en fält-
insamlare.

Historiskt och litterärt material

Petra Hakala koncentrerar sig i sin under-
sökning Arkivsamlingarna i SLS – en speg-
ling av kultursyn och självbild på insamling 
av arkivmaterial av historisk, litterär 
och kulturhistorisk art. Det var en viktig 
verksamhetsform som ålades Svenska 
litteratursällskapet likaledes redan från 
starten. I de första stadgarna finns for-

mulerat vilket slag av dokument och 
handlingar som intresserade sällskapet i 
begynnelseskedet. I den första styrelsen 
fanns flera tillskyndare av dokumentin-
samling, bl.a. litteratursällskapets förste 
arkivarie Elis Lagerblad, professorn i all-
män historia M.G. Schybergson och stats-
arkivarien Reinhold Hausen, vilka såg till 
att insamlingen kom igång snabbt. Den 
sistnämnda ansåg att litteratursällskapet 
borde påta sig utgivningen av historiska 
källor och att detta borde ske i rask takt. 
Slutet av 1800-talet och början av 1900-ta-
let var källpublikationernas och de sam-
lade verkens storhetstid och Hausen var 
själv en av de främsta att samla och ge 
ut historiska källutgåvor och urkunder, 
bl.a. Åbo Domkyrkas Svartbok och Finlands 
medeltidsurkunder. Inom litteratursällska-
pet fanns det således redan från första 
början ett stort intresse att ”bearbeta och 
offentliggöra” intressanta dokument och 
manuskript som kommit in och på så vis 
göra dem tillgängliga för forskningen och 
den intresserade allmänheten. En del av 
materialet presenterades av bl.a. Hausen 
främst i Förhandlingar och Uppsatser och i 
litteratursällskapets skriftserie.

Under de första årtiondena var ström-
men av material till arkivet tidvis ganska 
svag och ojämn, men årligen mottogs 
brevsamlingar, dagböcker samt historiska 
dokument; de räknades upp vid styrel-
semöten, där även intressanta inkomna 
aktstycken presenterades. Av litteratur-
sällskapets och arkivariens årsberättelser 
framgår hur samlingarna växte, det his-
toriska och litterära materialet främst ge-
nom passiv insamling. Kring sekelskiftet 
1900 bedrevs dock även aktiv insamling 
av handskrifter med hjälp av kampanjer 
och upprop, t.ex. gällande kulturhisto-
riskt betydelsefulla personer. Parallellt 
pågick även insamling av originalma-
nuskript och brev, litteratur, musikalier 
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m.m. för det nygrundade Runebergsbib-
lioteket, som dock utgjorde en separat 
enhet inom arkivet. År 1950 omfattade 
arkivbeståndet över 450 samlingar, drygt 
trettio år senare ca 850. I dag omfattar ar-
kivet drygt 1 100 arkiv och samlingar

Vilka insamlingsstrategiska synvinklar 
kan då anläggas på det insamlade mate-
rialet? Har det under årens lopp funnits 
material som avvisats eller har allting 
tagits emot utan urskillning? Avsikten 
är att följa arkivsamlingarnas tillkomst 
och utveckling vid Allmänna arkivet och 

Historiska och litteraturhistoriska arkivet 
(HLA) och försöka utreda de ideologiska 
utgångspunkter och värderingar som 
eventuellt styrt mottagandet av hand-
lingar och dokument från begynnelsen 
1885 till nutid. Går det att urskilja huru-
vida vetenskapliga trender inom närstå-
ende discipliner, t.ex. mikrohistoria och 
vardagslivets historia, påverkat insam-
lingen av material och prioriteringen 
av vad som tagits emot? I hur hög grad 
har arkivariens och arkivtjänstemännens 
egna intresseområden, preferenser och 

Statsarkivarie Reinhold 
Hausen (1850–1942), 
en av stiftarna till 
Svenska litteratursäll-
skapet, gjorde sig bl.a. 
känd som utgivare av 
källpublikationer och 
urkunder. Han hade 
ett stort inflytande på 
litteratursällskapets 
insamling av historiska 
handlingar. (SLS/HLA)
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kontaktnät påverkat insamlingen? Vilken 
roll har Ackvisitionskommittén spelat? 
Kommittén är ett rådgivande organ som 
bistår HLA i dess insamlingspolicy. En 
djupanalys av HLA:s arkivbestånd och 
dess tillkomsthistoria belyser såväl litte-
ratursällskapets verksamhet och syn på 
sig självt som hur omvärlden eventuellt 
påverkat samlingarna. En systematisk ge-
nomgång av arkivbeståndet är även i öv-
rigt värdefullt med tanke på insamlingen 
av arkivmaterial och arbetet inom HLA i 
dag. När man känner materialet och dess 
tillkomsthistoria blir också möjligheterna 
att betjäna forskarkåren och att styra in-
samlingen till relevanta områden bättre.

För att kunna besvara dessa frågor 
krävs en närläsning på dokumentnivå av 
handlingar som på olika sätt hänför sig 
till insamlingen av arkivmaterial inom 
litteratursällskapet. För Allmänna arki-
vets och HLA:s del utgörs källserierna av 
styrelse- och funktionärsmötesprotokoll, 
arkivariens berättelser och korrespon-
dens, donationsurkunder, ackvisitions-
kommitténs handlingar, Allmänna arki-
vets och HLA:s verksamhetsplaner och 
korrespondens samt accessionskatalogen 
för SLS:s manuskriptsamling.

Arkivet och omvärlden

Mikael Korhonen kommer i sin del av 
projektet, SLS:s arkiv och omvärlden, att 
undersöka arkivets tillkomsthistoria och 
utveckling till ett modernt arkiv. Arki-
vet har en lång historisk tradition att ta 
tillvara handlingar, en etablerad verk-
samhet och ett brett kontaktnät både till 
den akademiska världen, forskare, tra-
ditions- och hembygdsforskare och an-
dra som är intresserade av den svenska 
befolkningens historia och kultur. Arkiv-
materialet belyser på ett mångsidigt och 

fascinerade sätt kulturella, historiska och 
språkliga förändringar och livsformer 
bland finlandssvenskarna i olika sociala 
befolkningsgrupper och geografiska mil-
jöer från mitten av 1800-talet till modern 
tid. Arkivsamlingarna är betydande och 
kompletterar på ett värdefullt sätt det 
skriftliga dokumentära nationella kultur-
arvet med det svenska.

Svenska litteratursällskapets arkiv har 
en viktig uppgift att bygga vidare på 
gamla insamlingstraditioner och därmed 
säkerställa kontinuiteten i samlingarna. 
Men samtidigt skall intresset inom in-
samlingsverksamheten koncentreras och 
fokuseras på sådana samhällsområden 
och nutidsfenomen som är centrala och 
viktiga med tanke på den framtida forsk-
ningen. De prioriteringar som görs i dag 
inom insamlingen är liksom tidigare bero-
ende av nutidens värderingar och synsätt 
på vad som är ”historiskt viktigt” och vad 
som forskningsmässigt kan anses betydel-
sefullt framöver. De litteratursällskapet 
närstående vetenskapsdisciplinerna och 
deras forskningsfält spelar naturligtvis 
en central roll för i vilken riktning insam-
lingsarbetet skall styras, men det finns 
också andra överväganden.

Avsikten är att analysera Svenska lit-
teratursällskapets arkiv som en del i ett 
större nätverk av s.k. kulturarvsinstitu-
tioner (arkiv, museer och bibliotek) och 
se vilka uppgifter och vilken roll arki-
vet har i enlighet med sällskapets syfte-
sparagraf att dokumentera det svenska 
i Finland. Ekrem och Hakala analyserar 
arkivsamlingarna inifrån för att klarlägga 
vilka värderingar och idéer som ligger 
bakom insamling och emottagande av 
arkivmaterial. I denna tredje delunder-
sökning koncentreras intresset på den 
övergripande arkivverksamheten i rela-
tion till omvärlden. Arkivet verkar inte i 
ett vakuum och styrs inte enbart av egna 
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intressen, utan måste också beakta övriga 
aktörer inom kulturarvsområdet. Arkivet 
placeras in i ett större sammanhang med 
andra arkiv- och universitetsinstitutioner, 
som för forskning och andra ändamål tar 
tillvara det svenska i Finland och därmed 
är centrala samarbetspartner för littera-
tursällskapets arkiv. Men ramen för arki-
vets intressesfär måste också utsträckas 
till att omfatta hela arkivfältet i Finland: 
Vilken roll har litteratursällskapets arkiv i 
relation till bl.a. den finskspråkiga sidan, 
arkivverket, de privata centralarkiven, 
hembygdsarkiven och de lokalhistoriska 
arkiven? 

Viktiga frågeställningar är bl.a. hur 
omvärlden och relationerna till andra 
kulturarvsinstitutioner påverkar arkivets 
utveckling och verksamhet, val av insam-
lingsstrategi. Vilka insamlingsområden 
är viktiga i dag dels för att trygga kon-
tinuiteten i arkivbeståndet, dels för att 
säkerställa relevanta källor för forskning 
och andra ändamål? Vilka strategiska av-
görande bör göras för att säkerställa att 
ett tillräckligt brett och jämlikt utbud av 
arkivmaterial från olika svenska befolk-
nings- och intressegrupper och organisa-
tioner i samhället från olika tidsperioder 
tas tillvara?

Till omvärldsrelationerna hör också 
den utåtriktade verksamheten. Informa-
tionssökningen flyttar i dag i allt högre 
grad över till internet, och ett centralt 
villkor för synlighet är digitalisering av 
arkivmaterial. Vilken roll spelar den nya 
datatekniken och digitaliseringen av ar-

kivmaterial för arkivet att nå ut till en 
större allmänhet, hur påverkar den nya 
tekniken arkivets verksamhet och vilka 
möjligheter ger den att bättre betjäna 
forskare och andra användare? Det här 
är ett intressant framtidsperspektiv som 
även påverkar arkivets strategiska val för 
den kommande verksamheten. Ett an-
nat intressant undersökningsområde är 
att utifrån syftesparagrafens formulering 
”bearbeta och offentliggöra” utreda hur 
det insamlade materialet har använts av 
litteratursällskapets egen forskning och 
publikationsverksamhet. Finlands svens-
ka folkdiktning är ett bra exempel på hur 
traditionsmaterialet har utnyttjats, likaså 
projektet Finlands svenska ortnamn, som 
baserar sig på språkmaterial och utmyn-
nat i fyra volymer.

För att förstå det nuvarande läget mås-
te en tillbakablick göras med en beskriv-
ning av hur arkivet har kommit till, hur 
det har utvecklats organisatoriskt och 
vilka verksamhetsbetingelserna har va-
rit under olika tider. Arkivets historiska 
utveckling fram till 1980-talets mitt är 
mycket väl dokumenterad i Svenska lit-
teratursällskapets 100-årshistorik, medan 
de tre senaste årtiondena av arkivets or-
ganisatoriska utveckling, verksamhets-
former och ekonomiska bas är oskriven. 
Därför kommer också huvudtyngdpunk-
ten för denna del att koncentreras på de 
senaste tre decennierna.

Mikael Korhonen
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En stor mängd musiketnologisk littera-
tur visar att musik har en avgörande roll 
i konstruktionen av kulturella betydelser 
och kulturella identiteter. Musiken är ett 
fält där lokala, nationella och globala in-
fluenser sammansmälter med varandra. 
Musik har också förmågan att skapa och 
upprätthålla gemenskap, t.ex. i form av 
nationer och samfund.  Därtill är musiken 
känd som ett rum där gränser kan över-
skridas och konventioner ifrågasättas.

Projektet ”Finlandssvenskhet fram-
ställd genom musik”, som är ett av de 
nya forskningsprojekt som inletts inom 
Svenska litteratursällskapet i år, är för-
ankrat i det musiketnologiska paradigm 
som slår fast att ”musik” inte enbart är 
soniska texter utan också betydelseska-
pande samhälleliga processer som relate-
ras till dylika texter. I detta projekt förstår 
vi följaktligen ”musik” som ett begrepp 
som inbegriper både effekterna av mu-
sikaktiviteter och den musikaliska verk-
samheten som sådan (jfr begreppet ”mu-
sicking”, Small 1998), en verksamhet där 
kulturella och sociala betydelser skapas. 

Vi uppfattar musikrelaterade (”musick-
ing”) praktiker som ett område där ”fin-
landssvenskhet” konstrueras och iscen-
sätts. Genom omsorgsfull kontextuali-
sering på ett i finlandssvenska samman-
hang nytt sätt, förutsätter vi att musiktra-
ditioner och musikaktiviteter kommer att 

Finlandssvenskhet framställd 
genom musik

avslöja mångfalden i det som benämns 
”finlandssvenskhet”.  Vidare studerar vi 
de bilder som framträder verbalt, audi-
tivt och visuellt inom olika slag av musik-
relaterade verksamheter hos den svensk-
språkiga befolkningen i Finland. I stället 
för att än en gång befästa de välkända 
bilderna av ”finlandssvenskarna” genom 
musik, strävar vi efter att finna motsägel-
ser, glidningar och nya betydelser i idén 
om finlandssvenskhet. 

Med utgångspunkt i ett konstruktionis-
tiskt, diskursanalytiskt synsätt (jfr Fou-
cault 1969; 1976; 1980), uppfattar vi fin-
landssvenskhet inte som en stabil och fix-
erad enhet utan som en fortlöpande pro-
cess, som formas av kontextuellt bundna 
system av betydelser. Sådana system 
blir ofta synliga och hörbara i kulturella 
texter. Därför förstår vi musikrelaterade 
texter inte enbart som avspeglingar el-
ler produkter av en redan befintlig ”fin-
landssvensk” kategori, utan som aktivt 
bidragande till konstruktionen av en dy-
lik kategori. I och med att projektet har 
ett konstruktionistiskt synsätt, betonar vi 
också vikten av kontextualisering av de 
studerade texterna. Ingen musik eller mu-
sikaktivitet existerar oberoende av sina 
sociala eller ekonomiska förhållanden. I 
det sammanhanget bör tilläggas, att vi be-
traktar musikrelaterade praktiker också 
ur ett nymaterialistiskt perspektiv, d.v.s. de 
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kroppsliga aspekterna av musikpraktiker 
och sociala praktiker uppmärksammas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, 
att vi kombinerar resultat av tidigare stu-
dier av finlandssvensk kultur med nya 
metoder som blivit tillgängliga genom de 
moderna kulturstudierna (”cultural stu-
dies”), musikvetenskapen, musiketnolo-
gin och studiet av populärmusik. Projek-
tet ger mycket ny information om hittills 
outforskade musikaktiviteter och genrer.  
Tack vare ämnet och de färska metodo-
logiska rönen är det högst sannolikt att 
projektet kommer att vidga den allmänna 
förståelsen av kategorin svenskhet i Fin-
land och erbjuda nya perspektiv på ”fin-
landssvenskheten”. 

I utformningen av de planerade delstu-
dierna (se nedan) har vi strävat efter att 

tillämpa det metodologiska nytänkandet 
bl.a. genom att kombinera konstruktionis-
tiska begrepp som ”performativitet” med 
nymaterialistiska begrepp som ”sam-
mansättning” (”assemblage”), genom 
att anlägga kvantitativa och kvalitativa 
perspektiv på studiet av vardagsmusik 
och genom att förena handikappstudier 
och musiketnologi, m.m. I delstudierna 
öppnar vi för en ämnesmässig bredd 
inom forskningen om minoritetskulturer 
genom att studera identitetskonstruktion 
i musikaliska livsberättelser, populärmu-
sik och kanonbildning. Dessutom belyses 
frågor om bilder, tillgång och emancipa-
tion. Metodologin och forskningsämnena 
ansluter sig till den nyaste utvecklingen 
inom musikforskningen och kulturstu-
dierna generellt och möjliggör därmed 

Sångfest på Jolkby i Kyrkslätt den 8 juni 1924. (Foto Bernhard Åström, SLS 1555:1101)
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intressanta forskningsresultat och meto-
dologiska landvinningar både nationellt 
och internationellt.

Vi räknar med att projektet genererar 
fem monografier, ett tiotal artiklar och en 
doktorsavhandling. Den breda metodo-
logiska basen innebär att vi banar väg för 
teoretiska resultat som kan erbjuda frukt-
bara närmelsesätt för framtida studier av 
finlandssvenskhet som kulturellt och so-
cialt fenomen. På ett internationellt plan 
har projektet potential att vidga omfånget 
på forskningen kring minoriteter. Projek-
tet möjliggör också ett bidrag till utveck-
lingen av disciplinen kulturstudier.        

Delstudierna inom projektet 
Finlandssvenskhet framställd 
genom musik

Pia Maria Ahlbäck: ”De finlandssvenska 
sång- och musikfesterna som rum för 
kvinnlig frigörelse och nationell perfor-
mativitet, c. 1900–1950”
Syftet med studien är att förstå de tidiga 
finlandssvenska sångfesterna som ett 
socialt acceptabelt sätt för (framför allt 
landsbygdens) kvinnor att skaffa sig till-
gång till det offentliga rummet och frigö-
ra sig. Denna kvinnliga sociala rörlighet 
kan samtidigt antas ha effektivt gynnat 
spridningen av den finlandssvenska na-
tionalismen. 

Johannes Brusila: ”De/rekonstruktioner 
av ’finlandssvenskhet’ i populärmusik”
Syftet med studien är en analys av kon-
struktionen av finlandssvenskhet inom 
ett populärmusikaliskt ramverk. Den 
analyserar hur begreppsparet ”finlands-
svenskhet” och ”populärmusik” kan om-
fatta strukturella formationer, institutio-
nella praktiker och musikpraktiker samt 
estetiska värderingar och val, vilka alla 

bidrar till ett antal olika, ofta motsägelse-
fulla konstruktioner av båda begreppen.

Ros-Mari Djupsund: ”Finlandssvenska 
samtida musikvanor”       
Syftet med studien är att undersöka re-
levansen av musik, musikaktiviteter 
och musikaliska preferenser inom den 
svenskspråkiga befolkningen i Finland 
i dag. Vardagens musik står i fokus för 
studien.

Pirkko Moisala: ”Finlandssvenskhet kon-
struerad i musikrelaterade livsberättel-
ser”
Studien är förankrad i idén att då vi be-
rättar musikrelaterade historier om våra 
liv, d.v.s. berättelser om musikpraktiker 
och musikval, minnesvärda ögonblick 
kopplade till musik, o.s.v., ”skriver” kul-
turen genom oss på ett sätt som vi har 
tillägnat oss. Den text genom vilken en 
musikrelaterad livsberättelse framträder, 
förenar kulturella och personliga frågor 
och idéer. Materialet samlas in i samar-
bete med de finska och finlandssvenska 
traditionsarkiven. Materialet förstås både 
som en kunskapsresurs och som en text 
som producerar idéer och konventioner.  

Niklas Nyqvist: ”Den finlandssvenska 
sångkanon: Bilder av ’finlandssvensk-
het’” 
Syftet är att studera formandet av en mu-
sikkanon i en kulturell och samhällelig 
kontext. Studien intar ett kritiskt per-
spektiv i förhållande till sådana ideolo-
gier och auktoriteter som är verksamma 
vid kanonbildning. De metaforiska bilder 
som svenskspråkiga finländare skapat 
och återskapat genom vissångstraditio-
nen står i fokus för studien.

Hanna Väätäinen: ”Att föreställa sig till-
gång: Konstruktionen av alternativa rum 
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i synhandikappade finlandssvenskars 
musicerande”
I studien analyseras handikappidenti-
tet i relation till musik, rumslighet och 
kropp.  Begreppen ”rum” och ”tillgång” 
definierar den etnografiska studien av 
en sångfestival för människor med syn-
handikapp. Deltagarna intervjuas om 

sina erfarenheter av tillgång och rum på 
festivalen. Dessutom studeras de synska-
dades sångrepertoar och framträdanden 
med utgångspunkt i handikappkultur 
och handikappestetik.

Projektgruppen genom
Pia Maria Ahlbäck

Svenska litteratursällskapets årsmöte
Vid sällskapets årsmöte den 4 april 2007 invaldes som ny medlem i styrelsen tf. 
professor, docent Camilla Wide i stället för professor Ann-Marie Ivars som hade un-
danbett sig återval. Docent Wide verkar vid Helsingfors universitet/institutionen 
Nordica. Övriga styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå, professorerna Håkan 
Andersson, Max Engman och Henrik Meinander, återvaldes. Som ny medlem i lit-
teratursällskapets finansråd invaldes bergsrådet Ole Johansson i stället för vicehä-
radshövding Lars Mattsson som hade undanbett sig återval. Bergsrådet Johansson 
är koncernchef för Wärtsilä.

Till ny hedersmedlem kallades professor Eva Österberg, Lund och till nya 
korresponderande medlemmar chefredaktör Torbjörn Kevin, Åbo, professor Torsten 
Pettersson, Uppsala, ambassadör Ulf-Erik Slotte, Helsingfors, och regeringsrådet 
Paulina Tallroth, Helsingfors.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2006. 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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Alla har vi minnen av musik liksom min-
nen som väcks av musiken. Man behöver 
inte vara musiker eller ha minst åtta i sång 
för att kunna njuta av musik. Vissa låtar 
och stycken fylls med minnen och käns-
lor.  Många hittar också sin identitet i en 
viss typ av musik.  Några av oss använder 
musik för att uppnå en viss stämning. För 
andra är musiken någonting att konsume-
ra för att inte bli uttråkad. Musik har för-
mågan att pigga upp, lugna ner och bära 
människan genom svåra tider; det sägs 
att musiken har makt att lyfta människan 
över vardagens sorger och besvär. 

Hurdana minnen av musik har du? 
Vilka roller har musiken spelat i ditt liv? 
Hurdan musik har hört till ditt liv under 

Skriv om ditt liv med musik

dess olika skeden, från barndomen till 
dags dato? Vilka minnen har du kring 
musiken i ditt barndomshem, på famil-
jefester, i skolan och i senare skeden av 
livet? Vilket slags musik brukar du lyssna 
på? Hade du samma musiksmak för tio år 
sedan som i dag?  Hur har ditt förhållan-
de till musiken förändrats genom åren?  
Vad betyder musiken för dig?  Och vil-
ket slags musik är det fråga om? Vad har 
påverkat din syn på musik? Med vilket 
slags musik identifierar du dig?

För att undersöka hur finlandssvensk-
heten tar sig uttryck i finlandssvenskar-
nas musikval, musikvanor och musik-
upplevelser ber jag dig skriva om ditt 
liv med musik. Min undersökning ”Fin-

Kören Svenska Bildning-
ens Vänner, Åbo, sjung-
er under ledning av John 
Granlund på Vårdberget 
den 1 maj 1936. 
(Foto Sibeliusmuseum)
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landssvenskhet konstruerad i musikrela-
terade livsberättelser” ingår i forsknings-
projektet Finlandssvenskhet framställd 
genom musik, som presenteras på s. 30–
33 i denna tidning.

Du får själv fritt avgöra vad som är vik-
tigt att berätta. Frågorna ovan är endast 
vägvisare. Avsikten med rubrikerna och 
frågorna nedan är att hjälpa dig att be-
skriva musiken och dess roller under de 
olika skedena av ditt liv. 

Låt ditt förhållande till musik och dina 
minnen av musik stå i fokus. Skriv gärna 
noggrant om musikminnena: om eve-
nemanget/tillfället, om de närvarande 
personerna, om stämningen och om de 
känslor som väcktes av musiken. Beskriv 
också själva musiken, hur den lät (om 
möjligt, ge också namn på instrument, 
stycken och artister).  Vad var det musi-
ken betydde i just det sammanhanget? 

Skicka in din berättelse till Folkkulturs-
arkivet, Svenska litteratursällskapet, Rid-
daregatan 5, 01700 Helsingfors, senast 
den 30 september 2007. Bifoga följande 
uppgifter till din berättelse: namn och 
födelseår, hemort och åren du bott där, 

kontaktinformation (ifall du tillåter att jag 
kontaktar dig för närmare information).

Efter att min undersökning är slutförd 
kommer de insända berättelserna att ar-
kiveras i Folkkultursarkivet vid Svenska 
litteratursällskapet för framtida forsk-
ningsbehov.

Jag tackar varmt för alla berättelser!   

Pirkko Moisala
pmoisala@abo.fi, tfn 050-330 2788

De första musikminnena
Berätta om dina första musikminnen. Be-
skriv tillfället. Hur lät musiken? Vilken 
påverkan hade musiken?

Musik i barndomen
Beskriv musiken (musicerandet och mu-
siklyssnandet) i din barndom: hemma, på 
familje- och andra fester, i daghemmet, på 
gården. Vilket slags musik fick du höra/
göra?  I vilka sammanhang fick du lyssna 
på musik? Vilka var de som sjöng och/el-
ler spelade?  Sjöng eller spelade du själv? 

Kökar Spelmanslags 
unga fiolspelare 2005. 
(Foto Pirkko Moisala)
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Vilka stycken/sånger? Hur påverkade 
årstiderna användningen av musik och 
musicerandet? Vilket slags musik hörde 
ihop med olika årliga fester (födelsedags-
kals, julfester, skolavslutningar o.s.v.)? 

Musikminnen från skolan
Beskriv dina minnen av skolmusiken. 
Hur tedde sig musiken/musicerandet i 
grundskolan? Ge namn på låtar och mu-
sikböcker. Hade du önskat en annorlun-
da undervisning i musik? Vilka musike-
venemang kommer du ihåg från skolan? 
Vilka stämningar skapades av musiken? 
Hurdan musik och musikundervisning 
hörde ihop med högstadiet och gymna-
siet? Hurdan var musikläraren?

Musiken utanför skolan
Berätta om musiken utanför skolan (hem-
ma, på fritiden, med kompisarna). Vilket 
slags musik ägnade du dig åt hemma/
tillsammans med dina kompisar under 
skolåren? På vilket sätt? Ge namn på 
stycken och sånger.

Vilka musikevenemang deltog du i 
(konserter, danstillställningar o.s.v.)?  Vem 

uppträdde? Ge namn på stycken/musi-
ker/band. Brukade du lyssna på skivor/
musik på radio (vilka kanaler)? Hur myck-
et tid använde du dagligen för musik?

Hemma
Beskriv musikens roll hemma hos dig och 
vid familjefester. Spelade språket någon 
roll vid val av musik? Spelade/sjöng du 
själv? Hur började du spela/sjunga? Hur 
fick du instrumentet? Vilket slags musik 
var det fråga om? Ge namn på stycken. 
Uppträdde du? I vilka sammanhang? Vil-
ket slags handledning fick du i musice-
randet? Hade du andra önskemål?

Tonårens musikliv
Hurdant var ditt förhållande till musik då 
du var tonåring? Hur betydelsefull var 
musiken då? Vilket slags musik tyckte du 
om (ge namn på band, stycken, artister). 
På vilket sätt uttryckte du din uppskatt-
ning?  

Musikutbildning
Om du har fått undervisning eller hand-
ledning i något instrument eller i sång, 

Spontant musicerande 
bland vänner. Studeran-
dena Mathias Oljemark 
och Kalle Kivelä 2005. 
(Foto Pirkko Moisala)
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berätta om den. Var, av vem och under 
hur lång tid fick du handledning/under-
visning? Var du nöjd med den? Beskriv 
en lektion/handledningssättet.

Musik efter skolåren 
Skriv om musikens roll i ditt liv efter 
skolåren. Berätta om den musik du lyss-
nade på/spelade/sjöng som ung vuxen. 
Hurdant var ditt förhållande till musiken 
under den här perioden? Ge namn på 
musiker/band/stycken. Har du deltagit 
i kör- eller orkesterverksamhet? Berätta 
om det.

Musik i vuxenlivet 
Vilket slags musik har ingått i ditt liv som 
vuxen? När brukar du lyssna på musik? 
Går du på konserter? Vilket slags musik 
är det fråga om? Vilken roll spelar språket 
i val av musikevenemang/musik? I vilka 
sammanhang brukar du sjunga/spela 
musik? Ge namn på stycken/låtar. Va-
rierar dina musikvanor enligt årstid? På 
vilket sätt?

Musik i familjen
På vilket sätt använder din familj musik? 
Vilket slags musik hör ihop med familje-

fester (bröllop/jul/midsommar/andra 
fester)? Har du sjungit för dina barn (vil-
ka visor)?

Musik i dag
Vad betyder musik för dig i dag? I vilka 
sammanhang sysslar du med musik? På 
vilket sätt (lyssnande på radierad musik, 
skivor, TV, internet; deltagande i kör- el-
ler orkesterverksamhet; hemmusiceran- 
de o.s.v.)? Vilket slags musik är det fråga 
om? Ge namn på stycken/artister. Be-
skriv ett för dig typiskt musiktillfälle i 
dag. Hur mycket lyssnar du på musik 
dagligen? Beskriv någon av de senaste 
musikupplevelserna du haft.

Musikupplevelser
Berätta om viktiga musikminnen från 
vuxenlivet. Har du haft starka upplevel-
ser av musik? Beskriv evenemanget och 
din upplevelse. 

Musikens betydelse
Vad har musiken betytt för dig i ditt liv? 
Hur har ditt förhållande till musiken för-
ändrats under åren? Varför? Har musi-
kens betydelse förändrats på något sätt 
under åren? På vilket sätt?



S V E N S K A  L I T T E R AT U R S Ä L L S K A PE T  I  F I N L A N D
www.sls.fi

www.topelius.fi

Z AC H A R I A S  T O P E L I US  S K R I F T E R

Svenska litteratursällskapet i Finland initierade 2004 forsknings- och ut-
givningsprojektet Zacharias Topelius Skrift er för en ny, historisk-kritisk 
och kommenterad utgåva av tidningsmannen, författaren och professorn 
Zacharias Topelius (1818–1898) litterära verk. En redaktion för utgåvan 
tillsattes 2005.
 För att kunna åstadkomma en så fullständig utgåva som möjligt öns-
kar vi samarbeta med arkiv och bibliotek och med allmänheten både i Fin-
land och i det övriga Norden. Redaktionen vill med detta upprop rikta sig 
till alla som har eller känner till manuskript av eller om Topelius, brev till 
respektive från honom, eller annat material eller upplysningar om Topelius 
som kunde vara till nytta för projektet. Utgåvans redaktion är tacksam för 
upplysningar om olika slags material om Topelius.
 Topelius produktivitet är legendarisk. Han var en oerhört fl itig skribent 
inom i stort sett alla litterära genrer. Därtill skrev han mycket i egenskap av 
tidningsredaktör, universitetsman och föreningsmänniska, samt förde en 
stor korrespondens. Hans skandinaviska kontaktnät var vittförgrenat och 
ett stort antal manuskript och brev m.m. fi nns runtom i Norden.

Zacharias Topelius Skrift er utges både i bokform och digitalt. Bokban-
den beräknas bli 20–25 och en stor del av detta planeras vara publicerat 
2018. För mera information, se projektets hemsida www.topelius.fi  eller 
kontakta redaktionen. 

Finska Vetenskaps-Societeten, Undervisningsministeriet 
och Svenska kulturfonden stöder projektet i initialskedet.

Postadress
Svenska litteratursällskapet i Finland, Zacharias Topelius Skrifter 

Riddaregatan 5, FI-00170 Helsingfors

Projektsekreterare 
Kim Björklund, kim.bjorklund@sls.fi / Tfn (09) 618 777, mobil 050-52 32 475

ZTS_Källan.indd   1 29.5.2007   15:46:05



39

PRIS

Vid sällskapets årshögtid den 5 februari 
2007 utdelades 196 000 € i litterära pris. 

Karl Emil Tollanders pris 

Karl Emil Tollanders pris om 24 000 € 
och den Tollanderska medaljen tillföll 
författaren Johan Bargum för en litterär 
gärning som är inne på sitt femte decen-
nium. Bargum debuterade år 1965 med 
novellsamlingen Svart och vitt och har 
sedermera etablerat sig som en av de 
främsta stilisterna i den samtida prosan. 
Han har dessutom gjort en stark insats 
som dramatiker. Pjäsen Finns det tigrar i 
Kongo (1986), som skrevs i samarbete med 
Bengt Ahlfors, blev en stor internationell 
framgång. I Bargums produktion förenas 
kritisk samhällsanalys med psykologiskt 
inträngande skildringar av individuella 
livsöden. Klarsynthet och vemod åtföljs 
ofta av medkännande humor som buffert 
mot otryggheten i tillvaron. Detta gäller 
också för Den första snön, en skimrande 
berättelse om vänskap, prövning och 
obändig upptäckarlusta för läsare i alla 
åldrar. 

Övriga pristagare vid årshögtiden var 
litteraturvetaren Åsa Stenwall 15 000 €, 
författaren Kjell Westö 14 000 €, författa-
ren Robert Åsbacka 14 000 €, skådespe-

Pris, stipendier och 
forskningsbidrag

laren och författaren Henrika Andersson 
10 000 €, professor Christer Laurén 9 000 
€, docenten och författaren Sven-Erik 
Klinkmann 8 000 €, fil.dr Harry Lönn-
roth 8 000 €, musikredaktören Caterina 
Stenius 8 000 €, författaren Malin Ki-
velä 6 000 €, författaren Ulrika Nielsen 
6 000 €, författaren Thomas Wulff 6 000 
€, redaktören Torsten Ekman 5 000 €, 
författaren Yvonne Hoffman 5 000 €, fil.
dr Lena Huldén 5 000 €, författaren Kjell 
Lindblad 5 000 €, konstnären Göran Au-
gustson 8 000 €, regissören Kristin Olsoni 
och skådespelaren Martin Kurtén 20 000 
€ och tidskriften Nya Argus 20 000 €.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset om 15 000 € utdela-
des den 16 maj och tillföll politices dok-
tor Jutta Ahlbeck-Rehn för hennes dok-
torsavhandling Diagnostisering och disci-
plinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt 
vansinne på Själö hospital 1889–1944 (Åbo 
Akademi 2006). Pristagarens anförande 
vid utdelningsceremonin återges på s. 
42–45 i denna tidning.

Enligt prismotiveringen granskar för-
fattaren i sin avhandling olika konstruk-
tioner av vansinne hos kvinnor ur sociolo-
gisk, feministisk och historisk synvinkel. 
Författarens metodologiska medvetenhet 
parad med en frisk öppenhet i genomför-
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andet av det praktiska forskningsarbetet 
utmynnar i en nydanande och dynamisk 
analys av ett angeläget men förbisett tema 
och skapar förutsättningar för en vidare 
förståelse för avvikelse och avvikande.

STIPENDIER OCH 
FORSKNINGSBIDRAG

Under vintern och våren 2006–2007 har 
sällskapet beviljat följande stipendier och 
forskningsbidrag.

Historiska nämnden

Fil.mag. Camilla Hjelm 7 000 €, fil.mag. 
Henrik Jansson 5 000 €, fil.mag. Kasper 
Kepsu 5 000 €, fil.lic. Atina Nihtinen 6 400 
€ och fil.kand. Jan-Erik Till 1 600 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Mia Franck 7 500 €, fil.mag. Eva 
Johansson 850 €, fil.mag. Eeva Mustonen 
7 500 € och fil.lic. Anna Möller-Sibelius 
10 150 €.

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € 
tillföll fil.mag. Daniela Silén.

Samhällsvetenskapliga nämnden

Pol.mag. Richard Brander 3 000 €, fil.
mag. Riie Heikkilä 3 500 €, ped.mag. 
Natalie Klötzer 1 000 €, pol.dr Catha-
rina Lojander-Visapää 3 000 €, pol.mag. 
Johanna Söderholm 5 000 € och fil.mag. 
Jenny Wiik 8 000 €.

Språkvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Magnus Brenner 4 000 €, fil.mag. 
Sofie Henricson 296 €, fil.mag. Nina Nie-
melä 352 €, fil.mag. Elina Pelkonen 7 000 
€ och fil.mag. Sofia Wallin 352 €.

Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € 

tillföll fil.mag. Linda Huldén. 

Traditionsvetenskapliga nämnden

Fil.kand. Blanka Henriksson 2 500 €, fil.
mag. Ritwa Herjulfsdotter-Andersson 
300 €, fil.lic. Niklas Huldén 5 000 €, fil.
lic. Anna-Liisa Kuczynski 2 300 €, fil.
mag. Janina Lassila 2 300 €, fil.mag. Ann-
Charlotte Palmgren 2 600 € och fil.mag. 
Mikael Sarelin 5 000 €.

Nämndens pro gradu-pris à 500 € 
tillföll fil.mag. Sonja Harju och fil.mag. 
Anna-Maria Ånäs.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta 
Bergboms fond

Fil.mag. Patricia Berg 12 000 €, fil.mag. 
Janne Haikari 10 000 €, fil.mag. Marko Ha-
kanen 10 000 €, fil.kand. Blanka Henriks-
son 2 500 €, fil.dr Laura Hollsten 12 000 
€, fil.lic. Niklas Huldén 10 000 €, fil.mag. 
Jonas Michael 3 000 €, fil.mag. Kasper 
Kepsu 5 000 €, fil.mag. Sanna-Ilaria Kit-
telä 5 000 €, fil.lic. Anna-Liisa Kuczynski 
2 700 €, fil.mag. Jeanette Lindblom 7 500 
€, fil.mag. Kristina Linnovaara 5 000 €, 
fil.lic. Atina Nihtinen 3 600 €, fil.dr Ca-
rola Nordbäck 5 000 €, fil.mag. Märtha 
Norrback 7 500 €, fil.mag. Kirsi Ojala 
10 000 €, fil.mag. Aapo Roselius 14 000 €, 
fil.mag. Sofie Strandén 15 000 €, fil.mag. 
Elisabeth Stubb 8 000 €, fil.mag. Timo 
Vilén 15 000 €, pol.kand. Gia Virkkunen 
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4 000 €, fil.mag. Johanna Wassholm 7 800 
€ och fil.mag. Mirja Österberg 15 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers 
donationsfond

Svenska språket: fil.mag. Magnus Bren-
ner 11 000 €, fil.mag. Malin Löfström 
12 000 €, fil.mag. Åsa Mickwitz 13 000 €, 
fil.mag. Helena Palmén 14 000 € och fil.
mag. Maria Sarén 15 000 €.

Historia: pol.kand. Leo Gammals 2 000 
€, fil.lic. Seija Niemi 10 000 €, fil.lic. Ati-
na Nihtinen 10 000 €, fil.mag. Mona Rau-
telin 8 000 €, kulturredaktör Cita Reuter 
5 000 €, Skärgårdskanalen r.f. 5 000 €, 
Föreningen för konsthistoria r.f. 3 000 €, 
docent Janna Toivari-Viitala 5 000 € och 
Vasa nation vid Helsingfors universitet 
3 000 €.

Teologi och kyrkohistoria: teol.mag. 
Marcus Moberg 5 000 €.

Miljövård och teknologi: fil.mag. Kris-
ter Backlund 7 200 €, Finlands svenska 
Marthaförbund 2 000 €, fil.mag. Rasmus 
Fältmarsch 4 000 €, fil.mag. Jens-Johan 
Hannus 3 000 €, fil.mag. Stefan Heinänen 
2 000 €, dipl.ing. Johanna Kirsilä 15 000 
€, Natur och Miljö r.f. 10 000 €, fil.mag. 
Sonja Nybom 2 800 €, fil.mag. Janne Toi-
vonen 7 000 €, Vindkraftföreningen r.f. 
7 500 € och WWF Finlands havsörnsar-
betsgrupp 20 000 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius 
forskningsfond

Ekon.dr Edvard Johansson 4 000 €, dipl.
ing. Mathias Kronlund 2 000 €, pol.mag. 
Anna Mattsson 6 000 €, pol.mag. Susan-
na Sandström 6 000 €, ekon.mag. Arto 
Thurlin 2 800 € och ekon.mag. Joacim 
Tåg 1 200 €. 

Hjördis och Arvid Standert-
skjölds minnesfond

Fil.dr Hanna Elomaa 8 000 € och fil.dr 
Carola Nordbäck 8 000 €.

Professor Carl-Eric Thors 
stipendiefond

Fil.stud. Sandra Petas 700 €, fil.stud. 
Vuokko Ranki 300 € och fil.stud. Tiina 
Pitkäjärvi 600 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond

Med.stud. Stina Ahlström och med.kand. 
Ylva Nyholm har beviljats resestipendier 
om 1 500 € resp. 1 000 €.
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För tio år sedan mötte jag för första gång-
en kvinnorna på Själö hospital. Vid denna 
tid höll jag på att påbörja min avhandling 
pro gradu och var intresserad av 1800-ta-
lets i det närmaste monomaniska, medi-
cinska och kulturella fascination för det 
kvinnliga vansinnet, något som kom att 
realiseras i ”upptäckten” av en mängd 
nya ”kvinnodiagnoser” som hysteri, neu-
rasteni och kleptomani. Men hur skulle 
jag undersöka detta i Finland? En möjlig 
lösning erbjöds av min historikerkollega 
Ann-Catrin Östman som upplyste mig 
om Själö hospitals arkiv (”du kan väl 
börja med att titta där”). Arkivet visade 
sig vara en guldgruva. I Åbo landsar-
kivs forskarsal med patienternas inskriv-
ningshandlingar framför mig, öppnade 
sig för mig ett förunderligt landskap. 
Här började min bekantskap med Själö, 
och i synnerhet med de kvinnliga patien-
ter som åren 1889–1944 diagnostiserats 
som obotligt sinnessjuka. Inte nog med 
att sjukhuset de sista verksamhetsåren 
(1889–1962) fungerade som ett kvinno-
sjukhus, visade sig Själö hospitals arkiv-
material därtill vara både rikt och mång-
bottnat. Föga anade jag när jag påbörjade 
denna forskarfärd hur lång och intensiv 
min relation till dessa kvinnoöden – och 
historiska dokument – skulle bli.

Själökvinnornas bortglömda 
historia*

* Pol.dr Jutta Ahlbeck-Rehns anförande i samband med att hon mottog Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 
16.5.2007.

Mellan åren 1889 och 1944 inskrevs 192 
patienter på hospitalet. De flesta överför-
des från andra sinnessjukhus, fattighus 
och kommunalhem. Tjugofem var kri-
minalpatienter. Krigen och övriga sam-
hälleliga omvälvningar satte sina spår. 
På 1920-talet, efter självständigheten, in-

Jutta Alhbeck-Rehns avhandling Diagnostise-
ring och disciplinering. Medicinsk diskurs 
och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–
1944 (Åbo Akademis 2006) belönades med Statsrå-
det Mauritz Hallbergs pris den 16 maj 2007.
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skrevs tjugo baltiska och ryska flyktingar 
och under krigsåren på 1940-talet tjugo 
evakuerade karelska kvinnor. För mer-
parten av patienterna var Själö en plats 
utan återvändo. De dog där efter ibland 
mycket långa vistelser, längst över sex-
tio år. De flesta var unga vid intagningen 
med en majoritet av ogifta tjänarinnor och 
arbeterskor. En annan grupp var hustrur, 
några var änkor. Kvinnor från medel- och 
överklass var få. Betydelsen av fattigdom 
och utsatthet i intagningarna belyses väl 
av det faktum att de flesta patienter var 
ogifta kvinnor från de lägre samhällsklas-
serna. Årligen vårdades kring 50–60 pa-
tienter på sjukhuset. 

Patienterna blev föremål för en intensiv 
och minutiös dokumentation. Processen 
som ledde till intagningen på Själö finns 
redovisad med inlagor, utlåtanden, brev 
och intyg från anhöriga, fattigvårdsord-
föranden, präster, kommunalläkare och 
rättsväsendet. Ytterligare dokumentation 
tillkom under själva intagningsförfaran-
det. Noggranna patientdagböcker fördes 
om kvinnornas liv och död på sjukhuset. 
Fysiska data om vikt, avmagring, mat-
smältning, menstruationer och infektio-
ner noterades omsorgsfullt liksom obser-
vationer om de intagnas uppförande och 
psykiska tillstånd. Även enstaka brev som 
patienterna skrivit, men som sjukhuset 
konfiskerat och inte sänt iväg, användes 
av auktoriteterna som dokumenterade 
bevis på kvinnornas sinnesförvirring.

Som ett symboliskt och geografiskt rum 
bar Själö på en särskild könad symbolik: 
en ö i havet, ett före detta leprosarium, 
endast kvinnor. På ett mycket konkret sätt 
markerade – och symboliserade – detta 
landskap gränsen mellan två världar: 
mellan det bekanta och det okända, mel-
lan det önskade och det oönskade, mellan 
det sedda och det osedda samt mellan det 
friska och det osunda.

Mitt forskningsintresse har länge 
handlat om ”mentalsjukdom”, eller sna-
rare om de beteendeformer, individer och 
handlingar som definieras och diagnostise-
ras som tecken på – eller ett uttryck för – 
mentalsjukdom. Med hjälp av dokumen-
ten ställer jag frågor kring hur kvinnors 
vansinne benämns, skapas och kontrol-
leras. Hur konstitueras ”kvinnligt” van-
sinne, existerar det former av avvikelse 
och sjukdom som uttryckligen definieras 
som något essentiellt kvinnligt, och hur 
och varför sker i så fall sådana kategori-
seringar? Jag granskar därför i detalj hur 
patienternas intagning och diagnostise-
ring såg ut, varifrån kvinnorna kom, vil-
ka kvinnor det var som benämndes som 
sinnessjuka (utgående från vissa sociala 
kategorier såsom civilstånd, ålder och 
klasstillhörighet), hur diagnostiseringen 
var kopplad till disciplinering av kön 
och kropp både i själva intagningen och 
på anstalten, samt hur både läkarveten-
skap, kommun och samhällspolitik möt-
tes i sina strävanden att lösa ett socialt 
problem – förkroppsligat i den avvikan-
de kvinnan. Genom att följa kvinnornas 
vandring genom varje instans, och ge-
nom att analysera utsagor, benämningar, 
tolkningar och omtolkningar, visar jag 
hur i den slutliga diagnosen kunskap och 
makt går samman i hierarkiskt ordnade 
berättelser, där patientens egna utsagor 
tillmäts minst vikt och läkaren, psykia-
tern, har det avgörande och slutgiltiga 
inflytandet. Med hjälp av patienternas 
dokument har jag således försökt synlig-
göra både diskurserna för ett discipline-
ringssystem och dem som var föremål för 
dem, patienterna. 

Trots att dokumenten varit mitt enda 
konkreta möte med dessa patienter, har 
jag sett och mött ”mina” Själökvinnor 
i mina egna fantasier. Jag har hört dem 
gråta och skrika, hört ångbåtens läte som 
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fört dem till Själö, sett dem ligga döende i 
tuberkulos och magra till skelettliknande 
gestalter i sina små celler. Genom deras 
brev har jag lärt känna dem och i mina 
drömmar har de besökt mig. Trots att jag 
endast har funnit ett fotografi bland ar-
kivdokumenten (föreställande en av de 
ryska undersåtarna) har jag skapat mina 
egna bilder av kvinnorna. När jag vand-
rar på Själö kyrkogård känner jag igen de 
flesta namnen på de vita träkorsen och 
kommer ihåg patienternas berättelser. 
Även om jag känner ett stort vemod när 
jag tänker på kvinnornas liv, ser jag det 
som ett privilegium att få berätta deras 
historia. 

Jag anser att forskaren har en emo-
tionell rättighet – och en skyldighet 
– att visa medkänsla och respekt för sina 
forskningssubjekt, i all synnerhet då det 
handlar om marginaliserade människor 
som inte får föra sin egen talan. Min av-
sikt med att lyfta fram Själökvinnorna 
kan ses som ett försök – i mån av möj-
lighet – att ”ge röst” åt dem som under 
sin egen livstid gömdes undan, placera-
des och förvarades på denna isolerade ö, 
och vars liv glömdes bort. Jag vill dock 
betona att mitt syfte inte skall tolkas som 
en romantisering av de kvinnliga patien-
terna, en tendens som finns i delar av 
den samhällsvetenskapliga, historiska 
och feministiska forskningen kring mar-
ginaliserade subjekt. Därför vill jag inte 
(re)presentera patienterna som ”oskyl-
diga” offer eller som fullständigt friska 
individer som ondskefulla myndighe-
ter sjukdomsförklarat och placerat på 
anstalt. Dylika tolkningar må vara lätt-
gripbara, men de reducerar ett mångfa-
setterat socialt fenomen till svartvita an-
tingen-eller-förklaringar. Frågan som kan 
och bör ställas är: på vilket sätt och varför 
blir det möjligt att diagnostisera kvinnor 
som mentalt störda, placera dem på sin-

nessjukhus och därigenom reglera deras 
aktörskap? Det sociologiska perspektivet 
handlar om att granska hur – och varför 
– vissa individer p.g.a. sjukdom, kön, et-
nicitet, ras, klass eller sexualitet placeras i 
en kategori som samhället inte bara upp-
lever, utan konstruerar som annorlunda 
i relation till det som uppfattas som det 
normala och det önskvärda. Diagnostik 
kan vara ett sätt att markera att en individ 
är annorlunda. Att kategorisera en män-
niska som ”imbecill”, ”psykopat” eller 
”hysterika” konstruerar specifika bilder 
av individen ifråga. Dessa föreställningar 
och representationer är samtidigt koppla-
de till uppfattningar om vad som är nor-
malt och icke-sjukligt. Diagnostik innebär 
därför alltid makt, makten att benämna 
och disciplinera, och är liksom vansinnet 
i ständig rörelse. Betraktat ur detta per-
spektiv blir det intressant att granska och 
ställa frågor kring varför vissa diagnoser 
eller sjukdomar uppkommer i en given 
tid för att sedan försvinna från det medi-
cinska kunskapsfältet.

Själökvinnorna kan analyseras utgåen-
de från de motbilder läkarvetenskapen, 
kommunerna och familjemedlemmar 
skapade av patienterna. I min avhand-
ling visar jag hur kvinnors fattigdom, 
lättja, illegitima och okontrollerade sexu-
alitet och kroppslighet, kriminalitet och 
övrig osedlighet markerade avvikande 
handlingar – och oönskade kvinnligheter 
– som den medicinska disciplinen sedan 
kunde omdefiniera till sjukdom.

Själökvinnornas berättelser påminner 
oss om hur viktigt det är att de historiska 
erfarenheterna tas på allvar för att kritiskt 
kunna granska vår samtid, som även den 
alltid är historisk. Även i vår förment 
moderna nutid fortsätter inflytelserika 
kulturella, medicinska och moraliska fö-
reställningar att placera människor i olika 
sociala kategorier. Forskarens uppgift blir 
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att historisera, problematisera och dekon-
struera det som samhället under en given 
tid betraktar som det normala – och det 
avvikande. 

Jag vill avsluta med att varmt tacka 

Svenska litteratursällskapet för dess stöd 
för modern tvärvetenskaplig samhällsve-
tenskap.

Jutta Ahlbeck-Rehn

Pristagarna i Folkkultursarkivets pris-
tävling Talko – arbete till nytta och nöje
Förteckningen över pristagarna i Folkkultursarkivets pristävling ”Talko – arbete 
till nytta och nöje” föll tyvärr bort ur förra numret av Källan (2/2006), där insam-
lingsresultatet presenterades.  

Följande pris delades ut:

I pris 250 euro Börje Backholm Korsholm
II pris 200 euro Aidi Holmqvist-Sangder Karleby
III pris 150 euro Eivor Eklund-Back Oravais
IV-VIII pris 100 euro Ensarsdotter Gunvor Laitinen Helsingfors
   Carl-Erik Silvander Uleåborg
   Leif Paulin Vasa
   Camilla Ena-Vikström Jakobstad
   Maj-Britt Järvinen Esbo

Utlottningspris 50 euro  Aulis Boström Vanda
   Christina Hedman-Jaakkola Mariehamn

Bokpris   Jan-Erik Rudnäs Kronoby
   Inga Skott Vasa
   Börje Österlund Kumlinge
   Rainer Hindsberg Helsingfors
   Christel Westerholm Grankulla
   Camilla Karlsson Tenala
   Marianne Tapper Fagervik
   Pia Kuronen Borgå
   Mariann Jansson Finström
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Suomen Kulttuurirahasto (Finska kultur-
fonden) offentliggjorde vid sin årsfest den 
27 februari 2007 projektet Boktalko, som 
är fondens största stödsatsning genom ti-
derna. Under åren 2008−2010 kanaliserar 
Kulttuurirahasto omkring 3,5 miljoner € 
i stödmedel till biblioteken i hela landet 
för ökade bokinköp. 

Fondens samarbetspart, Svenska litte-
ratursällskapet i Finland, deltar i projek-
tet med cirka 200 000 €. Litteratursällska-
pet stöder bokinköpen till svenska och 
tvåspråkiga kommuner på fastlandet och 
på Åland.

Kommunerna skall på detta sätt stimu-
leras att öka sina egna anslag för bokinköp. 
För närvarande köper de allmänna bib-
lioteken i Finland in böcker för omkring 
24 miljoner € årligen. Om alla kommuner 
går med i projektet Boktalko betyder det 
att den summa som på riksnivå används 
för bokinköp ökar med omkring 11 miljo-
ner €, vilket betyder upp till 700 000 nya 
böcker. Boktalkot är ett samarbetsprojekt 
för att stimulera alla kommuner i Finland 
att öka sina inköp av inhemsk litteratur. 
Bibliotekens bokinköp har minskat be-
tydligt sedan slutet av 1980-talet. 

Under det första året, 2008, fördelas 
stödet till kommunerna i proportion till 
hur stora bokanskaffningar de i snitt har 
gjort 2005 och 2006. Under de två föl-

Svenska litteratursällskapets 
och Suomen Kulttuurirahastos 

Boktalko

jande åren ges stödet till de kommuner 
som beslutar att utöka sina bokinköp. 
Det maximala stödet går till kommuner 
som för åren 2008–2010 ökar sina anslag 
för bokanskaffning med mer än 10 % över 
utgångsnivån. Stödbeloppet är då hälften 
av ökningen, dock högst 5 % av de årliga 
inköpen under referensperioden. 

Kulttuurirahasto och Svenska littera-
tursällskapet hoppas att det finansiella 
stödet för projektet Boktalko leder till att 
bibliotekens bokbestånd blir ännu mång-
sidigare än hittills, och att det förvärvas 
god inhemsk såväl skön- som facklitte-
ratur, inklusive så många barn- och ung-
domsböcker som möjligt.

Bokanslagen minskar

I Kulttuurirahastos pressmeddelande 
den 27 februari framhålls det att utlå-
ningen av böcker fortfarande är bibliote-
kens stöttepelare. Antalet biblioteksbesök 
var cirka 67 miljoner 2005. Av utlånen, 
totalt 110 miljoner, bestod cirka 75 % 
av böcker. Inköpen av böcker har emel-
lertid gått ned med en dryg tredjedel 
sedan 1985. Följden är att urvalet blivit 
ensidigare. Det som minskat mest un-
der den senaste tiden har varit inköpen 
av barnböcker, särskilt faktaböcker för 



47

barn. Kommunerna i Finland använde i 
medeltal 4,45 € per invånare för bokin-
köp. Variationerna kommunvis var stora. 
Som minst var beloppet något över 2 €, 
som mest omkring 14 € per invånare. I 
de flesta av kommunerna varierade sum-
man mellan 4 och 8 € per invånare. År 
1987 köpte biblioteken sammanlagt in 2,4 
miljoner böcker. År 2005 kunde bara 1,6 
miljoner böcker köpas. I proportion till 
ökningen inom nationalekonomin under 
samma period är nedgången i anslagen 
för bokanskaffningar betydande. Den 
statistik som sammanställts landskapsvis 
på fastlandet för åren 2005–2006 uppvisar 
väsentliga skillnader i utfallet för bokin-
köpens del. I kommunerna i Södra Kare-
len ökade inköpen till biblioteken med 
11,3 %, i Nyland med 6,4 %, Östra Nyland 
med 5,3 % och Norra Karelen med 5,1 %. 
De största nedskärningarna i anslagen 
noterades i Egentliga Tavastland med  
– 6,3 %, i Kymmenedalen med – 5,6 % och 
i Norra Savolax med – 4,5 %.

Finlands bibliotek i topp

Kulttuurirahastos överombudsman Antti 
Arjava påpekade vid offentliggörandet 
den 27 februari att biblioteksväsendet 
i Finland i många undersökningar har 

konstaterats vara enastående lyckat. Ett 
exempel är att det i flera internationella 
jämförelser kommit fram att bibliotekens 
utlåning är i en klass för sig i Finland. 
Under de senaste åren har biblioteksvä-
sendet, vars datateknik utvecklats till en 
avancerad nivå, skattats högt av allmän-
heten. Av alla kulturformer är bibliote-
ken också den tjänst som har den största 
spridningen bland allmänheten, både 
socialt och geografiskt. Biblioteksverk-
samheten uppvisar dock en minskning 
av anslagen för bokinköp med över en 
tredjedel på tjugo år. ”Att vända denna 
negativa trend till en uppgång är det vik-
tigaste syftet med Kulttuurirahastos Bok-
talko”, sade Antti Arjava. 

Svenska litteratursällskapet är med i 
detta projekt för att stimulera kommu-
nerna att också köpa in svenskspråkig 
litteratur. ”Vi hoppas att de kommuner 
som gjort nedskärningar av medlen till 
biblioteken utnyttjar det tillfälle som nu 
erbjuds att utöka bokbeståndet”, säger 
litteratursällskapets verkställande direk-
tör Henry Wiklund.

Information om Boktalko ges på littera-
tursällskapets webbplats www.sls.fi eller 
per e-post info@sls.fi.

Magnus Pettersson
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Pris för Runebergbiografi

Svenska Akademien tilldelade professor 
Johan Wrede Axel Hirsch pris 2007 för 
boken Världen enligt Runeberg. En biogra-
fisk och idéhistorisk studie. Priset delas ut 
för ”en under de senaste två åren utgiven 
levnadsteckning av högt konstnärligt och 
kulturhistoriskt värde”. Boken utkom på 
litteratursällskapets förlag 2005.

Tavastlandsresa och restaurang-
historia

Till vårens boknyheter hör Eric Gustaf 
Ehrströms Minnen af en Resa från Åbo 
till Tavastland 1811. Ehrström, sedermera 
kyrkoherde i S:ta Katarina svenska för-
samling i S:t Petersburg och en av de tidi-
gaste talesmännen för finskan som natio-
nalspråk, beskriver här en sommarresa, 
som han gjorde till Hauho i Tavastland. 

Boknyheter

Han var då informator hon lagmannen 
F.W. Krogius i Åbo och reste i sällskap 
med familjen. Resedagboken ger levan-
de beskrivningar av naturen, folket och 
ståndspersonernas liv – en resande stu-
dent upptäcker här sitt finska fädernes-
land.

I Sven Hirns bok Från värdshus till 
Grand Hôtel. Hotell och restauranger i Hel-
singfors före självständighetstiden får vi en 
detaljerad skildring av hur nöjeslivet ge-
staltade sig i den växande huvudstaden. 
I början av 1800-talet fanns det visserli-
gen många, men anspråkslösa källarkro-
gar i staden, men från 1830-talet började 
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en ny restaurangkultur ta form. När 
Petersburgssocieteten, p.g.a. ett förbud 
för ryska undersåtar att resa till Europa, 
upptäckte Helsingfors som brunns- och 
badort på 1840-talet blomstrade restau-
rang- och hotellväsendet upp, och en ny 
glansperiod inträdde efter sekelskiftet 
1900 med t.ex. Grand Hôtel Fennia. På 
sitt oefterhärmliga sätt presenterar Hirn 
också den kavalkad av utländska artister 
som underhöll stadsbor och turister.

Nationella kulturinstitutioner

Finlands Nationalteater och Finlands Na-
tionalopera. Rainer Knapas har skrivit en 
introduktion om 1800-talets kulturklimat 
och orsaker till att institutionerna skapa-
des.

Boken ansluter sig till ett projekt i kul-
turfostran för högstadier och gymnasier, 
i syfte att locka nya besökare och använ-
dare. Men boken fungerar också som en 
god introduktion för andra som vill lära 
känna dessa institutioner, som alla har 
spelat och spelar en central roll för kul-
turen och bildningen i Finland. Samtidigt 
som litteratursällskapet gav ut boken på 
svenska utkom den också på finska hos 
Finska Litteratursällskapet. Projektet har 
också en tvåspråkig webbplats www.
kulttuurinlaajakaista.fi. 

Serien Svenskt i Finland – finskt i 
Sverige komplett

För den som är intresserad av språkets 
roll i samhället är den fjärde delen i serien 

Som en av nio viktiga kulturinstitutioner 
i landet presenteras litteratursällskapet 
i boken Våra nationella kulturinstitutio-
ner, redigerad av Satu Itkonen och Kaija 
Kaitavuori. Genom informativa texter och 
vackert bildmaterial presenteras institu-
tionernas tillkomst och historia, byggna-
derna de verkar i och deras verksamhet 
i dag. De övriga institutionerna är Natio-
nalbiblioteket, Riksarkivet, Finska Littera-
tursällskapet, Finlands nationalmuseum, 
Statens konstmuseum, Svenska Teatern, 
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Svenskt i Finland – finskt Sverige, Ordens 
makt och maktens ord, intressant läsning. 
Här ingår artiklar om språket som kom-
munikationsmedel, som redskap i identi-
tetsbygget, som vapen i ideologisk kamp 
och politisk propaganda och som hjälp-
medel i gestaltningen av världen omkring 
oss. Sammanlagt 17 historiker, samhälls-
vetare och språkforskare från Finland 
och Sverige medverkar i volymen, som 
är redigerad av Olli Kangas och Helena 
Kangasharju.

De tre övriga volymerna i serien är Dia-
log och särart. Människor, samhällen och idé-
er från Gustav Vasa till nutid (2005), Mellan 
majoriteter och minoriteter. Om migration, 
makt och mening (2006) och Från olika till 
jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier 
på 1900-talet (2006). Tillsammans ger de 
en god inblick i hur Sverige och Finland 
utvecklats sida vid sida, politiskt, ekono-
miskt, kulturellt, språkligt, i en kontinu-
erlig växelverkan som trotsat politiska 
konjunkturer.

Böcker om och av Fredrika 
Runeberg

Höstens stora bokhändelse blir utgiv-
ningen av Merete Mazzarellas biografi 
över Fredrika Runeberg, Fredrika Char-
lotta född Tengström. En nationalskalds 
hustru. Fredrika Runebergs egen röst och 
hennes brinnande behov att skriva för sin 
samtid och för kommande generationer 
är utgångspunkten i den nya biografin. 
Merete Mazzarella tecknar en mångsidig 
bild av Fredrika Runebergs liv och förfat-
tarskap och låter henne framträda genom 
ett rikt källmaterial, bl.a. brev till familj 
och vänner. Mazzarella för en aktiv och 
kritisk dialog med både källmaterial och 
tidigare forskning om Fredrika Runeberg, 
och placerar också in henne bland andra 
samtida skrivande kvinnor i Sverige och 
Finland. Boken utges i samband med att 
litteratursällskapet ordnar ett semina-
rium om Fredrika Runeberg med anled-
ning av hennes 200-årsjubileum (se s. 55 i 
denna tidning).

FREDRIKA 
RUNEBERG

MIN 
PENNAS 
SAGA

Merete Mazzarella

FREDRIKA CHARLOTTA
född Tengström
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Fredrika Runebergs litterära självbio-
grafi  Min pennas saga utkommer redan 
i sommar. Här skriver hon om en fl ickas 
läshunger, hennes väg från ”versmakeri-
er” till romanskrivande och om hur svårt, 
men livsnödvändigt det är att få skriva. 
Livet vid J.L. Runebergs sida innebar vis-
sa begränsningar för det egna författar-
skapet, men Fredrika Runeberg skriver 
också om fl ickors rätt till utbildning och 
om de hinder som kvinnliga författare 
möter i sitt skrivande. Utgivare för Min 
pennas saga är Hedvig Rask, som också 
har skrivit en inledning till boken och 
kommenterat Fredrika Runebergs text.

Till jubileet ger litteratursällskapet ock-
så ut en nyutgåva av Fredrika Runebergs 
historiska roman Sigrid Liljeholm från 
1862. Handlingen utspelar sig vid sekel-
skiftet 1600 och Fredrika Runeberg skild-
rar både klubbekriget och kvinnans roller 
i ett längre historiskt perspektiv. För text-
etableringen står Daniela Silén och för en 
orienterade inledning Pia Forssell.

Litteratursällskapets årsbok Historiska 
och litteraturhistoriska studier uppmärk-
sammar också Fredrika Runebergs 200-
årsjubileum. Carina Burmans föredrag 
vid Svenska litteratursällskapets årsfest 
om Fredrikorna Bremer och Runeberg in-
går i volymen. Pia Forssell belyser Fred-
rika Runebergs författarbild och i årsbo-
ken publiceras också en liten utgåva med 
dikter av Augusta Lundahl, väninna till 
Fredrika Runeberg. Övriga bidrag är 
 Johanna Ilmakunnas artikel om hovdam-
ernas karriärer vid 1700-talets svenska 
hov, Michel Ekmans studie om Fredrik 
Cygnæus som kritiker och Lisbeth Sten-
bergs presentation av Toini Topelius liv 
och verk, där den kvinnliga vänskapen 
lyfts fram som tema. Elisabeth Stubb 
skildrar Leo Mechelins informations-
verksamhet vid förra sekelskiftet genom 
hjälpredorna Ebba zu Solms-Braunfels 

och Alma von Oertzen. Torsten Pet-
terssons Cygnæus-föreläsning ”Lånade 
drömmar – fi ktion och verklighet” ingår 
också.

 
 

Övriga böcker hösten 2007

Arne Toftegaard Pedersen undersöker 
stadsskildringar och staden som fenomen 
i Urbana odysséer. Helsingfors, staden och 
1910-talets fi nlandssvenska prosa. Helsing-
fors är den viktigaste staden för de fl esta 
av 1910-talets fi nlandssvenska författare, 
men också småstaden har sina skildrare. 
En kontrast till de fi nländska städerna 
bildar raffl ande skildringar av New York 
och Chicago. Genom skildringarna och 
i Arne Toftegaard Pedersens analytiska 
grepp träder också själva 1910-talet fram, 
detta fasansfulla och fascinerande decen-
nium i Europas och Finlands historia. 

I En fi nsk adelssläkts öden. Standertskjöld 
– Standertskjöld-Nordenstam beskriver Bo 
Lönnqvist en släktkultur med vitt för-
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grenade nätverk. Vi får ta del av adelns 
sedvänjor, traditioner och smak, i en 
värld där Finland och framför allt god-
sen i Tavastland har varit en fästpunkt i 
en många gånger kosmopolitisk livsstil. 
I detta framträder också enskilda släkt-
medlemmars verksamhet och öden, som 
först svenska och sedan ryska officerare, 
godsägare, industrimän, mecenater och 
konstnärer från slutet av 1700-talet till i 
dag.

Naturforskaren Reinhold Ferdinand 
Sahlbergs Anteckningar från en resa kring 
jorden 1839–1843 ges nu ut för första 
gången i sin helhet. Han reste sjövägen 
från Helsingfors runt Sydamerika, med 
korta besök i Brasilien och Chile, till Sitka 
i Alaska. Den strapatsrika återfärden gick 
genom Sibirien. Sahlberg var en mycket 
observant iakttagare; han intresserade 
sig för djur, växter och naturförhållanden 
men också för de många ursprungsfolk 
han mötte och för deras seder och bruk. 
Han gjorde noggranna etnografiska an-
teckningar och beskrev ingående och liv-
ligt övriga märkvärdigheter, livet ombord 
på fartyget, vardagen och sällskapslivet 
bland landsmännen i Sitka, bland stånds-
personerna i de sibiriska städerna eller 
bland burjaterna vid kinesiska gränsen. 
Utgivare för boken är Patricia Berg.

Av Konstnärsbröderna von Wrights dag-
böcker utkommer de två sista delarna i 
höst. De två yngre brödernas, Wilhelms 
och Ferdinands samtliga bevarade dag-
böcker utges samlade i volym 6. Deras 
dagböcker är visserligen inte är lika kom-
pletta som Magnus men de ger en god in-
blick i hur de arbetade och hur olika verk 
kom till. Wilhelm bosatte sig på Orust i 
Bohuslän, och gjorde sig också känd för 
sina planschverk över den marina faunan 
vid den svenska västkusten. Ferdinand 
bodde på släktgården Haminanlaks i 
Savolax, men vistades längre perioder i 

t.ex. Tyskland och hos brodern på Orust. 
Tillsammans var de tre bröderna banbry-
tande för både konsten och ornitologin i 
Finland. Den avslutande volym 7 är ett 
detaljerat register till alla tre bröders dag-
böcker. Utgivare är Anto Leikola, Juhani 
Lokki, Torsten Sjernberg och Johan Ulf-
vens.

Kari Tarkiainen utkommer i höst med 
boken Sveriges Österland. Boken är den 
första i en serie av fyra planerade voly-
mer om det svenska i Finlands historia 
genom tiderna. Sveriges Österland hand-
lar om Finlands förhistoria, medeltid 
och 1500-tal. Svenskarna och det fram-
växande svenska riket etablerar sig öster 
om Bottniska viken och de områden som 
först kallades ”Österland” blir riksdelen 
”Finland” och småningom en integrerad 
del av ett nordiskt kungadöme. Boken 
behandlar de centrala frågorna i Finlands 
historia, med ett särskilt intresse för 
förhållandet mellan finskt och svenskt, 
språk, ekonomi och bebyggelse, kyrklig 
organisering, förvaltningshistoria och 
kulturformer både på landsbygden och i 
städerna. 

Max Engmans Gränsfall. Utväxlingar 
och gränstrafik på Karelska näset 1918–1920 
är en bok om hemliga kontakter strax ef-
ter ryska revolutionen mellan Finland 
och Rådsryssland, och mellan övriga 
världen och Rådsryssland via Finland. 
Kontakterna koncentrerades till Karelska 
näset, och broarna över Systerbäck blev 
en slags ”titthål” till konsekvenserna av 
revolution, blockad, intervention och in-
bördeskrig. Bokens gränsfall handlar om 
människor som av en eller annan anled-
ning överskred gränsbron, vanligen som 
gisslan eller utväxlad fånge.

I höstens utgivning ingår också Lars 
Huldéns bibliografi. Lars Huldén har gjort 
en unik insats i Finlands svenska kultur-
liv som språkforskare, poet, visförfattare 



53

och översättare. I denna bibliografi för-
tecknas såväl hans vetenskapliga som 
hans skönlitterära skrifter från de första 
publikationerna år 1949 fram till i dag. 
Bibliografin är sammanställd av Lari 
Assmuth, Gunilla Harling-Kranck och 
Jonas Lillqvist.

Ordbok över Finlands svenska folkmål 
utkommer med del IV, och tar upp ord 
från Kyssa till O. Ordboken redovisar och 
förklarar alla de ord som har påträffats i 

de finlandssvenska dialekterna, från Kar-
leby i norr till Pyttis i sydost. Dialektord-
boken är en rik källa till kunskap om fin-
landssvenskarnas språk och kultur i en 
mångfald lokala och regionala varianter. 
Huvudredaktör är Peter Slotte. Ordboken 
ges ut i samarbete med Forskningscentra-
len för de inhemska språken.

Nina Edgren-Henrichson

ERIC GUSTAF 
EHRSTRÖM
Minnen af en Resa från Åbo 
till Tavastland år 1811
textetabl. Johanna Wass-
holm, kommentarer Nora 
Ervalahti, Rainer Knapas & 
Johanna Wassholm
ISBN 978-951-583-132-3
Bokhandelspris ca 24 €
180 s., inb., ill.

MAX ENGMAN
Gränsfall
Utväxlingar och gränstrafik på 
Karelska näset 1918–1920 
ISBN 978-951-583-148-4
Bokhandelspris ca 42 €
ca 550 s., inb., ill.
Utkommer i november

SVEN HIRN
Från värdshus till Grand Hôtel
Hotell och restauranger i Helsing-
fors före självständighetstiden
ISBN 978-951-583-145-3
Bokhandelspris ca 32 €
190 s., inb., ill.

BO LÖNNQVIST
En finsk adelssläkts öden
Standertskjöld – Standertskjöld-
Nordenstam
ISBN 978-951-583-147-7
Bokhandelspris ca 38 €
ca 380 s., inb., ill.
Utkommer i augusti

MERETE MAZZARELLA 
Fredrika Charlotta 
född Tengström
En nationalskalds hustru
ISBN 978-951-583-152-1
Bokhandelspris ca 30 €
ca 320  s., inb., ill.
Utkommer i augusti

ARNE TOFTEGAARD 
PEDERSEN
Urbana odysséer
Helsingfors, staden och 1910-talets 
finlandssvenska prosa
ISBN 978-951-583-146-0
Bokhandelspris ca 34 €
496 s., inb., ill.
Utkommer i augusti

FREDRIKA RUNEBERG
Min pennas saga
utg. Hedvig Rask
ISBN 978-951-583-149-1
Bokhandelspris ca 20 €
119 s., inb.
Utkommer i juni

FREDRIKA RUNEBERG
Sigrid Liljeholm
ISBN 978-951-583-153-8
Bokhandelspris ca 24 €
ca 300 s., inb.
Utkommer i augusti
Ingår i Vitterhetskommissio-
nens klassikerserie

REINHOLD FERDINAND 
SAHLBERG
Anteckningar från en resa 
kring jorden 1839–1843
Utg. Patricia Berg
ISBN 978-951-583-154-5  
Bokhandelspris ca 44 €
ca 400 s., inb., ill.
Utkommer i oktober

KARI TARKIAINEN
Sveriges Österland
Finlands svenska 
historia I
ISBN 978-951-583-155-2
Bokhandelspris ca 40 €
Ca 400 s., inb., ill.
Utkommer i november

Historiska och litteratur-
historiska studier 82
Pia Forssell & John Strömberg 
(red.)
ISBN 978-951-583-151-4
Bokhandelspris ca 26 €
ca 200 s., hft.
Utkommer i augusti

Konstnärsbröderna von 
Wrights dagböcker 6 
Wilhelm och Ferdinand von 
Wright 
Dagböcker 
Utg. Anto Leikola, Juhani Lok-
ki, Torsten Stjerneberg & Johan 
Ulfvens 
ISBN 978-951-583-137-8 
Bokhandelspris ca 48 €
ca 480 s., inb., ill.
Utkommer i november

➜➜➜
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Konstnärsbröderna von 
Wrights dagböcker del 7
Register
ISBN 978-951-583-138-5
Bokhandelspris ca 20 €
ca 250 s., inb.
Utkommer i november

Lars Huldéns bibliografi 
1949–2007
sammanställd av Lari Assmuth, 
Gunilla Harling-Kranck och 
Jonas Lillqvist
ISBN 978-951-583-150-7
Bokhandelspris 24 €
200 s, hft.
Utkommer i augusti

Ordbok över Finlands svenska 
folkmål IV
Kyssa – O
Huvudred. Peter Slotte
ISBN-13: 978-951-583-142-2
Bokhandelspris ca 70 €
624 s., inb. 
Utkommer i oktober
Utges i samarbete med Forsk-
ningscentralen för de inhemska 
språken

del I:
Dialog och särart
Människor, samhällen och idéer 
från Gustav Vasa till nutid
Red. Gabriel Bladh & Christer 
Kuvaja 
ISBN 951-583-126-1
Bokhandelspris ca 38 €
446 s., inb., ill.

del II:
Mellan majoriteter och mino-
riteter
Om migration, makt och mening
red. Marianne Junila & Charles 
Westin 
ISBN 951-583-133-4
Bokhandelspris 38 €
524 s., inb. 

del III: 
Från olika till jämlika
Finlands och Sveriges ekonomier på 
1900-talet
red. Juhana Aunesluoma & 
Susanna Fellman
ISBN 951-583-139-3 
Bokhandelspris 38 €
400 s., inb.

del IV:
Ordens makt och maktens ord
Red. Olli Kangas & Helena 
Kangasharju
ISBN 978-951-583-143-9
Bokhandelspris ca 38 €
493 s., inb.
Utkommer i juni

SLS-kalendern 2008
Svenska litteratursällskapets väggkalender för 2008 kommer att ha 
Helsingfors som tema. Månadsbladen illustreras med fotografier 
med motiv från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

Kalendern utkommer i oktober och kan beställas med blanketten 
längst bak i tidningen eller per e-post info@sls.fi.

Pris 12 € + porto

➜➜➜

Svenskt i Finland – finskt i Sverige
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Alla träd väntar fåglar 
Solveig von Schoultz 100 år

Jubileumsseminarium den 11 september kl. 
13–17 i Svenska litteratursällskapets hus, Rid-
daregatan 5, Helsingfors.

Närmare program meddelas senare.

Fredrika Runeberg 200 år
Seminarium och publikationer

Fredrika Runebergs 200-årsjubileum fi ras med 
ett seminarium i Svenska litteratursällskapets 
hus, Riddaregatan 5, Helsingfors, torsdagen den 
30 augusti kl. 13–17. I seminariet medverkar Bir-
gitta Holm, Heidi Grönstrand, Maria Lival-Lind-
ström och Merete Mazzarella med föredrag som 
belyser olika aspekter av Fredrika Runebergs för-
fattarskap. Samtidigt utkommer också professor 
Merete Mazzarellas biografi  över författarinnan 
Fredrika Charlotta, född Tengström. En national-
skalds hustru. 

Inför Fredrika Runebergs 200-årsdag den 2 september ger Svenska litteratursäll-
skapet också ut två nyutgåvor: Fredrika Runebergs litterära självbiografi  Min pennas 
saga utkommer i juni och hennes roman Sigrid Liljeholm ges ut i slutet av augusti. 
Alla tre böcker presenteras närmare på s. 50–51 i detta nummer. 

Svenska litteratursällskapet inledde Fredrika Runebergs jubileumsår med en före-
läsningsserie under våren, där tanken var att belysa samtida ämnen och frågor som 
stod henne nära, bl.a. trädgårdsskötsel, fruntimmersföreningar och hemmet och 
hushållet som kvinnans företag. Föreläsningsserien bjöd också på ämnen i anknyt-
ning till hennes författarskap – romanen som kvinnornas genre, ”den anspråksfulla 
blygsamheten” som retorisk strategi och Fredrika Runeberg som del av ”Runebergs-
kulterna”. Föredragen från serien kommer att publiceras i ett specialnummer av 
Källan, som utkommer i höst.
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Svenska litteratursällskapet i Finland 
firar i år sin 122 årshögtid. Som veten-
skapligt samfund värnar Sällskapet om 
vetenskapens och den högre odlingens 
ställning och förkovran i landet med ut-
tryckligt ansvar för det svenska språkets 
och den svenska kulturens andel i och be-
tydelse för den nationella gemenskapen. 
Då republiken Finland detta år högtidlig-
håller sin 90-åriga existens och bland sina 
viktiga jubileumsteman lyft fram historien 
och framtiden och språket och kulturen ser 
jag detta som en välkommen uppmaning 
att under året dryfta bärande grundvalar 
för nationens, eller med runebergskt ord-
val, det gemensamma fosterlandets väl 
och ve. Som nationell kulturinstitution 
vill Svenska litteratursällskapet, från sina 
utgångspunkter och syften, ge sitt bidrag 
till den gemensamma diskussionen. 

*

”Hur långt är det över gamla Salutorget 
i Åbo? Inte många steg – och ändå så 
långt.”  Så inleder Carina Burman föror-
det i sin biografi över Fredrika Bremer 
från 2001. Hon förtydligar Salutorgets av-
ståndsproblematik genom att kontrastera 
den äldre Åbobon Johan Henric Kellgrens 
värld mot Fredrika Bremers och konsta-
terar att motsatsparen då lätt staplas på 
varandra: ”man–kvinna, poet–prosaist, 
fattig–rik, universitetslärd–societetsupp-

Mångfald och gemenskap*

* Ordförandens hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 2007.

fostrad, ungkarl–hemmadotter, ateist–re-
ligiös, promiskuös–dygdig. Den ene var 
en skarp, charmerande satiriker, som 
gärna pryglade den mänskliga dårska-
pen, den andra en varmhjärtad folkfost-
rare med pekpinnen stadigt i handen.”  
Detta är en sporrande introduktion till 
den innehållsrika boken och man håller 
gärna med Agneta Pleijel då hon säger att 

Årets 200-årsjubilar Fredrika Runeberg. (SLSA 
870)
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en ”framåtdrivande dramaturgi” känne-
tecknar bokens litterära stil. Jag får hälsa 
denna dramaturg, docent Carina Burman 
varmt välkommen som årshögtidens fest-
föredragshållare över temat Fredrikorna. 
Bremer, Runeberg och andra författarinnor.**  
Vår spänning och förväntan inför före-
draget blir inte mindre av att docent Bur-
man även gjort sig känd som skildrare av 
detektiva mysterier, med bl.a. 1850-talets 
Rom som en inbjudande, hemlighetsfull 
scen.

Svenska litteratursällskapets bidrag 
till det långsiktiga, gemensamma na-
tionsbygget samlas och bearbetas i dess 
arkiv, det innoveras och problematiseras 
i dess alltmer växande forskningsverk-
samhet och det offentlig- och synliggörs 
genom en mångsidig och, vågar jag häv-
da, starkt kvalitetsmedveten förlags- och 
publikationsverksamhet. På alla dessa tre 
huvudområden kan man i dag iaktta en 
lovvärd aktivitet och initiativkraft. Någ-
ra, närmast nya och långsiktiga initiativ 
och exempel vill jag här nämna. Inom ar-
kiven har man startat ett treårigt projekt 
Arkiv, minne och glömska inom vilket man 
i tre delprojekt ur idé- och kulturhistorisk 
och arkivvetenskaplig synvinkel skall 
granska Sällskapets arkivideologiska ut-
gångspunkter och utvecklingsstrategier. 
Jarl Pousars unika boksamling skall få 
en bokhistorisk genomlysning i projektet 
Vackert, vittert, lärt. De fem nya, treåriga 
forskningsprojekt som i hård konkurrens 
valts ut har inletts detta år. I det litteratur-
vetenskapliga projektet skall den tidiga 
finlandssvenska litteraturen penetreras 
bl.a. i dess brottning mellan traditions-
bundenhet och förnyelsevilja. Språkveta-
re undersöker hur finska inlärare kommer 
till rätta med svenskans struktur i utveck-

landet av kommunikativ kompetens. Hur 
finlandssvenskhet framställs och gestal-
tas genom olika former av musik är tra-
ditionsvetenskapens bidrag till Sällska-
pets forskningssatsning. En biografi över 
Alexander Armfelts tid som inflytelserik 
ministerstatssekreterare blir Clios bidrag 
och slutligen skall politologerna granska 
svensk politik i Finland med inriktning 
på beteende, opinion och framtid. Sam-
manlagt är ett tjugotal forskare engage-
rade i de nystartade projekten.

Samtidigt pågår de tidskrävande och 
omfattande insamlings- och utgivnings-
projekten Rädda det finlandssvenska talet 
och Biografiskt lexikon för Finland och där-
till utarbetandet av Förvaltningshistorisk 
terminologisk handbok som inletts detta år. 
Det inom Åbo Akademi initierade och av 
Sällskapet understödda projektet Svenskt 
i Finland – en lång historia närmar sig snart 
utgivningsskedet där Sällskapet även 
kommer att förlägga de planerade fyra 
volymerna. En alldeles speciell ställning 
inom Sällskapet intar Zacharias Topelius 
Skrifter, som skall utmynna i en ny, histo-
risk-kritisk och kommenterad utgåva av 
Topelius litterära produktion. Utgåvan 
kommer att ges ut både i bokform, om-
fattande över 20 band och i en elektronisk 
version. Detta krävande uppdrag möjlig-
görs genom den editionsfilologiska kom-
petensutveckling som Sällskapet nu i ett 
decennium aktivt satsat på och därvid 
uppnått en ledande position i landet, och 
i nära samverkan med motsvarande stor-
projekt i de andra nordiska länderna.

Projektet är speciellt också därför att 
det har väckt positivt gensvar på månget 
håll. Finska Vetenskaps-Societeten har 
tidigt och fortgående kännbart stött pro-
jektet och Undervisningsministeriet har 

** Festföredraget publiceras i litteratursällskapets årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier 83.
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beviljat långsiktigt, rundligt understöd. 
Flera ansökningar ligger för behandling 
hos betrodda kulturorganisationer och 
fler kommer att lämnas in. Finns det nå-
gon här i salen som känner sig förbigång-
en, misströsta inte, er tur kommer. Det tar 
sin tid innan detta gigantiska utgivnings-
projekt till alla delar har preciserats så att 
adekvata ansökningar kan sändas ut till 
så rätt instans som möjligt. Detta Fred-
rika Runebergs jubileumsår får jag ännu 
nämna utgivningen av Min pennas saga, 
ett nytryck med kommentarer. Och så 
väntar vi givetvis med spänning på Me-
rete Mazzarellas av Sällskapet beställda 
biografi, med titeln Fredrika Charlotta född 
Tengström. En nationalskalds hustru.

Den materiella grunden för denna ex-
pansion är en klok och skicklig förvalt-
ning av Sällskapets ekonomi där både 

starkt ökad avkastning och innovativt 
utvecklade analysinstrument rönt stor 
uppskattning inom Sällskapet och dess 
styrelse men även berättigad uppmärk-
samhet utanför Sällskapets krets. En 
annan framgångsfaktor utgör en enga-
gerad personal som nu närmar sig ett 
åttiotal på Sällskapets lönelista. En med 
omtanke skött personalpolitik har mött 
ett inifrån växande engagemang för Säll-
skapets syften och varierande arbetsfält. 
Den i Kronohagen väl kända Glöggkö-
ren skall kanske inte sjunga vid årshög-
tiden, men tveklöst skall den bli noterad 
från denna kateder, som ett exempel på 
att lekfullhet och seriöst och resultatrikt 
arbete, går hand i hand.  Där fantasi och 
omsorg finns om den sociala, kollegiala 
trivseln, där finns också intresset för och 
glädjen över professionell utveckling och 

Bengt Olof och Axel Lille, far och son, var centralfigurer i kulturlivet i 1800-talets Finland. Fadern var med 
om att grunda Finska Litteratursällskapet 1831, sonen var en av bakgrundgestalterna vid grundandet av 
Svenska litteratursällskapet i Finland 1885. (SLSA)
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ansvarsfulla arbetsinsatser. Som förtro-
endevald i Sällskapet och därför inte del-
aktig i det vardagliga arbetet, är det för 
mig en källa till djup tillfredsställelse att 
från sidan få följa detta aktiva intresse för 
arbetsgemenskapens och därmed för Lit-
teratursällskapets väl.

*

Liksom juristen älskar sina paragrafer 
och moment, älskar historikern sina epo-
ker och årtal. Hur skall jag annars kun-
na motivera att jag också detta år måste 
återvända till hösten 1822 vid den gamla 
Akademin i Åbo, till Kajornas republik, 
för att använda den jubilerande Fredrika 
Runebergs laddade karaktäristik. Efter 
Lönnrot, Runeberg och Snellman vill jag 
ytterligare lyfta fram två ynglingar som 
inledde sina studier den hösten och som 
var födda 1807. Kyrkohistorikern Bengt 
Olof Lille skulle bli en nära vän till Ru-
neberg och en central gestalt i arbetet 
för nationens kulturella utveckling, bl.a. 
som en av grundarna av Finska litteratur-
sällskapet, medan sonen Axel Lille som 
känt, var en av bakgrundsgestalterna vid 
Svenska litteratursällskapets tillkomst. 
Detta behöver inte betyda några starka 
meningsbrytningar inom familjen. Olika 
tider krävde olika kulturpolitiska sats-
ningar för att klokt värna om de bägge 
språkens och kulturernas berättigande 
och existensmöjligheter i det gemen-
samma fosterlandet. Ämbetsmannen och 
militären Casimir von Kothen, den andre 
ynglingen, var under decennier den hö-
gre statsapparatens synliga företrädare 
och satt på många viktiga poster och 
deltog i många centrala utredningar, och 
slutade som universitetets vicekansler 
och den nygrundade skolöverstyrelsens 
första chef 1869. Som skolchef blev hans 
tid inte så lyckosam och rätt snart bekläd-

des posten av matematikern L.L. Linde-
löf, men som en inflytelserik ämbetsman 
är han en viktig, om alltid inte så älskad, 
aktör i vår 1800-talshistoria.

I gestaltandet av det framväxande Fin-
land kom sålunda dessa 1822:or  att på 
olika sätt utöva ett avgörande inflytande 
och även bära arvet och traditionerna, 
mer eller mindre synligt, vidare från 
den närmare 190 åriga universitetsverk-
samheten i Åbo. Tillägger man ännu att 
Fredrik Cygnaeus, född också han 1807, 
inledde sina studier hösten 1823 fullstän-
digas bilden ytterligare. I raden av dessa 
nationella byggmästare, med aboensiska 
lärdomsrötter, står för oss givetvis natio-
nalskalden och Sällskapets skyddspatron, 
Runeberg i ett speciellt skimmer.

*

Jag har i mina hälsningsord, genom att 
kort lyfta fram vissa, närmast nya och 
långsiktiga projekt inom Litteratursäll-
skapet, visat på hur vi för vår del bidrar 
till att belysa temat språket och kulturen 
i republikens 90-års firande men även 
temat historien och framtiden. Genom an-
knytningen till de inflytelserika aktörerna 
från hösten 1822 har jag ytterligare velat 
understryka det förflutnas och den histo-
riska insiktens djupare betydelse som en 
omistlig dimension i vår framtidsgestalt-
ning. 

I dessa utblickar kring Sällskapets inre 
och yttre verksamhet ingår en, som jag 
vill tro, fruktbar och nödvändig spän-
ning mellan mångfald och gemenskap. I 
Sällskapets inre arbete kommer mångfal-
den till uttryck i de anställdas personliga 
engagemang och upptåg medan gemen-
skapen syns i en fördjupad identifikation 
med Sällskapets idé och syften. I den 
yttre verksamheten bejakas mångfalden 
genom att de båda nationalspråken och 
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kulturerna respekteras och ges utrymme 
och positiva utvecklingsbetingelser med-
an gemenskapen manifesteras genom en 
tilltro till det gemensamma fosterlandet, 
i vår tid mer utåtblickande, mer inbju-
dande, mentalt mindre gränsbevakande, 
men dock ett fosterland djupt i våra hjär-

tan. Även den globala människan, om nu 
en sådan finns, behöver fästen för närhet 
och tillhörighet, för berörande minnen 
och gripbar framtidstro.

Håkan Andersson

”Att söka slottet Silvertopp” 
Äventyret som idé

Föreläsningsserie i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse
i Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 10 september kl. 18.00
Gösta Kjellin: Att söka efter äventyret: Om det jordiska paradiset, 

Sindbad sjöfararen och kapten Gulliver
Conny Svensson: Äventyret i den klassiska pojkboken

Måndagen den 8 oktober kl. 18.00
Thomas Wulff: Kluven mellan Öst och Väst – Om en romangestalt och 

hans författare
Ett läsdrama uppförs: Telemachos äventyr, på jakt efter sin pappa Odysseus, 

efter Homeros Odysséen av Anders Larsson

Måndagen den 12 november kl. 18.00
Henrik Knif: Sultanens harem, franska upplysningen och Drottningholms teater

Patricia Berg: ”Detta är smak av döden” – resor och mytomspunna länder i 
fornegyptisk litteratur

Måndagen den 3 december kl. 18.00
Ann-Kristin Schevelew: Äventyret i operan

Hans Sundström: Epik, exotik, eskapism och ”cliffhangers”

Varmt välkommen
Rätt till ändringar förbehålles
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