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Uppmärksammandet av historiska jubi-
leer har i regel utgjort ett givet inslag i na-
tionernas liv och därmed i uppbyggandet 
och manifesterandet av deras nationella 
identitet. Vår tid utgör härvid inget un-
dantag. Snarare har man det intrycket att 
intensiteten och ambitionen i firandet av 
olika jubileer, åtminstone i ett europeiskt 
perspektiv, under senare tid har tilltagit. 
Är detta intryck riktigt är det en intressant 
påminnelse om hur relationen mellan det 
förflutna, nutid och framtid är föränder-
lig och om hur tidsperspektivet med va-
rierande betoningar och tyngd kan mobi-
liseras och användas. För Finland, sedan 
nu Lönnrot, Runeberg och Snellman med 
värme, pompa och ståt vårdats intill na-
tionens hjärta, aktualiserar riksupplös-
ningen �808–09 många principiellt viktiga 
historiska berättelser och utblickar. Lant-
dagen i Borgå, freden i Fredrikshamn och 
regeringskonseljens första möte i Åbo ut-
gör vid sidan av själva kriget avgörande 
milstolpar i det autonoma storfurstendö-
met, i nationen och i staten Finlands fram-
växt och gestaltning.

I det bilaterala svensk-finländska upp-
märksammandet av riksupplösningen, 
eller märkesåret �809, har man som känt 
samlats under devisen Det nya Finland 
– Det nya Sverige, och därmed velat beto-
na de genomgripande förändringar som 

Svenska litteratursällskapet 
och minnet av 

riksupplösningen �808–09

ägde rum på bägge sidorna av den nya 
riksgränsen. För Svenska litteratursäll-
skapet som enligt sina syften skall samla, 
bearbeta och offentliggöra vittnesbörden 
om den svenska kulturens uppkomst och 
utveckling i Finland och främja inhemsk 
forskning rörande svenska språket och 
litteraturen samt med nationalskalden 
Runeberg som uppburen galjonsfigur, in-
bjuder riksupplösningen till att mångsi-
digt belysa det svenska perspektivet i det 
gemensamma fosterlandets framväxt och 
utveckling.

Sällskapet har härvid funnit det ange-
läget att också betona tiden före riksupp-
lösningen och lyfta fram den fullvärdiga 
andel den östra rikshalvan hade i rikets 
utveckling. Detta gällde förvisso inte en-
bart krigsinsatser utan även samhällsbyg-
ge, handel och sjöfart, utbildning, kultur 
och vetenskap. I det perspektivet har det 
svenska Ostindiska kompaniet och dess 
betydelse lyfts fram och Sällskapet har 
medverkat till att Ostindiefararen Göthe-
borg besöker Helsingfors i början av juni 
2008. I samband med besöket ordnas bl.a. 
seminarier och utställningar som på olika 
sätt belyser globaliseringens ekonomiska 
och kulturella konsekvenser förr och nu. 
I anslutning härtill utger Sällskapet C. F. 
Hornstedts Anteckningar under en resa till 
Ostindien 1782–1786, Israel Reinius Journal 
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hållen på resan till Canton 1745–1748 (utg. 
Birgit Lundelund, nytryck) och Birgit Lu-
nelunds Peter Johan Bladh och Svenska Ost-
indiska compagniet 1766–1784 (nytryck).

Själva riksupplösningen kommer att 
uppmärksammas i en bok som prelimi-
närt bär titeln Avsked och minne med Max 
Engman som huvudredaktör. Ceremo-
nierna i Borgå under lantdagen �809 be-
handlas i en bok av Henrika Tandefelt. 
Sällskapets väggkalender för 2009 kom-
mer att ha lantdagen i Borgå som tema. 
Eric Gustaf Ehrströms Dagbok från fälttåget 
i Österbotten 1808 med Johanna Wassholm 
och Rainer Knapas som utgivare kommer 
ytterligare att belysa de centrala åren. Jan 
Samuelsons undersökning om elitens so-
ciala nätverk och geografiska mobilitet i 
Sverige och Finland ca �720–�820, som 
utkommer våren 2008, tangerar också te-
matiken kring �808–09.

Skuggspelet Fänrik Ståls sägner utgivet 
på Edlunds förlag kommer att i faksimil 
ges ut som ett inslag vid bokmässan i Gö-
teborg 2008. Det förtjänar även nämnas 
att Sällskapet 2006 i nytryck gav ut C. J. 
Ljunggrens Skildring af krigshändelserna i 
Öster- och Västerbotten 1808–1809.

I samarbete med Söderströms förlag 
och Utbildningsstyrelsen har SLS initierat 
utarbetandet av ett läromedel kring riks-
upplösningen med fil.dr Tom Gullberg 
som ansvarig redaktör. Det är tänkt att bo-
ken skall spridas inom skolvärlden, när-
mast i gymnasierna och i andra mellan-
stadieskolor, men den kommer även att 
vara utformad för en bredare läsekrets.

Sällskapet deltar tillsammans med an-
dra centrala institutioner i den stora riks-
utställningen i Finlands nationalmuseum 
Rikssprängning och begynnelse. 200-årsmin-
net av Finska kriget – Ero ja uusi alku. 200 
vuotta Suomen sodasta. Därtill kommer 
Sällskapet att anordna en egen utställning 
i mindre skala på Riddaregatan 5. Sällska-

pet medverkar i ett seminarium med det 
preliminära temat Det gemensamma arvet, 
arrangerat av Riksbankens jubileumsfond 
och Hanaholmens kulturcentrum.

Sällskapets fem vetenskapliga nämnder 
kommer utifrån sina specifika intresse- 
och kompetensområden på lämpligt att 
sätt uppmärksamma riksupplösningen.  
Vidare kommer Sällskapets traditionella 
föreläsningsserier hösten 2008 och våren 
2009 att beröra teman kring minnet av 
�808–09. Historiska nämnden inledde re-
dan i slutet av november innevarande år 
med ett historiografiskt inriktat seminari-
um kring perioden �807–�8�5 under rub-
riken ”Napoleon, Norden och nationen” 
och gav därmed en bakgrund till hur 
forskningen under olika tider och från 
olika utgångspunkter behandlat, förstått 
och problematiserat de turbulenta decen-
nierna kring tiden för riksupplösningen.

Vid Sällskapets årshögtid 2008 kom-
mer historikern Henrik Meinander att 
vara festtalare medan språkvetaren, pro-
fessor Mats Thelander från Uppsala 2009 
festtalar över ämnesområdet det svenska 
språket och Finland.

Såhär ter sig konturerna kring Svenska 
litteratursällskapet och minnet av riks-
upplösningen �808–09. Mycket söker fort-
farande sina slutliga former och nya ini-
tiativ kommer ännu att tas. På Sällskapets 
hemsida www.sls.fi kan man efter hand 
ta del av preciserade uppgifter om inne-
håll, platser och tider.

Samtidigt som Sällskapet utgående 
från sina syften vill belysa det svenska 
perspektivet i nationens firande, gäller 
det självfallet att även förstå de vidare 
perspektiven kring riksupplösningen. Då 
kan man lämpligen begrunda de infalls-
vinklar som Max Engman för fram i arti-
keln ”Vad och hur skall vi fira 2008–2009?” 
(Historisk Tidskrift för Finland �/2007).

Håkan Andersson
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Ortnamn är något som omger oss överallt 
när vi rör oss i stadsmiljö, och i många 
fall är de så självklara för oss att vi egent-
ligen inte reflekterar över dem. En del av 
de ortnamn vi använder när vi orienterar 
oss i staden är stadsplanenamn som gatu- 
och vägnamn medan andra är inofficiella 
smeknamn som vi oftast använder endast 
i vardagligt tal. Språkarkivets frågelista 
”Inofficiella namn i våra städer” i Källan 
2/2006 uppmanade läsarna att berätta 
om inofficiella ortnamn. Den här gången 
samlade frågelistan rätt få svar − 2� styck-
en − varav 6 stycken från Österbotten, 2 
från Åboland, � från Åland, �� från Ny-
land och � från övriga orter. Många infor-
manter skriver glädjande nog om namn i 
fler än en stad vilket gör den geografiska 
spridningen på svaren stor.

Bruket av officiella och 
inofficiella namn

För att man skall kunna använda inoffi-
ciella namn i en stad måste man ha åtmins-
tone viss lokalkännedom; i en främmande 
stad är man hänvisad till gatunamn och 
namn på affärer och restauranger som 
syns i gatubilden för att kunna orientera 
sig. De officiella och inofficiella namnen i 
en stad kompletterar varandra och gräns-

Namnen i våra städer 
Språkarkivets pristävling nr 47

dragningen mellan dem är inte alltid tyd-
lig. Inofficiella smeknamn kan behövas 
om de officiella namnen är långa och 
krångliga, men när de officiella namnen 
upplevs som lätthanterliga behövs smek-
namn mer sällan. En informant i Vasa ger 
namnen Academill och Tritonia som exem-
pel på officiella namn som fungerar. I föl-
jande citat beskriver en annan informant 
sitt barndomshem och vi ser att namnet 
på huset – som i det här fallet kommer 
från den som ägde gården – för henne är 
viktigare än gatuadressen: 

När vi flyttade till Lovisa år �9�7 stod det 
på vår port ��. […] Men det betydde inte 
något vad det stod på porten för man talade 
om att man bodde i någons gård. Vi bodde i 
Lunds gård. (Kvinna f. �928)

En enskild person kan använda olika 
namn i olika situationer och med olika 
personer. De inofficiella namn som en 
person använder är ofta färgade av var 
hemmet, arbetsplatsen och hobbyerna är 
belägna eftersom man har ett behov av 
att namnge platser i områden där man 
rör sig. Typiskt för åtminstone en del 
av de inofficiella namnen är att de har 
en kort livstid och att de lever i ständig 
förändring. Eftersom variationen är stark 
och namnen förändras finns det inte hel-
ler några enhetliga skrivformer för dem. 
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En del namn används av – eller är åt-
minstone bekanta för – så gott som alla 
invånare på en ort (t.ex. Peffan, för Pedago-
giska fakulteten i Vasa) medan andra namn 
endast används inom en familj eller i ett 
kompisgäng (t.ex. Tågparken i Vasa). Frå-
gelistsvaren innehåller inofficiella namn 
på bland annat städer (Hesa för Helsing-
fors och Jeppis för Jakobstad), stadsdelar 
(Monkka för Munksnäs i Helsingfors och 
Vörkkäri för Vöråstan i Vasa), byggnader 
(Korvhuset i Helsingfors, Lunds gård i Lo-
visa och Lutikkalinna i Karleby), gathörn 
(Hagströms hörnet i Karleby, Bankhörnet i 
Karis), fordon (Gula faran eller Keltsu för 
den gula stadsbussen i Åbo) och rondel-
ler (Bilkvarnen i Vasa och Bläckfisken i Ma-
riehamn). 

Det kan ibland vara svårt att skilja mel-

lan officiella och inofficiella namn efter-
som man som namnbrukare inte nödvän-
digtvis gör skillnad på dem. En kvinnlig 
informant frågar sig också hur man kan 
veta vilka namn som är inofficiella. Hon 
säger att hon till exempel aldrig haft be-
hov av att slå upp ett namn som Kina-
muren (inofficiellt namn för ett höghus i 
Vasa) i telefonkatalogen och att hon där-
för inte vet om det är officiellt eller inte. 
Hon fortsätter så här:

Mer än själva namnen är det kanske ladd-
ningarna som ibland kan ha en inofficiell 
betydelse. Det heter ju faktiskt på riktigt 
Övre torget och Nedre torget i Vasa, men 
Nedre torget hade nog sin egen laddning 
för de ungdomar som hängde där på hel-
gerna. Nedre torget var alltså dels ett offici-
ellt namn på en plats i staden, dels namnet 

Hagströms hörnet är än i dag ett lätt igenkännligt landmärke i Karleby trots att hörnets betydelse avta-
git. Ända fram till 1970-talet var busshållplatsen vid byggnaden den viktigaste i staden. (Foto Carl-Eric 
Silvander, SLS 2127)
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på en mötesplats – på ytan samma namn 
och platsangivelse men med olika funktio-
ner. Själv har jag nog både rutter och mötes-
platser som har sin egen betydelse, men be-
teckningarna avviker inte från de officiella 
namnen utan det är de officiella namnen 
som används för privata syften och med 
privata associationer. Så kallade t.ex. min 
pappa mormors hem för Vasaesplanaden 
(t.ex. ”vi far till Vasaesplanaden”) eftersom 
lägenhetens adress var Vasaesplanaden. 
Hela gatans namn fick då funktionen att 
avse ett specifikt hem. Namnet i sig var 
alltså inte inofficiellt, men användningen av 
det och dess betydelse var däremot privat. 
(Kvinna f. �972, Vasa)

För en enskild person spelar det inte hel-
ler någon roll om ett namn är officiellt 
eller inofficiellt och man kan använda 
namnen tillsammans oberoende av deras 
status.

Olika generationer använder 
olika namn

Utgående från informanternas svar är de 
inofficiella namnen starkt bundna till den 
generation som använt dem, och männis-
kor som hör till olika generationer känner 
inte nödvändigtvis alltid till ifall med-
lemmar av yngre eller äldre generationer 
använder inofficiella namn och i så fall 
hurudana. En manlig informant är till ex-
empel säker på att dagens skolungdomar 
inte använder inofficiella namn:

De har […] inga smeknamn eller öknamn 
på skolan. (Man f. �9�7)

En annan man (f. �9�5), som flyttat från 
Karleby för �0 år sedan förundrar sig över 
att den yngre generationen i dag inte kän-
ner till ”de gamla namnen”, men han är 
medveten om att namn förändras. Däre-
mot känner han som lärare i viss mån till 
de namn som ungdomarna i hans hemstad 

Uleåborg använder och säger att han hört 
namn som Kaketsu för stadsdelen Kauko-
vainio, Puokkari för Puolivälikangas och 
Piiri för mentalsjukhuset. Han påpekar 
också att det knappt finns några svenska 
ortnamn i dagens Uleåborg. En kvinna (f. 
�9��) som bott en stor del av sitt liv i Åbo 
vet att äldre människor säger Lääni eller 
Länet om universitetssjukhuset medan 
ungdomar använder den finska förkort-
ningen Tyks. En kvinna från Vasa säger att 
hon nog i viss mån känner till namn som 
äldre människor använder och påpekar 
att en del orter som bytt namn eller funk-
tion har fått ha kvar sitt gamla namn åt-
minstone en tid i folkmun. Hon säger att 
Vasa övningsskolas lågstadium kallas Övis 
lågstadium av dem som gått där (Övis är 
det inofficiella namnet för Vasa övnings-
skola). Hon vet också att äldre människor 
talar om Vasa övningsskolas gymnasium 
som Lyceet och att en del använder nam-
net Råttstallet. Dessutom påpekar hon att 
ett hus där en bekant bott och som hon be-
nämnt efter personen kan fortsätta kallas 
t.ex. Jonkes hus också efter att Jonke flyttat. 
Det finns alltså en viss övergångstid innan 
ett nytt namn tar över. Samma kvinna har 
bott i Åbo för flera år sedan och säger att 
hon fortfarande talar om orterna med de 
namn de hade då trots att till exempel bu-
tiker har flyttat eller bytt namn. I Vasa är 
hon däremot mer uppdaterad angående 
det inofficiella namnskicket. 

Olika typer av inofficiella namn

Det finns många sätt att bilda inofficiella 
namn på och en av utgångspunkterna är 
utseendet, gärna kryddat med en över-
drift. Det hus i Vasa som i folkmun kall-
las för Kinamuren har fått sitt namn av att 
det är väldigt långt. Ett annat hus kallas 
av samma orsak för Kilometerhuset. Hu-
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set Masken i Jakobstad kallas så för att 
det är långt och har formen av en sling-
rande mask medan Dragspelshuset i Vasa 
till formen liknar ett dragspel. Ytterligare 
exempel med utseendet som utgångs-
punkt är den ortodoxa kyrkan i Vasa som 
på grund av kupolerna kallas för Lökkyr-
kan, konserthuset i Åbo som på grund 
av det ovanliga plåttaket kallas för Kon-
servburken (samtidigt som Konservburken 
är en ordlek på ordet konserthuset). Ett 
höghusområde i Åbo där husen står som 
batterier intill varandra kallas för Batte-
rihagen. I Lojo kan man hitta huset Sock-
erbiten. Batterihagen kallas på finska för 
Patterinhaka och Sockerbiten för Sokeripala, 
vilket visar på att de inofficiella namnen 
ibland motsvarar varandra på finska och 
svenska.

Avledningar och förkortningar av de 
officiella namnen är också ett populärt 
sätt att bilda inofficiella namn på. Det här 
är något som det finns allra flest exempel 
på från Helsingfors, men till exempel i Ja-
kobstad kallas brandkårshuset för Brankis. 
Resten av exemplen i detta stycke är från 
Helsingfors. Reallyceet kallades för Revan, 
den gamla flickskolan på Bulevarden för 
Bullan och Topeliusskolan för Tåppan. Det 
är ändå inte enbart skolor som fått inof-
ficiella namn i form av avledningar utan 
även andra byggnader, stadsdelar och 
gator. Åggelby kallas för Ågeli och Alexan-
dersgatan för Alexen. Ibland finns det flera 
olika förkortningar eller avledningar av 
samma namn; Sörkka/Sörkkä för Sörnäs 
och Jåiski, Johis och Johanken för Johan-
nesplanen. En del av dessa avledningar är 
gemensamma med de inofficiella finska 
namnen: Rööperi för Rödbergen liksom 
Sörkka/Sörkkä.

En typ av överflyttning av namn före-
kommer också. I Vasa har man döpt en 
byggnad till Glaspalatset (antagligen efter 
Glaspalatset i Helsingfors), och i Uleå-

borg kallar man stadsdelar för Madrid 
och Pikku-Berliini (’Lillberlin’). Likaså 
kallas en fabrik i Närpes för Krylbo efter 
en fabrik i Krylbo i Sverige dit många 
Närpesbor åkte på �950-talet för att jobba. 
På samma sätt kallas församlingens ad-
ministrationsbyggnad i Åbo för Vatikanen 
och i Vasa har man döpt en hög skidbacke 
till Himalaya.

Det finns också inofficiella namn som 
Kyrkan eller Bibban som vid en första an-
blick inte ser ut som namn. De kan ändå 
fungera som namn om en person enty-
digt använder dem som namn för till 
exempel den närmaste kyrkan eller det 
närmaste biblioteket. För att man skall 
kunna avgöra det här måste man natur-
ligtvis känna till kontexten. En informant 
skriver så här:

 
I Vasa hade jag och maken i tiderna en mö-
tesplats bakom museet, ett träd som var 
vårt. Men vi kallade det aldrig för annat än 
”trädet”. (Kvinna f. �972)

Här handlar det om ett specifikt träd och 
då kan Trädet fungera som namn för de 
involverade personerna. På samma sätt 
fungerar namnen Kyrkan – i det här fallet 
Trefaldighetskyrkan i Vasa – och Bibban – i 
detta fall Vasa stadsbibliotek. En informant 
i Helsingfors skriver att hon och hennes 
väninna kallade Elisabetsskvären enbart 
för Parken:

Vår park kallade vi bara Parken, alla de 
andra parkerna vi kände till hade namn. 
(Kvinna f. �9�8)

Enligt samma mönster kallades de spår-
vagnshållplatser som tidigare fanns på 
Brändö i Helsingfors för Första, Andra, 
Fjärde, Nästsista och Sista eller Entis. Den 
tredje hållplatsen låg vid huset Domus 
och kallades bara Domus.

Det är vanligt att byggnader har in-
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Dragspelshuset på Fredsgatan i Vasa har snedställda burspråk vilket gör att huset ser veckat ut, som ett 
dragspel. (Foto Bo Pensar, SLS 2127)

officiella namn, och när det gäller småhus 
och enfamiljshus är det rätt vanligt att de 
får namn efter den eller dem som äger 
(ägde) eller bor (bodde) i huset. Ett hus 
kan som vi sett då heta Lunds gård (Lovi-
sa), Hultmanska gården (Ekenäs) eller Villa 
Rurik (Helsingfors). Det sista exemplet är 
från Brändö villastad från tiden mellan 
�920-talet och �950-talet:

Där alla kände alla och namnen på gator 
och vägar saknade betydelse. […] Vissa 
hus hade namn, så hette t.ex. Brändövägen 
�0 Villa Rurik medan Villa Stolpe torde ha 
legat vid Brändöv. �. […] I allmänhet be-
nämndes dock husen med sina innehavares 
namn.  (Kvinna f. �927, Helsingfors)

Större hus har enligt det insända mate-
rialet inte fått sina namn efter ägarna el-
ler invånarna i husen utan de kan ha fått 
namn enligt utseende, t.ex. Runda huset 

och Korvhuset (med en ”korv” som löper 
längs fasaden) i Helsingfors, de kan också 
ha fått namn enligt något som funnits i 
huset, t.ex. Wasa banks hus, Kemen (Ke-
miska institutionen vid Helsingfors uni-
versitetet) eller Unibibban (universitets-
biblioteket i Helsingfors). En informant 
(f. �9�5) konstaterar följande angående 
namn på höghus i Karleby:

En detalj som allt mer kommit in i stadsbil-
den är det faktum att höghus fått ge namn 
på olika platser. I kärnan av Gamlakarleby 
har vi idag hus vars namn känns igen av de 
flesta. (Man f. �9�5)

I många städer är det säkert också så att 
inofficiella namn på byggnader i centrum 
är sådana som de flesta stadsbor känner 
till. I Karleby har till exempel några av 
höghusen i centrum fått namn som Karn-
gården, Kokkolinna och Kokkokulma och 
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detta är namn som ”alla” enligt infor-
manten känner till. 

Företag och organisationer kan ibland 
namnge hela byggnader (om de har lo-
kaler i huset), gathörn eller backar inof-
ficiellt: i Vasa finner vi exemplen Askos 
hus (efter möbelaffären Asko) och Iris hus 
(efter en blomsterhandel med samma 
namn). I Åbo finns Vaddens hörn efter Åbo 
vadd och i Lovisa finns både Frälsisbacken 
och Essobacken. Om ett företag ofta byter 
namn kan det skapa förvirring, vilket föl-
jande citat vittnar om:

Den [Skroten][…] hette först Haapaojan Ro-
muliike, senare Ansien Trading, så Rauta-
vaara, allt inom tio år, så vad ska man säga? 
Skroten säger allt. (Man f. �9�7, Vasa)

När det ofta sker namnbyten tar namn-
brukarna alltså till ett eget namn eller 
låter ett äldre namn leva kvar. I Ekenäs 

var Kongresshotellet, eller Konkan, ett po-
pulärt dansställe för ett par decennier 
sedan. Trots flera senare namnbyten le-
ver namnet Konkan kvar som inofficiell 
benämning. 

Humorn och ironin flödar

Namnen i materialet kryllar av ironi, hu-
mor, förvrängningar och överdrifter, och 
exemplen vittnar om fantasi och påhit-
tighet. Vissa namn har gått i arv i flera 
generationer medan andra bara är tillfäl-
liga namn som används av en begränsad 
grupp människor under en begränsad 
tid. Ibland har namnen uppstått efter en 
hörsägen. Det tidigare nämnda Råttstallet 
kallas enligt en informant så för ”det lär ha 
lidit av råttor”. Det finns också namn som 
mycket starkt ironiserar på det ursprung-

Hilton kallas en av sjukhusbyggnaderna i Mejlans i Helsingfors eftersom den associerar till byggnaderna i 
hotellkedjan Hilton. En informant nämner också namnet Bokhuset för byggnaden för att huset är byggt så 
att det ser ut som en öppen bok. (Foto Janne Rentola, SLS 2092)
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liga namnet; den tyska affärskedjan Lidl 
i Vasa får bland vissa namnbrukare heta 
Natsi-Siwa (’Nazist-Siwa’) och den res-
taurang som tidigare hette Kantarellis går 
parallellt under namnet Kierrätyskeskus 
(’återvinningscentral’) eftersom man där 
”lånar och lämnar tillbaka partners efter 
någon tids bekantskap”. Dessa två något 
makabra exempel visar på ett ypperligt 
sätt hur det inofficiella namnskicket kan se 
ut när namnbrukarna fritt får associera. 

Namn kan också vara ironiskt förskö-
nande. Vasa länsfängelse som ligger på 
Strandgatan kallas nämligen ibland inof-
ficiellt för Strandhotellet även om det är 
allt annat än ett hotell. Mejlans sjukhus i 
Helsingfors kallas i sin tur för Hotell Hil-
ton eftersom det lär se ut som ett hotell 
i Hiltonkejdan. På samma sätt finns det 
områden i Karis och Mariehamn som 
kallas Gräddhyllan eller Beverly Hills. En 
kvinnlig informant (f. �928) tycker att 
Gräddhyllan i Mariehamn ligger i ett för-
delaktigt område medan området som i 
Karis kallas både Gräddhyllan och Beverly 
Hills enligt en kvinna (f. �9��) är en gro-
pig återvändsgränd med enfamiljshus i 
huvudsak från �970-talet. Hon säger att 
hon inte förstår varför området fått dessa 
inofficiella namn men påpekar att gatan är 
lugn och ligger ovanför stationen. Ändå 
tycker hon att den närbelägna Lingonsti-
gen med direkt utsikt över stationen och 
centrum hellre kunde kallas Beverly Hills 
eftersom det finns dyra hus där. 

Språkliga kvickheter kan också inne-
bära en lek mellan ljudnära ord. I Uleå-
borg fanns det på �970-talet en nattklubb 
som hette Pomfelis men som i folkmun 
döptes om till Syfilis. På samma sätt döp-
tes biografen Edison i Helsingfors om till 
Nudison och nattklubben Brunnshuset till 
Brunsthuset.

I Mariehamn har rondellerna i staden 
fått inofficiella namn. Av materialet fram-

går inte vilket namn som var först, men 
här kan man iaktta en sammankoppling 
av namnen när rondellerna bär inofficiella 
namn som Bläckfisken, Lutfisken, Flygfisken 
och Plattfisken. Bläckfisken fick sitt inoffi-
ciella namn eftersom det strålar ut fem 
vägar från rondellen medan vägbanan i 
Lutfisken ställvis lutar åt fel håll. Rondel-
len Flygfisken leder ut mot flygfältet och 
Plattfisken kallas så för att den till skillnad 
från de övriga rondellerna inte är byggd 
på någon kulle eller sluttning. Råttfällan 
i sin tur är en besvärlig korsning, inte en 
rondell. Rondellen Bilkvarnen i Vasa har 
fått sitt namn av att den är livligt trafi-
kerad och speciellt på morgnar och efter-
middagar är svår att komma ut ur.

Allmänna namn och 
”privata” namn

Ibland kan en ort ha många inofficiella 
namn som används av olika namnbru-
karkretsar. Parken Setterbergsparken i Vasa 
kallas av en man född �9�7 för Barnparken 
medan en kvinna född �972 skriver att den 
kallas för både Draculaparken och Tågpar-
ken. Namnet Draculaparken används en-
ligt henne i hennes kompisgäng eftersom 
någon sett ett fladdermöss i parken. Tåg-
parken kallas parken främst av småbarns-
föräldrar eftersom där finns en lekplats 
med ett leksakståg. Inofficiella namn kan 
vara väldigt utbredda men också bara 
användas av få personer, och det är inte 
alltid lätt att veta hur utbrett ett namn är. 
Kvinnan i exemplet ovan skriver att hon 
kallar en grillkiosk nära Åbo domkyrka 
för Krematoriet och att hon ärvt namnet av 
sina föräldrar. Hon vet alltså att namnet 
används i hennes familj men är inte säker 
på hur privat det är och därför påpekar 
hon att det är möjligt att det används av 
en vidare namnbrukarkrets.
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Svenska och finska namn

Många av de informanter som skickat in 
svar har erfarenhet av både finska och 
svenska inofficiella namn. En kvinna f. 
�9�� och uppvuxen i Åbo skriver att en 
stor del av de inofficiella namn hon kän-
ner till där är finska eftersom Åbo är en 
mycket finsk stad. Det har också kommit 
in bidrag från två språköar: Uleåborg och 
Kotka. Informanterna som skickat in ma-
terial därifrån påpekar att det inte finns 
så många inofficiella svenska namn på 

orterna. Uleåborg kallas dock inofficiellt 
för Den vita staden. I Kotka hittas också 
några inofficiella svenska namn. Pauligs 
distriktskontor som har en kaffepanna på 
taket kallas för Kaffepannshuset. Ett hus 
som byggdes på �9�0-talet och då var 
det högsta i staden har fått smeknamnet 
Skyskrapan på svenska och Pilvenpiirtäjä 
på finska. Dessutom hittas en makaber 
ljudnära ”översättning” av namnet Liike-
keskus (’affärscentrum’), som på svenska 
inofficiellt kallas för Likcentralen …

I den här artikeln ingår endast en del av 

Banktrappan i Nykar-
leby är en mötesplats för 
ungdomar. (Foto Maria 
Vidberg, SLS 2110)
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de namn som skickats in, men redan det 
vi sett här visar att det finns mängder av 
inofficiella namn i städerna i Svenskfin-
land och att variationen är stor. Använd-
ningen av dessa namn kan variera från 
person till person men också en enskild 
person kan variera sitt namnbruk bero-
ende på situation och samtalspartner. 
Det finns alltså inga namn som är mer 
”rätt” än andra eftersom det handlar om 
varje enskild människas sätt att använda 
namn. 

Maria Vidberg

Följande pris har delats ut:

I  pris Anna-Maria Nordman, Korsholm
II  pris Yngvill Martola, Karis
III  pris Leif Paulin, Vasa

Bokpris Birgitta Pipping, Helsingfors

Utlottningspris Olla von Bell-Holmström, Karis
  Ragnar Backström, Kotka
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Zilliacus, Kurt (red.) (�97�), Synvinklar på 
ortnamn, Meddelanden från Folkkultursar-
kivet �, Helsingfors: Svenska litteratursäll-
skapet i Finland.
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Helgerna under året hör till de ämnen 
som traditionsforskare varit intresserade 
av ända sedan en traditionsvetenskaplig 
disciplin uppstod. Medan målet för den 
äldsta forskningen var att i festseden 
hitta fram till så gamla föreställningar 
som möjligt, för att med hjälp av dem 
kunna konstruera en forntida trosvärld, 
är intresset i dag det motsatta. Dagens 
forskare försöker komma fram till vad de 
årliga evenemangen betyder för dagens 
människor och vad de säger om vårt sam-
hälle.

Också vid Svenska litteratursällskapet 
och Folkkultursarkivet har helgtradi-
tionen länge varit föremål för intresse. 
Många både allmänna och mera speciali-
serade frågelistor om helgtraditioner har 
skickats ut. Vid sidan av detta har man 
gjort kontinuerligt insamlingsarbete ge-
nom intervjuer.

De ”små dagarna” i almanackan

Det är huvudsakligen de stora helgerna, 
dvs. de helger som syns mest i det of-
fentliga rummet och som mest griper in 
i människornas och familjernas liv (jul, 
påsk, första maj och midsommar), som 
intresset har riktats mot. Traditionerna 
kring de små helgerna och de många ”da-

Mikael Agricola-dagen, Alla 
hjärtans dag och andra dagar

Folkkultursarkivets pristävling nr 48

garna” som finns angivna i almanackan 
har vi mycket mindre kunskap om. Den-
na gång riktas därför vårt intresse just 
mot dessa. Våra frågor gäller: Lägger man 
märke till de ”små dagarna” och betyder 
dessa dagar någonting för dagens män-
niskor? Eller har familjer och samman-
slutningar kanske alldeles egna årligen 
återkommande fester, som är minst lika 
viktiga som de som finns i kalendern?

Vår kalender bygger på det kyrkliga 
året och kyrkans helger utgör stommen i 
årsrytmen. I vår almanacka samsas dock 
helgdagar som levat med i hundratals år 
med nytillkomna märkesdagar. Bara en li-
ten del av de dagar som finns i almanack-
an är fridagar och de flesta fridagarna hör 
till de kyrkliga helgerna. Det finns endast 
två profana fridagar i vår almanacka, för-
sta maj och självständighetsdagen.

Förutom de kyrkliga helgerna finns i 
vår almanacka många nationella märkes-
dagar. I dag finns t.ex. Nationella veteran-
dagen, Snellmansdagen, Minna Canth-
dagen, Alexis Kivi-dagen och Dagen för 
försvarets fanfest i almanackan.

Därtill finns dagar vars uppmärksam-
mande och firande nått oss utifrån och 
som så småningom etablerats som mär-
kesdagar också i vårt land. Till dessa hör 
Mors dag, Fars dag, Internationella kvin-
nodagen och Alla hjärtans dag. Dessut-
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Almanackan är ständigt stadd i förändring. I denna 70 år gamla almanacka från 
1938 finns två allhelgonadagar. Alla helgons dag är här utsatt på sin ursprung-
liga plats 1.11 trots att helgen redan 1772 hade flyttats till följande söndag, i 
almanackan benämnd Allhelgonadag. I dag heter helgen Alla helgons dag, och 
den flyttades 1955 till den lördag som infaller 31.10–6.11. År 1938 sammanföll 
Allhelgonadagen med Svenska dagen 6.11. Den dagen är dock inte utsatt här; 
Svenska dagen kom in i den officiella universitetsalmanackan först år 1979. Här 
är också bönsöndagarna utsatta vilket inte är fallet i dag. På platsen för fjärde 
böndagen finns däremot i vår almanacka (sedan 1987) Fars dag, som är inpla-
cerad den andra söndagen i november. Dessutom firas i vår tid en ny ”helg”, 
Halloween, som infaller dagen före Alla helgons dag, men som ännu inte har 
tagits in i den officiella almanackan. (SLS 1501f)

om finns regionala dagar för landskapet 
Åland och för den samiska minoriteten.

Få noterar alla de märkesdagar som 
finns i almanackan eller engagerar sig i 
deras budskap. Vissa av dagarna upp-
märksammas av speciella grupper, t.ex. 

författare, kvinnoorganisationer eller mi-
litärer, medan andra märks mest i en viss 
region. Mikael Agricola-dagen uppmärk-
sammas mest i Pernå eftersom Agricola 
var född där. För en del är kanske Mors 
dag en stor festdag medan Sjusovarda-
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gen eller Kyndelsmässodagen är viktiga 
tidpunkter för andra.

I vårt samhälle finns det också andra 
kalendariska tilldragelser än de som no-
teras i den officiella almanackan. Vene-
tiansk afton (eller villaavslutning) och 
Forneldarnas natt sista lördagen i augusti 
är redan etablerade festkvällar och Hal-
loween-firandet blir allt mer utbrett för 
varje år. Ytterligare syns i gatubilden och 
i massmedierna t.ex. Hiroshimadagen, 
Hungerdagen (Röda Korset) och vissa av 
FN:s många temadagar. 

Också årligen återkommande sport-
evenemang kan upplevas som en del 
av det kalendariska året. Eurovisionens 
schlagertävling i maj kan för många 
människor bli som en kalendarisk fest-
lighet. Kommundagar, stadsdelsdagar, 
evenemanget Konstens natt, föreningars 
årsfester, påsk- eller julkonserter, privata 
födelsedagar, sommarfester eller årli-
gen återkommande släktbjudningar kan 

Vissa kalendariska helger syns mest regionalt. Det är t.ex. i huvudsak de som bor på orter där man ordnar 
sjusovardagsevenemang som uppmärksammar den dagen. Här drar sjusovardagståget fram i Hangö i början 
av 1960-talet. (SLS 1358:38)

också utgöra rågångar i året, dvs. fester 
som man är inställd på att delta i också 
följande år.

Frågelistan ser i år annorlunda ut än 
tidigare. Medan frågelistan förut har pu-
blicerats i sin helhet i Källan, har listan 
detta år karaktären av en ifyllnadslista. 
Denna lista har sänts till Folkkultursarki-
vets meddelarnät tillsammans med detta 
nummer av Källan. Om någon önskar 
frågelistan kan den beställas från Folk-
kultursarkivet, Anne Bergman, Riddare-
gatan 5, 00�70 Helsingfors, tel. 09-6� 87 
7� 59, e-post: anne.bergman@sls.fi. Den 
finns också på Svenska litteratursällska-
pets webbplats www.sls.fi. Tävlingstiden 
går ut den �5 mars 2008.

Liksom under tidigare år delas ett an-
tal penningpris ut bland dem som deltar 
i tävlingen.

Anne Bergman
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Sommaren 2006 inleddes en turbulent 
tid för flera Sibbobor i och med att Hel-
singfors stad uttalade sina planer på att 
inkorporera en del av Sibbo. Kärleken 
till hemkommunen och kampandan gen-
temot Helsingfors uttrycktes i åtskilliga 
insändare, demonstrationer och annan 
aktivitet av både privatpersoner och för-
eningar. Motståndet föreföll kompakt och 
enligt den folkomröstning som genom-
fördes i Sibbo den 25 februari 2007 ville 
9� % av dem som röstade hålla kvar den 
nuvarande kommungränsen.

I samband med dessa händelser väck-
tes även Folkkultursarkivets intresse för 
frågan, vilket gav upphov till specialfrå-
gelistan ”Kommunen i förändring – Sib-
bofrågan”. Syftet med uppropet var bl.a. 
att dokumentera de tankar införlivnings-
förslaget väcker hos invånarna i Sibbo. 
Målet var också att på ett mer allmängil-
tigt plan komma åt hemkommunens be-
tydelse för människan. Eftersom syftet i 
grund och botten kretsade kring en rätt 
så allmän fråga var det av intresse att få 
ta del av berättelser om olika hemkom-
muner, även om Sibbo stod i centrum. 

Brev av olika längd skickades in till ar-
kivet inom augusti 2007. Största delen av 
svaren kom som väntat från Sibbo (��5 
st.) medan en del svar också kom från 
Helsingfors (20 st.) samt övriga orter (� 

”Den magra och hungriga 
vargen”

Folkkultursarkivets specialfrågelista nr 57

st.). Meddelarnas ålder varierade relativt 
mycket. Ungdomar i åldern �� till �5 år 
stod för en stor del av det inkomna ma-
terialet (�06 bidrag), eftersom elever i 
ett högstadium i Sibbo besvarade brevet 
inom ramen för modersmålsundervis-
ningen. Förutom det skriftliga materialet 
har det gjorts intervjuer i ämnet.

Det relativt blygsamma antalet svar, 
trots att frågelistan hade uppmärksam-
mats i flera medier, kanske beror på att 
frågan om Sibbo fortfarande är mycket 
aktuell. Insamlingen av material för kom-
mande forskningsbehov kanske känns 
mindre angelägen för de potentiella med-
delarna just nu. Trots det ger det inkomna 
materialet en fingervisning om inställ-
ningen till hemkommunen och främst 
till den planerade inkorporeringen bland 
både Sibbobor och andra. I denna artikel 
kommer jag att i första hand återge de 
tankar som uttrycktes om Sibbo, eftersom 
det är händelserna i Sibbo som ligger i fo-
kus för undersökningen.

Idyllen på landsbygden

I Sibbo kan man ta sig en promenad i den 
lugna naturen och om man bor i ett egna-
hemshus så kan man njuta av den sköna 
sommaren i lugn och ro utan stress och pa-
nik. Och om man har äppelträd så kan man 
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plocka dem själv och sedan laga äppelpaj 
utav dem. [Det] blir bättre än att köpa äppel 
[…], det blir inte lika gott som att själv få 
plocka dem och skala dem och sen laga paj 
och äta den med kall vaniljsås en sen, men 
varm sommardag. (Flicka, Sibbo)

Då invånarna i Sibbo karaktäriserar sin 
hemkommun tar de främst fasta på de 
landsortsmässiga dragen och närheten 
till naturen: åkrarna, skogen, tystnaden, 
utrymmet och den glesa bebyggelsen. 
Det småskaliga och vänskapliga samt den 
goda servicen i kommunen, i synnerhet 
inom hälsovården och äldreomsorgen, 
värderas högt. Sibbo bedöms som ett fa-

miljärt ställe där man knyter personliga 
kontakter till varandra, samtidigt som 
det också känns lugnt och tryggt att bo 
och leva i Sibbo.

Jag stortrivs i Sibbo. Här bor lämpligt med 
människor, man hälsar på varandra när 
man möts […] Sibbo är en vänlig kommun, 
man känner sina grannar och har en relation 
till dem. Servicen är överlag mycket bättre 
än i Helsingfors eller Vanda. Avstånden är 
längre och kommunikationen är dyrare än 
i Helsingfors. Men t.ex. hälsostationen i Sö-
derkulla fungerar utmärkt, alla är vänliga 
och mänskliga där. Första gången jag upp-
levt att den egna läkaren är EGEN – man 
har en relation till henne och hon vet vem vi 

Den nuvarande kommun-
gränsen mellan Vanda 
och Sibbo är samtidigt en 
landskapsgräns mellan 
Nyland och Östra Ny-
land. Samhörigheten med 
Östra Nyland har ibland 
setts som en orsak till att 
Sibbo inte aktivare delta-
git i huvudstadsregionens 
samarbetsprojekt. (Foto 
Pia Lindholm, SLS 2131) 
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är. Takten är långsammare här […]. I Sibbo 
känner man också någon som är invald i 
kommunfullmäktige, politikerna och be-
slutsfattarna är närmare. (Man, Sibbo)

Meddelarna beskriver i regel Sibbo som 
en idyll. Att kommunen består av många 
mindre byar och mycket fungerar med 
hjälp av frivillig arbetskraft uppfattas 
som positivt. Svenskans position på orten 
skapar också en stark språklig identitet, 
trots att den finskspråkiga befolkningen 
ständigt ökar. 

Etnologen Per-Markku Ristilammi, som 
beskriver bostadsområdet Rosengård i 
Malmö i boken Rosengård och den svarta 
poesin, tar fasta på att hemkommunen be-
står av flera olika nivåer, dels den fysiska 
miljön men också dels den symboliska. 
Om man tillämpar detta på Sibbo kan 

man säga att Sibbobornas uppfattning 
om sin hemkommun delvis består av 
relationen till landskapet, men också av 
deras egen bakgrund och koppling till or-
ten. Regionens identitet diskuteras fram 
av invånarna medan utomstående också 
kan påverka den. 

Den regionala identiteten bestäms 
också genom kontrastering; den består 
av det den INTE är. I Sibbos fall utgörs 
kontrasten främst av Helsingfors. Sibbos 
position – på landsbygden men samtidigt 
nära Helsingfors – uppfattar flera medde-
lare som fördelaktig, samtidigt som läget 
också tycks motivera Sibbos egen lantliga 
identitet:

Sibbo har kanske inte köpcentrum och res-
tauranger mm. men jag tycker att det inte 
behövs, för Helsingfors har ju allt det och 

Åkrarna invid Västerkulla gård i Vanda omges av bebyggelse och starkt trafikerade huvudvägar men land-
skapet har hittills ändå kvarstått som en relativt orörd jordbruksidyll. Också i Sibbo är det landsbygds-
prägeln som man är rädd att förlora. (Foto Pia Lindholm, SLS 2131)
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man kan ju fara dit om man vill på bio 
och det passar tycker jag inte i Sibbo med 
sådant. Det räcker att man har en butik. 
(Flicka, Sibbo)

Flera Sibbobor upplever denna närhet 
konkret genom att de, p.g.a. bostad och 
arbete, lever både på landsbygden och i 
staden. Av följande citat framgår det hur 
skillnaden mellan Sibbo och Helsingfors 
upplevs av en del meddelare: 

Allteftersom Helsingfors blir högljudd stor-
stad/metropol, där jag haft min inkomst, är 
det en välsignelse att få fara till Sibbo med 
bil ända fram – till egen strandtomt, och där 
uppleva den totala tystnaden, skönheten i 
naturen, den vik som lyser röd vid solned-
gången och fåglarna som tystnar till natten. 
(Kvinna, Helsingfors) 

Sibbo kommuns identitet och dragnings-
kraft tydliggörs också via en del berät-
telser av nyinflyttade. Småskaligheten i 
Sibbo, naturen och möjligheten till mer 
utrymme är faktorer som lockar till flytt-
ning, liksom också ortens läge. Upplevel-
sen att bo i Sibbo tycks vara något som 
flera vill ge sina barn. Man vill ge dem 
möjligheten att växa upp på landsbyg-
den, trots att familjen måste stå ut med 
något ”obekvämare” förhållanden.

Vi ville inte bo i en förstad, typ Esbo, som 
vi anser har blivit kaosartat och tappat sin 
mänskliga skala […]. Vi ville bo på landet 
men nära ”storstaden” på en plats, där bar-
nen har tillgång till svenskspråkig skola och 
den finlandssvenska gräsrotskulturen, typ 
Medborgarinstitutet, Folkhälsan och �H. 
(Kvinna, Sibbo)

Vi flyttade ju ut hit [...] för att ha naturen 
bakom husknuten [...]. Vi visste ju att det sä-
kert skulle vara jobbigare att bo här ute när 
det inte finns vägbelysning och kanske inte 
alltid plogade vägar och längre väg till buss 
och butik och sådant, men vi tyckte ju att vi 
vill ... Vi tyckte att det var mera värt det här 

vad man har omkring sig. Då hade vi inte 
barn ännu men sedan har det ju varit fint för 
barnen att växa upp här. (Kvinna, Sibbo)

Sibbos landsortsidentitet uppfattas dock 
inte som positiv av alla som svarat. Några 
uppfattar bristen på t.ex. aktiviteter och 
köpcentra som negativ. En del medde-
lare hävdar att det är svårt att få till stånd 
förändringar i kommunen, såsom instal-
lation av trafikljus och bättre kollektivtra-
fik. De kritiska rösterna höjs främst bland 
unga och barn till nyinflyttade familjer 
som kanske har andra förväntningar på 
kommunen. Per-Markku Ristilammi skri-
ver att tidigare erfarenheter av andra mil-
jöer fungerar som ett raster då man be-
dömer en ny miljö; den tidigare bonings-
orten påverkar alltså hur de nyinflyttade 
ser på sin nuvarande hemkommun. Vid 
jämförelser är det vanligt att Sibbo upp-
fattas som lantligt och ”primitivt”.  

Den magra och hungriga vargen 
– hemkommunen under hot

Helsingfors inkorporeringsförsök är ett hot 
mot demokratin och mot vår närmiljö […] 
Låt Helsingfors bli mera stad, Sibbo har helt 
andra värden att erbjuda huvudstadsregio-
nen! (Kvinna, Sibbo)

Den planerade inkorporeringen berör 
inte enbart ett geografiskt område utan 
en kommunal identitet. Rädslan för att 
Sibbos identitet förändras utgör den 
främsta hotbilden för meddelarna. Bland 
annat anses alltför höga boningshus eller 
köpcentra inte passa Sibbos karaktär. Fle-
ra är också rädda för att ett stigande be-
folkningsantal leder till ökad brottslighet 
och drogproblem – företeelser som är mer 
kännetecknande för storstäder. Det fram-
går tydligt av meddelarnas berättelser att 
det urbana utgör ett hot. Man är rädd för 
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ökad anonymitet och otrygghet, för att 
mista greppet om den egna hemorten. 

När jag far till landet i Sibbo, vill jag att det 
skall vara landsbygd, inte en likadan förort 
som den där vi har vår stadsbostad. Vi vill 
ha natur, skog och mark omkring vår stuga, 
inte radhustomter och en massa trafik. Jag 
är också rädd för ökad brottslighet ju mer 
folk som ska trängas på samma område. Vå-
gar man lämna en sommarstuga tom över 
vintern i en tättbebyggd stadsdel i Helsing-
fors? (Kvinna, Helsingfors)

Det svenska språkets ställning sysselsät-
ter också meddelarnas tankar i hög grad. 
Man befarar att den möjliga befolknings-
tillväxten i huvudsak består av finsksprå-
kiga inflyttade, vilket skulle leda till en 
språkförskjutning i kommunen. En del 
meddelare hävdar att införlivningspla-
nerna t.o.m. har drag av etnisk rensning.

Förutom de tidigare nämnda hotbil-

derna fruktar meddelarna att en inkorpo-
rering skulle leda till en ohållbar ekono-
misk situation och ett förhöjt skattöre för 
den återstående kommunen. 

En kvinna från Sibbo uttrycker det på 
följande sätt:

Visionen att Helsingfors tar delar av syd-
västra Sibbo är nog ändå det värsta som 
kan hända, speciellt för oss som blir kvar i 
en rumphuggen kommun. (Sibbo) vargen 
blir nog mager och hungrig och antagligen 
uppäten av andra, ja skjuten.

Grönt ljus för införlivningen skulle enligt 
flera vara ödesdigert eftersom det skulle 
göra det möjligt också för andra kommu-
ner att ta landområden av Sibbo. I enlig-
het med de mest pessimistiska farhågorna 
kommer detta att leda till att Sibbo slut-
ligen förintas. Enligt flera personer skulle 
planerna ändå ha betydligt mer omfat-
tande följder om de genomförs. Det talas 

Skärgården är också en viktig del av Sibbo kommuns identitet. Enligt det nuvarande inkorporeringsförslaget 
skulle skärgården delas så att Simsalö, som ofta uppfattas som en samlingspunkt, skulle tillfalla Helsingfors. 
(Foto Pia Lindholm, SLS 2131)
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om Lex Sibbo, vilket innebär att en möjlig 
inkorporering kunde vara fatal också för 
Finlands övriga kommuner.

David mot Goljat – reaktioner på 
hotet om inkorporering

Om annekteringen genomförs, kommer 
troligen alla kommuners självstyrande vara 
över. Strax är säkert hela Finland ett enda 
Helsingfors? (Pojke, Sibbo)
 

Helsingfors handlingar fick förargade Sib-
bobor att ställa sig på barrikaderna med 
plakat och dekaler med texten ”Tassarna 
bort”. Det som väcker mest förargelse är 
just Helsingfors stads sätt att kräva och 
anse att den bara kan ”roffa åt sig” av en 
mindre kommun med ”den stores rätt”. 
Men det är inte bara Sibboborna som har 
reagerat kraftigt, utan också helsingfor-
sare fördömer detta agerande. 

Som Helsingforsare skäms jag och fördömer 
annekteringsplanerna som är klart olagliga 
[…]. För egen del anser jag inte att det är till 
hela landets fördel att koncentrera en massa 
människor i Helsingfors med omnejd. I ett 
glest befolkat land som Finland finns det 
faktiskt plats för alla. De som hellre vill 
bo på landet bör ha möjlighet att göra det. 
(Kvinna, Helsingfors)

Inkorporeringsplanerna har väckt en hel 
del häftiga reaktioner – meddelarna asso-
cierar bl.a. till inkorporeringen av Brändö 
villastad som en del av Helsingfors. I de 
hätskaste kommentarerna jämförs Hel-
singfors förfarande med ryssarnas in-
korporering av Karelen och nybyggarnas 
utrotning av indianstammarna i Nord-
amerika. Även historiska personer som 
Hitler och Stalin fungerar som jämförel-
seobjekt. 

De motiv Helsingfors har framfört för in-
förlivningen bemöts med skepticism och 

misstanke. Det utlovade billiga boendet 
och behovet av mark uppfattas inte som 
trovärdiga argument, utan den allmänna 
opinionen är att Helsingfors endast vill ha 
ekonomisk nytta på ett enkelt sätt:

Helsingfors kassa är tom och de behöver 
goda skattebetalare som finns just där i 
sydvästra Sibbo. Och sedan den där mar-
ken som nu är privatägd […]. Vapaavuori 
har sagt att de kommer att tvångsinlösa den 
[…] och sedan sälja till byggarna för mycket 
högre pris, så att man får några miljarder i 
stadens kassa. Det är det som det gäller nu, 
ingenting annat. Alltså annars har ju Hel-
singfors nog plats att bygga själv […]. Det 
kräver pengar bara att bygga, men det här 
kräver sedan ingenting. Man kan bara ta 
och sedan sälja på mycket högre pris […]. 
Och skattebetalarna kommer till Helsing-
fors ändå. Så det är vinst på många sätt och 
på många nivåer. (Man, Sibbo)

Trots spekulationer ter sig Helsingfors 
egentliga motiv ganska oklara, vilket 
kvinnan i följande citat tar fasta på: 

Inte har ju Helsingfors heller berättat vad de 
riktigt har tänkt göra med vilken tidtabell 
och hur mycket, utan de bara liksom kastar 
ut sådana där brandfacklor och pratar om 
effektivitetstal på 0,9 som är alldeles fruk-
tansvärt. (Kvinna, Sibbo)

Även om reaktionerna gentemot Helsing-
fors aktioner i regel är mycket negativa, 
finns det också meddelare som tycker 
att planerna är berättigade. Helsingfors 
erbjuder sina grannkommuner mycket 
och p.g.a. detta tycker man att Sibbo är 
skyldigt att vara medgörligt. En kvinnlig 
Sibbobo anser att kommunen redan länge 
har åkt snålskjuts på Helsingfors och att 
många inte ens skulle bo i Sibbo om inte 
huvudstaden fanns så nära. Så här skri-
ver en 72-årig kvinna från Helsingfors: 

Jag tycker Sibbo för länge sedan har förstått 
att staden växer, här kommer den gamla  
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avundsjukan mellan stad och landsbygd 
fram. Nu råkar det så att på den del Hel-
singfors vill ha i Sibbo bor rikt folk som är 
goda skattebetalare. Varför åker nästan alla 
Sibbobor in till staden och jobbar där? De 
kunde då lika bra höra hit. Jag tycker det 
är löjligt med ”tassarna bort”-kampanjen 
men nu för tiden kan man demonstrera för 
vad som helst och få massorna med sig. Jag 
tycker man skall sakligt diskutera och för-
handla utan att låta känslomässiga aspekter 
förhindra samarbete som enbart för med 
sig splittring och obehag. (Kvinna, Helsing-
fors)

Man bör dock notera att de flesta med-
delare som sympatiserar med Helsing-
fors själva är Helsingforsbor. De som är 
minst eller inte alls engagerade bland de 
Sibbobor som deltog i undersökningen är 
i regel unga som är på väg bort från byg-
den p.g.a. studier, eller nyligen inflyttade 
till Sibbo. Har man emellertid den ”rätta 

känslan” för kommunen ska man vara 
starkt emot införlivningen:

Det är klart att man ”får” ha en annan åsikt, 
men jag tror dock att de som har det inte är 
äkta Sibbobor med den rätta känslan. Det är 
sådana som kanske inbillar sig att det är fi-
nare eller mer spännande att bli helsingfor-
sare. De inbillar sig också att serviceutbudet 
blir bättre. (Kvinna, Sibbo)

Oberoende av de olika åsikterna i frågan 
förefaller motståndet från Sibbos håll 
mycket kompakt. De flesta verkar ha 
förtroende för att inkorporeringen inte 
kommer att kunna genomföras av lagliga 
skäl. I Sibbo har man i regel en stark tro 
på att man kan påverka hur denna fråga 
utfaller. Främst anser man att det går att 
påverka genom att vara t.ex. aktiv i för-
eningar som För Sibbo eller engagerad i 
sin egen by. Däremot är i synnerhet yngre 

Björnsö är ett av de områden som ingår i Helsingfors inkorporeringsförslag. Eftersom många goda skatte-
betalare är bosatta där anser en del meddelare att Helsingfors motiv för inkorporeringen framför allt är 
ekonomiska. På Björnsö finns också Sibbos sista skärgårdsbutik. (Foto Pia Lindholm, SLS 2131)
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personer i Sibbo och de meddelare som 
bor i Helsingfors mera pessimistiska gäl-
lande möjligheterna att påverka. De unga 
känner ofta att de inte har så stor makt 
p.g.a. sin ålder, medan meddelarna i Hel-
singfors tycker att det är svårt för den 
enskilda människan att få sin röst hörd 
i stora Helsingfors. Frågan om inkorpo-
reringen anses i stor utsträckning handla 
om makt, om hur en stad kan gå emot de-
mokratin och göra anspråk på ett område 
trots att majoriteten i den berörda kom-
munen och lagen är emot detta.

Kompromisser – Sibbo kommuns 
egna planer

En by föds inte genom planläggning utan 
genom bybornas egen vilja. (Mia Aitokari, 
Östra Nylands Byar r.f.)

Beträffande Sibbofrågan blottas de sam-
hällsideal som är gällande i dag, precis 
som etnologen Bo Lönnqvist har konsta-
terat om de östnyländska skärgårdssam-
hällena. Lönnqvist argumenterar för att 
de makthavande utgår från det urbana 
tätortssamhället med hög levnadsstan-
dard och att bekvämlighet är det högsta 
målet. Detta ideal tillåter inte avvikande 
livsstilar, vanor som hör hemma i den 
förindustriella existensen. Av denna or-
sak kan man tolka det som att det finns en 
hel del negativa sidor med att bo och leva 
i skärgården, som om det var frågan om 
ett sjukdomstillstånd som måste botas.

Makthavarna i Helsingfors verkar ha 
en likadan uppfattning om Sibbo, men 
denna åsikt tycks även finnas bland orts-
borna. Bl.a. skriver en yngre meddelare 
att det är Sibbos eget fel att Helsingfors 
hotar kommunen, eftersom den vägrar 
att utvecklas. En kvinna född �9�7 säger 
att Sibbo har sovit sin Törnrosasömn och 

nu måste bära sitt ansvar, d.v.s. bygga ut 
och utveckla kommunen. 

De planer som nu framförs för att rädda 
kommunen är verkligen vidlyftiga men åt-
minstone delvis i samklang med de önske-
mål som gemene man har. Det vill säga att 
majoriteten av byggandet i Sibbo bör vara 
egnahemshus och radhus, alltså låg be-
byggelse. Nickby och Söderkulla kan dock 
fortsätta med höghusbyggande, men �0-vå-
ningars hus passar inte in. (Kvinna, Sibbo)

Den skepticism som riktas mot Sibbos 
planer kommer i synnerhet från Helsing-
fors håll. Sibbo anses inte ha tillräckligt 
med resurser för att klara av utbyggna-
den av området, medan motsatta åsikter 
också finns.

Jag tycker att man kan tillåta andra att 
komma och leka i Sibbobornas sandlådor. 
Det behov som finns att bygga ut är så om-
fattande att en så liten kommun som Sibbo 
bara inte kan klara av det. Helsingfors äger 
stora delar av det aktuella området och där 
kan planeras och byggas lokaler och hus 
som lämpar sig för barnfamiljer och även 
för sådana som ej har råd att köpa eller hyra 
bostäder inom Helsingfors nuvarande grän-
ser. (Man, Helsingfors)

Varför skulle inte Sibbo göra det som Hel-
singfors tänker göra? Sibbo skulle bygga 
bostads- och servicehus på sin egen mark. 
Arbetsplatser behövs nödvändigtvis inte 
eftersom Helsingfors är så nära. Och Sibbo 
skulle få skattepengarna. Man påstår att 
Sibbo inte har pengar. Än sen! Utbyggna-
den skulle gå långsamt och vi skulle länge 
få njuta av att se grönt […]. Och Sibboborna 
har säkert en annan syn på sina landskap än 
man har på planeringskontoren i Helsing-
fors. (Kvinna, Sibbo)

Sibbo kommuns egen vision verkar i de 
flesta fall väcka gensvar hos Sibboborna, i 
synnerhet eftersom en tvångsannektering 
anses vara otänkbar. Den klara förde-
len är att om Sibbo planerar sitt område 
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har kommunen och dess invånare själva 
makten över utbyggnaden. Meddelarna 
tycker att det är viktigast att Sibbos ka-
raktär respekteras och att redan existe-
rande centra byggs ut, i stället för att man 
”strör ut” höghus över hela området. Låg 
bebyggelse tillhör önskemålen samt att 
man bevarar skog och natur. Metron bör 
helst också undvikas eftersom den kräver 
stora befolkningsunderlag vilket i sin tur 
skulle innebära stora bosättningscentra. 
Det förefaller som om man i Sibbo gan-
ska långt accepterar att kommunen är 
tvungen att utvecklas och detta är man 
villig att göra i gott samarbete med Hel-
singfors, utan hot och tvång.  

Just nu är Sibbo rätt så beroende av 
Helsingfors bl.a. som arbetsplats men 

detta hoppas man att förändras på sikt. 
Förhoppningen är att Sibbos näringsliv 
skulle utvecklas, vilket skulle möjliggöra 
att man både kan bo och arbeta i Sibbo. 
Strävan är att öka autonomin gentemot 
Helsingfors och också hålla landsbygden 
levande. Medborgaraktiviteten syns ock-
så i att invånarna i att de olika byarna har 
organiserat sig för att planera sina byar 
själva. Man vill utveckla sin hemkom-
mun, kunna påverka lokalt och hålla kvar 
makten hos sig själv.

Den kära hemkommunen

”För Sibbo”-känslan är säkert starkare än 
den vore utan hotbilder. (Kvinna, Sibbo)

Småhusområdet Landbo invid Östersundom gård tog form under 1990-talet och växer alltjämt. Sibbo kom-
mun lät planlägga området speciellt med tanke på inflyttning. Landbo har varit attraktivt för barnfamiljer 
vilket också gav anledning till att finsk- och svenskspråkiga skolor, daghem och församlingshem byggdes i 
närheten år 2005. (Foto Pia Lindholm, SLS 2131) 
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Per-Markku Ristilammi skriver att iden-
titeten inte aktualiseras förrän man befin-
ner sig under någon form av hot och att 
beskrivningen av identiteten skapas ur 
kriser. Det är svårt att säga om detta helt 
stämmer in på situationen i Sibbo men 
gemenskapen bland Sibboborna verkar i 
alla fall ha ökat p.g.a. det upplevda ho-
tet; kampen förenar de flesta kring ett ge-
mensamt mål.

En vi-känsla har vaknat bland Sibbobor. Om 
man inte känner någon från förut kan man 
alltid diskutera Helsingfors–Sibbo ”proble-
met”[…]. Nu har jag kanske förstått bättre 
vad Sibbo egentligen betyder för mig, och 
hur mycket jag egentligen tycker om det. 
(Flicka, Sibbo)

Känslan för hemkommunen aktualiseras i 
och med att kommunen hotas och förefal-
ler kraftigare ju starkare band man har till 
orten. Folkloristen Anne Bergman skriver 
i sin artikel i boken Bo på Bergö att varje 
förändring i den egna närmiljön upplevs 
som negativ för samhället och att idyller 
alltid är hotade. Planerade förändringar 
blir hotbilder och man upplever att man i 
framtiden inte kommer att ha makt över 
sitt liv och sin omgivning. I Sibbos fall sti-
ger också frågan om makt särskilt starkt 
fram och att ”den stores rätt” verkar be-
rättiga vissa kommuner att ta sig större 
friheter än andra. Hemkommunens bety-
delse framstår särskilt klart då den egna 
autonomin står på spel och då man upp-
lever att man inte har makt över sin egen 
boendemiljö:

Det är underligt hur ett ställe kan bli viktigt 
för människan.[...] Och det är väl kanske 
också det som mycket oroar människor här 
nu med det här hotet. Att vad händer med 
det ställe där jag bor och där jag har byggt 
upp tryggheten kring mig. (Kvinna, Sibbo)

Hemkommunen handlar om känslor, 

men definitionen på hemkommunen kan 
variera. Ofta är det dock det egna hem-
met, platsen där man har byggt upp sitt 
liv, som man värnar mest om. Hot mot det 
som ligger närmast väcker känslomässiga 
reaktioner och detta begränsar sig natur-
ligtvis inte enbart till Sibbo. Beträffande 
Sibbo påverkar den överhängande planen 
om tvångsinkorporering inte invånarnas 
syn på sin hemkommun. De känslomäs-
siga banden är starka och de flesta kan 
inte tänka sig flytta bort från Sibbo trots att 
kommunens yttre eventuellt förändras. 

På många sätt känns protesten mot in-
förlivningen i Sibbo också som en kamp 
mot modernitet och utveckling. Sibbo står 
för något ”traditionellt”, en fristad värd 
att bevara i dagens värld, något perifert. 
Enligt Per-Markku Ristilammi är perife-
rin nödvändig för samhällets eller statens 
reproduktion, men den måste tämjas och 
styras. Enligt meddelarnas svar är bud-
skapet klart – Sibboborna är starkt emot 
att tämjas av en utomstående kraft, de vill 
utveckla sitt område på egna villkor. Alla 
ska inte vara tvungna att följa de existe-
rande samhällsidealen. Det finns fortfa-
rande plats för gröna och något långsam-
mare platser i vårt land. 

Pia Lindholm

Källor och litteratur
SLS 2��� Kommunen i förändring – Sibbofrå-

gan. Folkkultursarkivets specialfrågelista 
nr 57. Pia Lindholm 2007

Bergman, Anne (200�), ”Förort, landsbygd el-
ler skärgård?”, Bo på Bergö – Människor och 
resurser i ett ösamhälle, Meddelanden från 
Folkkultursarkivet nr �9, Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 
6�7, Helsingfors

Lönnqvist, Bo (�995), ”Rätten till land och vat-
ten i Pellinge ösamhälle”, Laboratorium för 
Folk och Kultur 2/1995, Helsingfors

Ristilammi, Per-Markku (�99�), Rosengård och 
den svarta poesin – en studie av modern annor-
lundahet, Stockholm



25

Under 2006 fick Historiska och litteratur-
historiska arkivet (HLA) ta emot flera in-
tressanta nya arkiv och tillskott till gamla 
samlingar. Bland nyförvärven finns flera 
släkt-, förenings- och personarkiv. Nedan 
presenteras några plock ur det inkomna 
materialet.  

En hushållskonsulent på turné

Svea Enroth-Lindholm (�9�0–�969) var un-
der �950- och �960-talet en legendarisk 
hushållskonsulent med hela Svenskfin-
land som verksamhetsområde. Hon ut-
bildade sig till lärare i huslig ekonomi 
vid Högvalla seminarium och verkade 
från 20 års ålder inom flera olika organi-
sationer, bl.a. Finlands svenska Martha-
förbund och Nylands svenska lantbruks-
sällskap. Från �950 till slutet av sitt liv 
arbetade hon som husmor och konsulent 
vid Finlands svenska köpmannaförbund. 
Under andra världskriget var hon aktiv 
vid Hangöfronten och efter kriget höll 
hon radioföredrag och skolradioprogram 
om hushållning i ransoneringstidens Fin-
land. Som förgrundsfigur för Köpman-

Från ”ampra” 
hushållskonsulenter till 
krigstida barntidningar

Nyförvärv i Historiska och litteraturhistoriska 
arkivet 2006

naförbundets s.k. husmoderstjänst gjorde 
Svea Enroth-Lindholm under flera decen-
nier otaliga turnéer på landsbygden och 
gjorde därigenom en banbrytande insats 
på konsumentupplysningens område. 
Vid sina välbesökta konsumentupplys-
ningsaftnar presenterade hon det nyaste 
inom hemhushållning och matlagning 
och propagerade effektivt för bl.a. bättre 
kostvanor. 

Svea Enroth-Lindholm gjorde sig också 
känd som tidningsskribent i bl.a. Lands-
bygdens Folk. Hon skrev under ett flertal 
pseudonymer, av vilka ”Ampra Sofi” 
blev den mest kända. På �990-talet åter-
gav Kuriren en del av ”Ampra Sofis” 
spalter för en ny generation husmödrar. 
Som ledstjärna för sitt arbete hade hon 
förbättrandet av husmödrarnas, speciellt 
landsbygdshusmödrarnas, arbetsförhål-
landen. I sina skriverier behandlade hon 
därför t.ex. kost- och hygienfrågor, ratio-
nella arbetsmetoder och husmödrarnas 
medbestämmanderätt i frågor som gällde 
hem, familj, gård och lantbruk. Hon be-
tonade också deras yrkesstolthet och rätt 
till uppskattning och semester. I en arti-
kel i Vasabladet �967 konstaterades att hon 



26

i �6 år ”rest land och rike runt med sina 
varumässor och predikat och grälat och 
informerat”.

I jubilarartiklar och nekrologer i den 
finlandssvenska pressen karakteriseras 
”Ampra Sofi” som en färgstark och orädd 
talare med rapp tunga. Hon lämnade ald-
rig någon rådlös och uppskattades för 
sitt livliga temperament, hurtfriska ma-
nér och rejäla uppträdande. Landsbygdens 

Folk konstaterar dock att ”Ampran” inte 
drog sig för att ”svinga sin signaturvin-
jett, brödkaveln, över det hon fann värt 
att kritisera”.

I Svea Enroth-Lindholms arkiv i HLA 
finns en stor samling urklipp med hennes 
tidningskåserier och artiklar, manuskript 
till föredrag och tal samt broschyrer och 
småtryck om hushållsrelaterade ämnen. 
Arkivet innehåller också antecknings-

En serie artiklar av 
”Ampra Sofi” med 
råd till landsbygdens 
kvinnor återgavs på 
1990-talet i Kuriren av 
Harriet Willner-Illman. 
På bilden även en bro-
schyr av Svea Enroth 
om nyttig mat samt en 
urklippsbok med hen-
nes egna artiklar. (Foto 
Janne Rentola/SLSA 
1235)
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böcker, handlingar rörande husmoders-
tjänsten vid Köpmannaförbundet, läsar-
brev m.m. Materialet är fritt tillgängligt 
för forskning.

Nya familje- och släktarkiv 

Familje- och släktarkiven i HLA fick 
under 2006 flera nya tillskott gällande 
bl.a. släkterna Heinrichs, Paulig och Pa-
nelius. Släkten Heinrichs arkiv består av 
brev, personliga handlingar, fotografier 
och genealogica som hänför sig främst 
till bruksinspektören på Fiskars och se-
nare Trollshofda bruk Anders Heinrichs 
(�809–�889) och hans son Axel Ossian 
Heinrichs (�86�–�9�6). Via deras hustrur 
ingår även brev och handlingar rörande 
medlemmar av släkterna Brunström och 
Rönnholm i arkivet. 

Till släkten Heinrichs arkiv anknyter 
Axel Erik och Maria Heinrichs familjearkiv, 

med generalen av infanteriet Axel Erik 
Heinrichs (�890–�965) och hans hustru 
Maria (”Pikku” f. Paulig �89�–�985), 
dotter till konsul Gustav Paulig, som 
huvudarkivbildare. Arkivet är ett ut-
präglat privatarkiv med främst familje-
korrespondens, krigsdagböcker från åren 
�9�5–�9�7, tal och föredrag, fotografier, 
kåserier skrivna av Erik Heinrichs för Da-
gens Press under signaturen Morenkopp 
m.m. Handlingar med anknytning till 
Erik Heinrichs militära verksamhet ingår 
inte i det privata materialet utan förvaras 
i Krigsarkivet i Helsingfors. Familjearki-
vet innehåller också brev och handlingar 
rörande Erik och Maria Heinrichs äldsta 
son Martin (�92�–�9��), som stupade i 
fortsättningskriget, samt ett antal brev 
till och från Maria Heinrichs bror, student-
aktivisten och jägaren, överstelöjtnant 
Bertel Paulig (�892–�9�8). Bertel Pauligs 
dagböcker åren �9��–�9�8 ingår däremot 
i släkten Pauligs arkiv i HLA. Förutom  

Erik och Maria Heinrichs som nygifta år 1921 vid Hummelviken i Helsingfors. (SLSA 1240)
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dagböckerna består släktarkivet tills-
vidare främst av brev till kommerserådet 
Eduard Paulig (�889–�95�) och hans hus-
tru Ellen (f. Riska �888–�9�2). 

I släkten Panelius arkiv förvaras familje-
brev mellan prostinnan Hanna Panelius 
(f. Hertzman �865–�9�8) och sönerna, 
Sigurd (�895–�97�) och Armas Panelius 
(�898–�95�). Sigurd Panelius var direktör 
vid Nordiska Föreningsbanken och Ar-
mas Panelius var överläkare vid Päivä-
rinne tuberkulossanatorium i Muhos 
�9��–50, därefter vid Muurola sanatori-
um i Rovaniemi landskommun. I arkivet 
ingår också en större korrespondens mel-
lan bröderna samt Armas Panelius dag-
böcker från perioden �9��–�95�.

Förutom Axel Erik och Maria Heinrichs 
familjearkiv är alla de ovan nämnda arki-
ven fritt tillgängliga för forskning.

 

Kreativa barn

Ett intressant litet tillskott till arkivets 
samlingar med tidningar skrivna och illus-
trerade av barn är den s.k. Vådöjournalen, 
en illustrerad handskriven tidning som 
utkom med �� nummer under åren �9�2–
�9�5. Tidningen, som fått sitt namn av ön 
Vårdö utanför Degerö och Tammelund 
i östra Helsingfors, är ett tidsdokument 
över vad som rörde sig i de ungas sinnen 
under krigstiden och hur barnen påverka-
des av världshändelserna. I Vådöjournalen 
kan man följa krigets förlopp i form av 
bildreportage med inklistrade bilder ur 
tryckta tidningar och läsa fiktiva illustre-
rade reportage av ”krigskorresponden-
ter”. Sida vid sida med krigshändelserna 
förekommer vitsar, rebusar, tävlingar, an-
nonser, följetonger och hushållstips samt 
en mängd små notiser och anekdoter om 
livet och invånarna på Vårdö. Sommartid 

Ett fiktivt krigsreportage i Vådöjournalen nr 5 1943 av skribenterna Flugan, Myggan och Ollonborren, 
illustrerat av Willem Ilmanen. (SLSA 1050/Div 43)
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bodde ca 25 familjer på ön, året runt en-
dast några få. Släktnamn som figurerar i 
Vådöjournalen är bl.a  Beckman, Ekström, 
Gyllenbögel, Hagert, Liuksiala, Törnroos, 
Vaenerberg och Wasenius. Initiativtagare 
till tidningen och dess huvudredaktör var 
Willem Ilmanen (f. �928, numera arkitekt 
och bosatt i USA) som också illustrerade 
tidningen och författade största delen 
av texterna under signaturen ”Den store 
okände”. Medredaktörer var bröderna 
Henrik ”Bulan” och Christian ”Gurkan” 
Vænerberg samt Ulf Hagert. Vådöjour-

nalen cirkulerade från hus till hus och 
kunde läsas mot en avgift om � mk per 
nummer. Intäkterna donerades till krigs-
invaliderna efter kriget.

Tillägg till tidigare 
inkomna arkiv

År 2006 utökades författarsamlingarna i 
HLA med brev, manuskript, dagböcker 
och anteckningar som tillhört författaren 
Solveig von Schoultz (�907–�996), som i år 

Första sidan av Solveig 
von Schoultz manuskript 
till novellsamlingen Där 
står du från 1973. (SLSA 
1046) 
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skulle ha fyllt �00 år. Solveig von Schoultz 
arkiv, som efter detta tillägg omfattar 
drygt � hyllmeter, består av författarens 
litterära kvarlåtenskap samt en stor brev-
samling. I materialet kan man hitta såväl 
manuskript till publicerad och opublice-
rad lyrik, prosa och dramatik som artik-
lar, tal och föredrag av författaren. I ar-
kivet ingår också fotografier och urklipp 
samt översättningar och recensioner av 
hennes verk. Solveig von Schoultz arkiv 
är till största delen tillgängligt för forsk-
ning.

Släkten Thesleffs/Theslöfs arkiv utökades 
under förra året med handlingar rörande 
generalen och vicekanslern Peter Georg 
Thesleff (�775–�8��) och hans son Peter 
Carl Thesleff (�8�2–�8��) samt Arthur 

Thesleff (�87�–�920). Arkivet, som även 
senare kompletterats med ett stort antal 
fotografialbum, består främst av brev och 
handlingar med anknytning till med-
lemmar av Liimattagrenen av släkten 
Thesleff samt till Aili Lindfors (f. Thes-
löf �882–�966). Under 2006 inkom även 
handlingar rörande Georg Henrik Thes-
löf (�880–�957) och hans hustru Sigrid 
(f. Ruin �890–�98�). Detta material ingår 
i släkten Ruins arkiv, ett nytillskott som 
omfattar brev, handlingar och fotografier 
rörande Constantin Ruins (�855–�922) 
och hans hustru Sigrid Ruins (f. von Am-
mondt �860–�9�8) ättlingar.

Petra Hakala

Historiska och litteraturhistoriska arkivet 2006
Handskrifter ca 890 hyllmeter, smalfilmer 275 st., fotografier c. 87 000 st., ljudband 
790 st., cd-rom �82 st.
Tillväxt 2006: �7 hyllmeter.
Nya arkiv: �8 st.; tillskott till gamla samlingar �7 st.

Nya arkivbildare:
Rundradions lyrikprogram Den dansande björnen (�99�–2006), Ekonomföreningen 
Niord r.f. (gr. �92�), konsulenten och läraren Svea Enroth-Lindholm (�9�0–�969), 
Fria Klubben (gr. �902), general Axel Erik Heinrichs (�890–�9�5) och hans hustru 
Maria (f. Paulig �89�–�985), släkten Heinrichs, redaktören Ingeborg ”Bojen” Huldén 
(�926–200�), Josua Mjöbergs stiftelse (gr. �9��), släkten Panelius, släkten Paulig, släk-
ten Ruin, skådespelaren, journalisten och libristen Monica Schildt (f. �920), släkten 
Sylvin, författaren Per Maaranniitty (f. �9�9), stationsinspektorn och skriftställaren 
Bruno Nylander (�87�–�9�6)

Nyförvärven kan studeras i HLA:s lokaliteter på Riddaregatan 5 eller i Nationalbib-
liotekets specialläsesal (HUB). Materialets placering framgår ur HLA:s huvudkata-
log på litteratursällskapets webbplats www.sls.fi. Förteckningar över de enskilda 
arkiven finns både i HLA och HUB.
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På världsutställningen i Paris år �900 fö-
revisades en exotisk fotografibok från ett 
okänt hörn av Europa. Bilderna visade 
vilda skogar, ändlösa sjöar och skum-
mande floder och förvånansvärt nog 
– alldeles vanliga bönder i arbete. Något 
så vågat hade man inte sett förr. Häftet 
som kallades Finska vyer vann pris för sin 
unika idé och utformning. Fotografering 
skedde nämligen vid denna tid huvud-
sakligen i studio med rätt belysning och 
fin dekor, man var uppklädd, och det var 
oftast bara stadsbor som hade råd att låta 
sig fotograferas.

Bakom det unika projektet stod en viss 
ingenjör Karl Emil Ståhlberg (�862–�9�9), 
som tillsammans med fotografen I. K. 
Inha hade rest runt i Finland och tagit bil-
der av landskap och folkliv. Kalle Ståhl-
berg är i dag okänd för en bredare publik, 
men hans fotografier och postkort gjorda 
av fotografierna finns fortfarande till 
försäljning. Med sina ovanliga idéer, sin 
envishet, sin fascination för nya uppfin-
ningar och sin förmåga att omsätta tanke 
i handling var han pionjär inom flera om-
råden i Finland. Hans liv var dock ingen 
dans på rosor, utan mer en berg- och dal-
bana. Finansiella problem åtföljdes av 
framgångsrika projekt, och spännande 
nyheter slutade ofta med platt fall p.g.a. 
oförståelse i det finländska samhället. 

Fotografins pionjär  
K. E. Ståhlberg

Kalle var ofta mer intresserad av nya 
uppfinningar än av att sälja.

Karl Emil Ståhlberg föddes i Kuhmo-
niemi, gick i skola i Uleåborgs reallyceum 
och blev civilingenjör från Polytekniska 
institutet i Helsingfors �887. Släkten Ståhl-
berg spåras i Finland tillbaka till slutet av 
�600-talet, men påstås härstamma från 
Tyskland eller Polen och ha zigenarblod. 
Flera av Kalles förfäder var kyrkoherdar, 
men i slutet av �800-talet var yrkesva-
let redan ganska fritt. Till exempel Karl 
Emils kusin K. J. Ståhlberg var jurist och 
blev småningom senator och sedermera 
Finlands första president (�9�9–�925).

Karl Emil Ståhlberg var jämte Daniel 
Nyblin fotografins föregångare i Finland. 
Han studerade fotografering i Tyskland 
och ägde flera fotoateljéer på olika håll i 
Finland. Han skrev handböcker för foto-
grafer, bl. a. Valokuvauksenharrastaja. Lyhyt 
valokuvauksen oppikirja (Helsingfors �890), 
det första finskspråkiga verket i ämnet, 
samt svenskspråkiga Praktisk lärobok i 
fotografi för amatörer (Helsingfors �89�). 
Kalle var dessutom sponsor och arbets-
givare för många av Finlands första foto-
grafer. År �889 öppnade han en fotoaffär 
och fotoateljé i Helsingfors, och nästan 
tio år senare grundade han ett aktiebolag 
som var verksamt på Alexandersgatan �7 
och importerade fotoapparater och tillbe-
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hör. Aktiebolaget, Fotografiska handels- och 
fabrikaktiebolaget, sålde också kinemato-
grafer, fonografer, röntgenmaskiner, mik-
roskop, cyklar, skrivmaskiner och t.o.m. 
mekaniska papegojor.

Biograf, bilar och hotell

Kalle var en företagsam och idérik man 
och nöjde sig inte med enbart fotografe-
ring. På utställningen i Paris köpte han 
en filmkamera och projektor och började 

producera egna filmer. På Mikaelsgatan 
i Helsingfors öppnade han landets första 
biograf år �900. Den första förevisningen 
fick beska rubriker i tidningarna, som 
skrev att de aldrig sett så rysliga bilder. 
Men Kalle gav inte upp. År �905 grunda-
de han landets första kinematografaffär.

Aktiebolaget importerade också de för-
sta bilarna till Finland. Kalle hade skaf-
fat sig rättigheterna från franska Phoebus 
och tyska Patria för Finland och Ryssland. 
Bilarna körde hela �0 kilometer i timmen 
och kostade mellan 2 000 och 6 000 mark 

Lemböte ruiner på Åland 
är avbildade i den ny-
skapande fotografibok av 
Karl Emil Ståhlberg och 
I. K. Inha som visades 
upp på världsutställning-
en i Paris 1900. (Nr 246, 
Ståhlberg, Helsingfors. 
SLSA 1219)
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beroende på storlek. Kalles kollega Sven 
R:son Schmidt tävlade med bilarna i Pe-
tersburg (där var bilar redan kända) och 
gjorde i september �899 en reklamkör-
ning till Helsingfors. Han blev på vägen 
orsak till landets första dokumenterade 
bilolycka. En häst skrämdes av den fram-
susande bilen och föll med potatislass 
och körsven i diket. Kalle körde själv en 
Phoebus vid den första kombinerade cy-
kel- och motorvagnstävlingen på Djur-
gården, men blev många gånger omkörd 
av cyklisterna vilket bemöttes med hån-
skratt i tidningarna. Kalle slutade med 
den olönsamma bilförsäljningen �90� och 
två år senare upplöstes aktiebolaget.

Lönsamheten i de flesta av Kalles pro-
jekt var inte alltid den bästa. En affärs-
idé som omfattande byggnadsprojekt på 
Norra och Södra Esplanaden i Helsingfors 
slutade med att bankerna till slut övertog 

husen. Osäkert är om Kalle verkligen 
inte klarade projekten finansiellt eller om 
bankerna helt enkelt ville lägga vantarna 
på husen, vilket Kalle påstod.

Däremot fungerade Apolloteatern och 
hotell och restaurang Apollo på Södra Es-
planadgatan �0 i flera år. Kalle reste själv 
till Sverige och Tyskland och valde pro-
gram och skådespelare till teatern. Res-
taurangen serverade kontinentala delika-
tesser och hotellet var relativt välbesökt.

Familjen

Kalle var gift två gånger. Hans första hus-
tru Aurora Lindgren dog i barnsäng �896. 
Hon efterlämnade fyra små barn; ett barn 
hade dött året innan. Kort efteråt, under 
en seglats i Hangö, mötte änklingen den 
vackra och rika Sofia (Sonja) Gerasimova 

Aino Niska på Apolloteaterns scen. Teatern fanns vid Södra Esplanadgatan 10 i Helsingfors i samma hus 
som hotell och restaurang Apollo och alla tre hörde till K.E. Ståhlbergs mera framgångsrika företag. (SLSA 
1219)
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(�875–�9��). Sonja var av polsk, möjligen 
baltisk adlig släkt som deporterats till Si-
birien i slutet av �700-talet. Familjen hade 
slagit sig ner i Irkutsk och ägde aktier i 
guldvaskerier vid Bajkal. Sonjas pappa 
var dessutom amatörfotograf, vilket sä-
kert väckte hennes intresse för Kalle. Pap-
pan hade dött i Sibirien vid guldvaskeriet 
några år innan. Mamman och mormodern 
bodde i S:t Petersburg, där Sonja och hen-
nes äldre bror Nikolaj gick i skola. Nikolaj 
blev marinofficer och besökte bl.a. Japan 
och var en tid stationerad vid Svartahavs-
flottan.

Sonja och Kalle gifte sig bara några må-
nader efter första mötet och mellan �897 
och �909 fick de sju barn. Sonja brukade 
säga att hon hade ”sju äkta och fyra oäkta 
barn”. Hon lärde sig tala och skriva en 
god svenska, men hennes finska förblev 
behjälplig. Sonja var en stor tillgång för 
Kalle. Pengarna som flöt in från Sibirien 

finansierade de flesta av Kalles projekt. 
Hon var familjen blint hängiven, och hon 
stödde Kalle fullständigt i allt han hittade 
på, inklusive hans mer excentriska på-
hitt som vegetarianism. Liksom de flesta 
kvinnor i hennes samhällsgrupp var hon 
utbildad i att ta hand om ett stort hushåll, 
hon kunde flera språk och hade goda all-
män kunskaper. Förutom att hon skötte 
hus och familj regerade hon över restau-
rang och hotell Apollo. Då Kalle var på 
resor höll Sonja igång verksamheten i 
Finland, men hon reste också gärna själv 
och då främst till Paris.

Efter ryska revolutionen och de för-
svårade kontakterna till Petersburg och 
Kalles död året därpå stod Sonja ensam 
med barnen. Med tilltagande hälsopro-
blem måste Kalle avveckla sina aktivite-
ter under �9�0-talet, och vid sin död �9�9 
efterlämnade han en stor familj, otaliga 
fotografier och häpnadsväckande nog, 
få skulder. Sonjas pengar räckte en tid 
in på �9�0-talet, men efter det måste hon 
avskeda sin hemhjälp och nästan årligen 
flytta till allt mindre bostäder. Då hade 
hon bekostat alla sina barns bröllop och 
stött diverse svärsöner som regelbundet 
var panka eller utsatta för större eller 
mindre katastrofer, eller som helt enkelt 
spelade bort pengarna.

Arkivet

Karl Emil Ståhlbergs efterlämnade foto-
grafier, dokument och apparater finns 
utspridda på olika ställen i Helsingfors. 
Nationalmuseum har bl.a. en kamera och 
bilder. Privata fotografier och dokument 
finns hos ättlingar till Kalle som i dag bor 
förutom runt om i Europa även i Nord-
amerika. Med syftet att samla det spridda 
materialet startade Gunnel Gahmberg 
och Sabira Ståhlberg med hjälp av Inge-

Sonja Ståhlberg (f. Gerasimova), troligen fotogra-
ferad i samband med bröllopet den 22 oktober 1896. 
Fotografiet är taget i K.E. Ståhlbergs studio Atelier 
Apollo. (SLSA 1219)
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borg Ekman familjearkivet Karl Emil och 
Sonja Ståhlberg år 2005. Arkivet har sig-
num SLSA �2�9 och förvaras på Histo-
riska och litteraturhistoriska arkivet vid 
Svenska litteratursällskapet.

I skrivande stund har flera hundra fo-
tografier och brev, dokument, bouppteck-
ningar, ämbetsbevis och ritningar sam-
lats ihop, främst från Gunnel Gahmberg, 
Ingeborg Ekman och Sabira Ståhlberg. 
Ingeborg Ekman har donerat manuskrip-
ten och underlagen till sin bok Familjen 
K. E. Ståhlberg (�982) till arkivet. Telegram 
och brev från Kalle till Sonja, vykort från 
hotell Apollo, vinbeställning för hotellet 
och en plan över hotellet, brev mellan 
olika familjemedlemmar och handlingar 

som gäller Kalle, Aurora, Sonja och deras 
barn utgör största delen av materialet. 
Men också fotografier från Apolloteatern 
och skådespelare, bilder av familjen samt 
olika familjemedlemmars bilder sam-
sas i mapparna med bilder från Irkutsk, 
Sonjas släktingar och vänner i Ryssland 
och sibiriska järnvägen. Handkolorerade 
souveniralbum från Japan, troligen häm-
tade och färgade av Sonjas bror Nikolaj 
Gerasimov, finns också bland materialet.

Sabira Ståhlberg

Sonja och Karl Emil Ståhlberg omgivna av sina många barn, stående från vänster Lennart, Ragni, Sirkka, 
Armas, Elsa och Pia, sittande Kirsti, Rolf, Sonja, Ebba, Karl Emil med Dolly och Aarne. Familjeporträttet 
är taget ca 1912. (SLSA 1219) 
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Fredrik Cygnæus som 
julklappsrimmare

Du är lycklig, står som blommans knopp
Uti Morgon-väktens första stund,
Vårdarns glädje och dess skönsta hopp
Ögat slutet än till salig blund.

Ja du blundar än för hvarje sorg,
Änglars glädje redan känner du
Men ej lifvets qval; en säker borg
Moders huldhet hägnar dig ännu.

Och din Fader pekar redan på 
Vishet, som en härlig bok för dig,
Väl än sluten, låckande ändå, 
Uti åldrig kraft att öppna sig.

Dig försyn till fadder-gåfva har 
Skänkt en mägtig maning, lyd den! Stor 
Blif i handling, som din Moders Far;
Och blif mild i hjertat, som din Mor.

När du drager ut i fremmand’ land
Ifrån hemmets hydda bort en dag,
Vänligt ledande då finn en hand
På de första stegen, såsom jag.

Emedlertid du skåde i en verld
Genom detta lilla fenster ut,
Der våld väl herskar och förgänglig flärd,
Men dygd dock står vid verldars slut.

Fredrik Cygnæus julklappsvers till Robert Castrén julen 1851. (Bildbehandling Jens Grandell) 
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Till julen �85� fick den lille Robert Castrén 
(född i augusti samma år) ett fint panora-
ma i julklapp av Fredrik Cygnæus. Med 
julklappen följde en dikt i sex strofer, som 
har bevarats inom familjen Castrén. Bla-
det med dikten har påskriften: ”Åt Robert 
med en Panorama af Fr. Cygneus.” Ett 
panorama är en optisk leksak som skapar 
illusionen av ett långt perspektiv. Det här 
panoramat, av kartong och tryckta bilder 
som med jämna mellanrum limmats på 
pappersremsor, är nästan 55 cm när man 
drar ut det. Genom titthålet på framsidan 
ser man en ståtlig allé med eleganta vag-
nar, ridande och promenerande herrskap 
som alla är på väg mot en utsirad port i 
fonden. Panoramat i den här formen är 
en �800-talets borgerliga motsvarighet till 
�600-talets dyrbara tittskåp, och en före-
gångare till view-mastern. 

Julklappen och i synnerhet julklapps-
versen verkar mera avsedda för de vuxna 
i familjen Castrén. Fadern, språkforskaren 
Matias Alexander Castrén, hade samma 
år utnämnts till professor i finska språket. 
Cygnæus – som själv blev professor �85� 
– och Castrén hade varit kuratorer för de 

österbottniska studentavdelningarna på 
�8�0-talet. I verserna hyllas också Roberts 
mor, Natalia född Tengström, och mor-
fadern, professorn i filosofi Johan Jakob 
Tengström.

I tredje strofen har Cygnæus ändrat 
”ännu” till ”redan” i versen ”Och din 
Fader pekar ännu på”, och därmed – nå-
got sent – försökt ge formuleringen en 
hänsynsfullare ton. M.A. Castrén led av 
tuberkulos och dog redan i maj �852, vid 
�8 års ålder. Också Robert Castrén dog i 
förtid, �88�, men hade redan hunnit göra 
sig ett namn som respekterad opinions-
bildare. Han var bl.a. redaktör för Hel-
singfors Dagblad.

Fredrik Cygnæus, som föddes för två-
hundra år sedan, ville helst bli ihågkom-
men som skald. Men samtiden hyllade 
honom som vältalare, och eftervärlden 
minns honom som insiktsfull kritiker och 
som konstsamlare.

 
Pia Forssell

Den kände svenske litografen Carl Johan Billmark har gjort 
parklandskapet på panoramat, som den fyra månader gamla 
Robert Castrén fick i julklapp 1851 av Fredrik Cygnæus. 
(Foto Janne Rentola)
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Bok nummer 700 i Svenska litteratursällskapets skriftserie utkom tidigare i höst. 
Sällskapets förlag firade detta med en mottagning den 8 november för sina gamla 
och nya författare och utgivare samt andra samarbetspartners.

Festligheterna inleddes med hälsningsord av Svenska litteratursällskapets ordförande 
Håkan Andersson och därefter gav publikationsutskottets ordförande Max Engman en 
överblick över förlagets historia och framtidsplaner (se s. �2). Jubileet till ära hade förfat-
taren Susanne Ringell skrivit en festdikt, ”Sju noll noll – med rätt att föda”, som framför-
des av en kvartett ur Akademiska Damkören Lyran i regi av Erik Pöysti.

Nummer � i Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland är Henrik Gabriel 
Porthans bref till Mathias Calonius I som utgavs av Wilhelm Lagus �886, och nummer 700 
är Fredrika Charlotta, född Tengström. En nationalskalds hustru av Merete Mazzarella.

700 böcker

Fanny Tavastila, Sabrina Forsell, Jenny Sylvin och Annika Holmström från Akademiska Damkören Lyran 
framför Susanne Ringells festdikt. (Foto Janne Rentola)
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En kvartett från Lyran öppnar med Schu-
berts Heidenröslein, tolkningen blir ibland 
betryckt och obekväm, den gamla, klassiska 
lieden passar inte alltid unga kvinnor av 
idag.

(sång)

Lyra 1
Gossen såg en liten ros

Lyra 1, 2, 3
Röslein auf der Heiden

Lyra 1
såg den ung och fager le.
Gossen sprang att närmre se,
såg den helt betagen.

Lyra 1, 2, 3
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Lyra 2
Gossen sad: ”Jag bryter dig

Lyra 1, 2, 3
Röslein auf der Heiden.”

Lyra 2
Rosen sad:

SJU NOLL NOLL – MED RÄTT ATT FÖDA

Associativt festprogram
till Svenska litteratursällskapets

jubileum den 8nde november 2007
med anledning av skrift nr 700 i utgivningen

(och Fredrika Runebergs 200-årsdag)
att framföras av kvartett

från Akademiska Damkören Lyran

av Susanne Ringell

Lyra 4
”Jag sticker dig,
att du nog skall minnas mig;
jag vill ej bli tagen!”

Lyra 1, 2, 3
Lilla ros, så ljuv och röd,
lilla ros i hagen.

Lyra 3
Och den vilde gossen bröt

Lyra 1, 2, 3
rosen uti hagen,

Lyra 4
rosen värjde sig och stack,

Lyra 3
hjälpte dock ej ve och ack,
måste sist bli tagen.

Lyra 1, 2, 3
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

(sången slut, paus)

Lyra 4
Älskligt. Det står att den ska sjungas älsk-
ligt.
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Lyra 1
Du är alltid så besvärlig. Taggig och am-
per.

(Lyra � försöker släta över)

När det är fest ska man vara glad.

(Lyra � samlar de andra till en traditionell 
om än lite mjäkig födelsedagshyllning)

Lyra 1, 2, 3
Hjärtliga gratulationer på 200-årsdagen av 
Akademiska Damkören Lyran.

Lyra 1
Hipp, hipp, hu… – hej, när det är fest ska 
man vara glad!

Lyra 4
Glad? Tror ni att hon var glad?

Lyra 1, 2, 3

(sång, glatt, snabbt tempo)

Säg mig du lilla fågel
där mellan almens blad,
hur kan du ständigt sjunga
och ständigt vara glad?

Lyra 4
Hon fick aldrig vara med på sin mans fester, 
inte ens när de firade henne fick hon vara 
med, satt bara i kökskyffet en trappa ner

Lyra 1, 2, 3
En trappa ner

Lyra 4
och stoppade, lappade, lagade

Lyra 1, 2, 3
stoppade, lappade, lagade

Lyra 4
någon idiotisk strumpa!

Lyra 2
Nå, inte var han nu nån idiot!

Lyra 1, 3, 4
Nej inte han, men strumpan, strumpan!

Lyra 3
Hon planterade

Lyra 1, 2

(sångstump ur Flickorna i Småland)

växer såsom vallmoblom och lilja och pion.

Lyra 3
Hon planterade, packade, skötte

Lyra 2, 4
Skötte och stötte och blötte
sina egna texter i eldens lågor.

Lyra 3
Heta vågor. Flammor, flammor!

Lyra 4
Och allt är bara älskliga rosor och beskedli-
ga, arbetsamma småfåglar. Plocka vill jag 
skogsviol och Susilull och susilo och Där 
sitter en fågel på liljonakvist. Trist

(Lyra � slätar över igen och samlar de an-
dra till en hurtig och hasplig fortsättning på 
hyllningarna)

Lyra 1, 2, 3
Hjärtliga gratulationer på 700-årsdagen!

Lyra 4
Nå hej – inte är det nu 700-årsdagen! Då sku 
det ju ha grundats på ��00-talet. 

Lyra 1
Men det är ju jättegammalt ju. Är det inte?

Lyra 3
Och vi ska vara en Akademisk kör…

Lyra 4
Lite skärpning och fakta, om jag får be.

Lyra 2, 3
Första utgivna skrift Henrik Gabriel 
Porthans bref till Mathias Calonius, �886.

Lyra 1
Men det var något med 700… jag är bara en 
stackars sopran...
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Lyra 3
Sopraner är super! Om vi högaktar henne

Lyra 2
Vilket vi gör

Lyra 1
Vem?

Lyra 4
Fredrika Charlotta född Tengström

Lyra 3
Så ska vi också respektera oss själva. Själ-
vaktning.

Lyrorna
Jepp, jepp, quickstep!

(omgruppering och proffsig talkör)

Lyororna
Med Plejaderna

Lyra 2
Sjustjärnan

Lyrorna
Med Sjustjärnans sju till stjärnbild förvand-
lade döttrar – Maia, Merope, Elektra, Tay-
gete, Alkyome, Kelaino och Sterope

Lyra 2
eller om man så vill

Lyrorna
– med strålande, klart lysande Fredrika, 
Merete, Agneta, Marketta, Hedvig, Pia och 
Sigrid Liljeholm –

Lyra 2
samt alla de övriga Björnarna, bilderna och 
Karlarnas gnistrande vagnar

Lyrorna
Ja, Karlarnas gnistrande vagnar

Lyra 2
på böckernas vackra himlavalv

Lyrorna
gratulerar vi Svenska litteratursällskapet i 
Finland till nummer 700 i en lång och vitter 
utgivning. Lycka och välgång! Frisinne och 
framtid!

(slutsång, melodi Flickorna i Småland)

Lyra 4
Nej, det är inte flickorna

Lyra 3
inte flickorna som vallmoblom och lilja och 
pion

Lyra 1
inte flickorna som susar Susilull och susilo

Lyrorna
Nej, det är inte flickorna i Småland
inte flickorna från mon.
Det är Fredrika och Merete
som står stilla mitt på bron.
Ja, det är kvinnorna i Finland
susilull och susilo
som står tänkande och skapande
med välvässad klo.

(kort fanfar om någon kan blåsa i något 
lämpligt, sedan talkör)

Lyrorna
Agent SLS, sju noll noll, sju noll noll, sju 
noll noll – med rätt att föda!
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Sjuhundra böcker är ganska mycket, när-
mare bestämt ungefär �7,5–�8 hyllmeter. 
Siffran 700 täcker dessutom bara antalet 
titlar, antalet volymer är större och dess-
utom har litteratursällskapet under åren 
gett ut en del böcker utanför serien. Tor-
sten Steinby skrev �982 en översikt över 
Svenska litteratursällskapets första fem-
hundra böcker. Sällskapet hade under näs-
tan hundra år gett ut i medeltal fyra–fem 
böcker per år. På 25 år har ytterligare 200 
nummer getts ut, vilket innebär nästan tio 
böcker per år. Rekordåret torde ha inträffat 
200� med sammanlagt 2� publikationer: �7 
böcker, årsboken Historiska och litteratur-
historiska studier, tre nummer av informa-
tionstidningen Källan, en kalender och två 
nytryck. Åren 200�–2006 utkom i medeltal 
�7–�8 publikationer av dessa kategorier.

Organisation

Förlagssektorns expansion och admini-
strativa konsolidering framträder klart i 
sällskapets årsberättelser. År �998 ingick 
redogörelsen över ”publikationsverk-
samheten” i berättelsens allmänna del 
tillsammans med biblioteket. Följande år 
återfinns den under rubriken ”Förlag”. 
År 200� har rubriken formen ”Förlag, 
bokmässor” och från 2005 ”Förlag, utgiv-
ningsprojekt och bokmässor”.

Rubrikerna visar på en snabb föränd-

700 böcker och sedan... *

ring, men formerna är i princip långt 
desamma. Tidigare behandlades alla 
publikationsfrågor i styrelsen; idag be-
sluter styrelsen om budget och riktlinjer, 
medan publikationsutskottet (PU) bl.a. 
utser granskare, ger tryckningstillstånd 
och besluter om refusering. Sedan 200� 
bereds frågor i ett organ, som skämtsamt 
tog namnet publikationsutskottsutskott 
(PU-U). Utgivningen försiggår som förut 
enligt de beprövade principerna för ett 
vetenskapligt förlag (peer review), alla 
förlagets böcker genomgår en sakgransk-
ning av vanligtvis två utomstående ex-
perter.

Formgivning och rutiner

Utöver den växande volymen är det 
mycket som har ändrats under det se-
naste decenniet. Den för våra läsare mest 
synliga förändringen är att litteratursäll-
skapet övergett de musgrå, sladdriga 
pärmar som brukade gå sönder på vägen 
hem från postkontoret. Därifrån avhäm-
tade medlemmarna de bokransoner som, 
oberoende om de ville ha dem eller inte, 
skickades ut några gånger i året. En av 
förändringarna är att medlemmarna inte 
längre får böckerna automatiskt. Den au-
tomatiska utdelningen har sällskapet för-
sökt kompensera genom att ge ut böcker 
som läsarna verkligen vill ha, t.o.m. är 

* Professor Max Engmans betraktelse vid mottagningen ”700 böcker” i litteratursällskapets hus 
8.��.2007.
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redo att betala för. Till det yttre har det 
här resulterat i något av en revolution 
i bokdesignen, från 2005 med hjälp av 
”husgrafikern” Antti Pokela. Satsningen 
har under de senaste åren resulterat i ett 
tiotal av de diplom som årligen delas 
ut av Kommittén för Finlands bokkonst 
för årets vackraste böcker. År 2005 fick 
sällskapets böcker tre diplom, d.v.s. lika 
många som de största finska förlagen. Att 
satsningen inte enbart gällt det yttre visas 
av att förlagets författare under samma 
tid fått motta tre av statens informations-
pris och ett antal andra pris.

Omvälvningen av böckernas yttre har 
haft sin motsvarighet i processer och 
arbetsrsrutiner. Under de senaste de-
cenniet har förlagssektorn systemtiskt 
med hjälp av seminarier och interna ut-
redningar gått igenom alla rutiner. Allt 
från förlagskontrakt, redigeringsprincier 
och distribution till fotnoternas form har 

granskats, en del har kodifierats i den nya 
förlagshandbok som kom ut 2006. Internt 
har förlaget satsat mycket på en kunnig 
personal som verkligen ägnar sig åt aktiv 
redigering.

Vi har också haft tillfredsställelsen att 
se att det har väckt genklang på både ut-
buds- och efterfrågesidan. Våra böcker säl-
jer bättre än tidigare. För dem som tycker 
att en hög refuseringsprocent är en dygd 
– vilket vi inte nödvändigtvis gör – kan 
vi rapportera att också där har vi noterat 
en uppgång. Förlaget erbjuds helt enkelt 
långt flera manuskript än vi kan ge ut.

Utöver strävan att förbättra vår redak-
tionella förmåga och kapacitet är det 
några förändringar som har präglat verk-
samheten. Jag skulle sammanfatta dem 
under termerna utåtriktning, professio-
nalisering och egen produktion.

Svenska litteratursällskapets ordförande Håkan Andersson hälsar gästerna välkomna. Till vänster om ho-
nom står publikationsutskottets ordförande Max Engman. (Foto Janne Rentola)
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Utåtriktning

Utåtriktningen har bestått i att litteratur-
sällskapet aktivt har försökt föra ut böck-
erna och medvetet planera utgivningen, 
snarare än att ha rollen som passiv utgi-
vare av erbjudna manuskript. Man kan 
säga att ett slags genombrott var Finlands 
svenska litteraturhistoria, som utkom �999–
2000, och en utredning av förlagsverk-
samheten �999. Utredningen av Rainer 
Knapas låg till grund för styrelsens beslut 
om en intensifiering av verksamheten 
följande år och anställningen av förlagets 
första heltidsanställda redaktör i oktober 
2000.

Litteraturhistorien spreds i Sverige 
genom det då nyetablerade samarbetet 
med Bokförlaget Atlantis i Stockholm 
(SLS förvärvade 25 % av förlaget 200�), 
som har betytt oerhört mycket både för 
distributionen av våra böcker i Sverige 
och för utvecklandet av förlaget. Littera-
turhistorien spreds också till biblioteken 
i Sverige – i allmänhet gör vi inte gratis-
böcker eller böcker för gratis utdelning, 
men när ändamålet är tillräckligt gott har 
vi gjort det. Jag är övertygad om att vår 
lilla oranga – fickutgåvan av Runeberg, 
som distribuerades till skolorna i Svensk-
finland jubelåret 200� – vann nya läsare åt 
nationalskalden.

Till den ökade synligheten hör också 
det aktiva deltagandet, och arrangörs-
rollen vid bokmässorna, framför allt se-
dan 200� i Helsingfors samt i Göteborg 
och Åbo. Vi har också varit i Leipzig och 
Frankfurt, hittills mest för att se och lära, 
men också för att knyta kontakter som vi 
hoppas skall ge utdelning i framtiden. I 
Göteborg och Helsingfors har sällskapet 
burit det administrativa ansvaret för ko-
ordineringen av de finlandssvenska in-
satserna, sedan 2000 genom en anställd 
producent.

Egen produktion

Den andra förändringen gäller vad jag 
har valt att kalla egen produktion. Det 
betyder egentligen fyra olika saker. Se-
dan tidigare har arkivets personal bidra-
git med böcker i sällskapets skrifterie, 
men numera har sällskapet också en stor 
forskningssektor, projektanställda och 
enskilda forskare, som producerar en 
mängd böcker som naturligt hör hemma 
hos sällskapets förlag. Den tredje är att 
utnyttja sällskapets stora och förnämliga 
samlingar av manuskript och bilder.

Den fjärde formen är ett slags beställ-
ningsarbeten: inom organisationen har 
man beslutit att en viss typ av böcker 
behövs eller att vissa dokument bör ges 
ut. Tidigare var sällskapet för sådant be-
roende av att någon enskild forskare el-
ler författare utförde arbetet enligt egna 
principer, vanligen på sin fritid – med 
brokighet, många förseningar och oav-
slutade projekt som följd. I dag har vi allt 
oftare valt att grunda mindre projekt med 
avlönad personal som har till uppgift att 
producera verket. Ett tidigt exempel är 
sällskapets presshistoriska projekt som 
�985 resulterade i boken Opinionens tryck. 
En studie över pressens bildningsskede i Fin-
land. Litteraturhistorien är ett annat, och 
för tillfället är en bokserie i fyra band om 
”Finlands svenska historia” under arbete, 
den första volymen utkommer i början av 
nästa år. Andra handboksaktiga satsning-
ar är Biografiskt lexikon för Finland och en 
förvaltninghistorisk terminologisk hand-
bok – ett projekt som just skall starta. Den 
här typen av medvetna satsningar på att 
förverkliga sådant som bedömts som vik-
tigt har blivit allt vanligare. 

Det främsta exemplet på egen produk-
tion är kanske ändå våra källpublikatio-
ner, numera ofta utgivna helt eller delvis 
av förlagets egna redaktörer. Utgåvor av 
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brevsamlingar, dagböcker, resebeskriv-
ningar och klassiker är en traditionell ar-
betsform. SLS:s första bok var en utgåva 
av Porthans brev och följdes av protokoll 
från Borgå lantdag. Bland våra klassiker 
på området finns förstås den nu avslu-
tade utgåvan av Runebergs samlade och 
Per Kalms resedagbok.

Vad som skett på senare år är en syst-
ematisk satsning, som har gjorts i medve-
tande om att det här är en sektor där det 
egentligen inte finns någon annan än lit-
teratursällskapet som kan axla ansvaret. 
Nästan allt äldre material om vårt land 
och en stor del av det nyare är på svenska. 
Vem annan skulle ge ut det i vetenskap-
ligt tillförlitliga utgåvor? Intressant nog 
har utgivningen även lett till att också 
Finlands omvärldskontakter har behand-
lats. När vi får följa Sibelius på vägen till 
världsrykte, Snellman till kontinenten, 
R.F. Sahlberg till Alaska och Sibirien eller 
Hilding och Eva Ekelund till Italien är vi 
långt från det som brukar kallas ankdam-
men.

Personal och prioriteringar

Satsningen på utgåvor av detta slag krä-
ver kunnig och professionell personal 
och vi har haft ett självstudie- och studie-
program på gång inom den här sektorn i 
snart ett decennium. Sällskapet ordnade 
för första gången i sin historia 200�–2002 
en kurs på universitetnivå i edering för 
26 deltagare. Våra redaktörer har spelat 
en aktiv roll i det nordiska samarbetet på 
området, särskilt inom Nordiskt Nätverk 
för Editionsfilologer, som 2002 höll sin 
årliga konferens i Finland med SLS som 
värd och förlagets redaktörer som ar-
rangörer. Kontakter har knutits till bl.a. 
de pågående projekten för utgivning av 
Lagerlöf och Ibsen. Det här har resulte-

rat i att sällskapet i dag har en redaktion 
med editionsfilologisk expertis på topp-
nivå, jag skulle hävda utan motsvarighet 
i Finland.

Och den behövs, uppgifter av det här 
slaget är oerhört arbetsdryga. Den utgåva 
av R.F. Sahlbergs dagbok från Alaska och 
Sibirien som i dagarna kommit ut som nr 
70� i serien, innefattade betydande ar-
betsinsatser av ett tiotal personer, exper-
ter på biologi, sibiriska ortnamn, ryska 
m.m. Flaggskeppet på området är utgå-
van av Zacharias Topelius Skrifter, som 
under det följande decenniet kommer att 
sysselsätta tiotals forskare, utgivare och 
redaktörer samt kräva en del nyskapande 
tekniska lösningar.

Satsningen har också lett till vissa in-
skränkningar. Vi har sålunda från 200� 
upphört att trycka avhandlingar för dis-
putation – vi ger fortfarande ut doktors-
avhandlingar, men det finns inte längre 
någon automatik som säger att en blivan-
de doktor skall få sin avhandling tryckt 
av Svenska litteratursällskapet. Beslutet 
fattas i dag efter disputationen och en be-
dömning av kvalitet, betydelse och för-
väntat läsarintresse förutsätter ofta – vil-
ket är normalt i den anglosaxiska världen 
– en bearbetning av disputationsuppla-
gan. Likaså har vi slutat ge ut s.k. semi-
narierapporter.

Från den första anställda redaktören 
Nina Edgren-Henrichson år 2000 har för-
lagets personal ökat kraftigt, främst be-
roende på de arbetsdryga källutgåvorna, 
särskilt Runebergs och Topelius samlade, 
samt Biografiskt lexikon för Finland. År 
2005 flyttade förlaget till nya lokaliteter 
vid Fredsgatan ��. Årsberättelsen kon-
staterade: ”Vid årets slut arbetade �� per-
soner i förlagets lokal”, vilket avspeglar 
att personalen i högre grad sysslade med 
edering än med bokproduktion i sedvan-
lig mening. 



�6

Internationalisering

Vilka är då de främsta utmaningarna för 
framtiden? Jag skulle säga att två av dem 
– som vi kan överblicka idag – är interna-
tionaliseringen och digitaliseringen.

Internationaliseringen gäller bland an-
nat frågan om publiceringsspråk. Med 
tanke på litteratursällskapets stadgar och 
historia är det kanske inte överraskande 
att vi enbart har givit ut böcker på svens-
ka. Det har varit så självklart att SLS inte 
ens har en informationsfolder om säll-
skapet på något annat språk än svenska, 
vilket är litet svårare att förstå och litet 
besvärligt då vi reser i utlandet.

Styrelsen har diskuterat frågan och 
kommit till att det måste vara möjligt att 
presentera vårt nyaste vetande om, låt 
oss säga, Runeberg, tvåspråkighetsforsk-

ning eller finlandssvenskarnas historia 
och kultur för en internationell läsekrets. 
Problemen ligger snarare på andra håll. 
För att ge ut böcker på utländska språk 
och i utlandet behöver man en partner, ett 
lokalt förlag som kan bokmarknaden och 
man behöver en viss volym; det lönar sig 
inte att ge ut en enstaka bok vart femte 
år.

Till den här problematiken ansluter sig 
också frågan om översättningar. Det finns 
ett behov av översättning från finska, men 
också från svenska till utländska språk. 
Finansieringen är dock ett problem. Ut-
ländska förlag har uttryckt intresse för 
några av våra böcker, men översättning-
arna är en flaskhals. Det gäller också vik-
tiga böcker på finska som borde göras 
tillgängliga i Norden. Här finns en stöd-
ordning, men volymen är otillräcklig.

Gäster i festvimlet vid mottagningen ”700 böcker” 8.11.2007. (Foto Janne Rentola)
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Digitalisering

Den andra utmaningen gäller digitalise-
ringen och lagerhållningen. Många av lit-
teratursällskapets böcker är sådana som 
i princip aldrig blir gamla – Per Kalm 
skriver inga nya dagböcker och de exist-
erande är utgivna på ett kompetent sätt. 
Böckerna borde finnas tillgängliga, men 
någon gång blir de äldsta och även en del 
av de nyare slutsålda. Det har visat sig att 
nytryck blir aktuella.

I scenarierna för bokens framtid har 
man skisserat att vi i framtiden kom-
mer att köpa böcker ungefär som vi i dag 
använder bankautomater. Man betalar, 
väljer och trycker på knappar; maskinen 
snurrar ett tag och ut kommer den önska-
de boken med hårda eller mjuka pärmar. 
Det här scenariot förutser i alla fall att bo-
ken finns kvar, andra visioner går ut på 
att vi alla glosögda stirrar på skärmar. Vi 
är inte oroliga, vi tror på boken och dess 
framtid – som förlagets forskare och tän-
kare Rainer Knapas en gång konstatera-
de: boken är en så utmärkt uppfinning att 
om den uppfanns i dag skulle alla utropa: 
”fantastiskt, den är färdigt printad!”

Folk vill ha böcker, böcker med ett 
innehåll och utförande och som ligger 
bra i handen. Vi tror på boken, men allt 
behöver inte tryckas, vi hoppas och tror 
att vårt Topeliusprojekt kommer att bli 
nyskapande på området. Meningen är 
att resultaten utkommer i bokform, men 

dessutom också digitalt och med en hel 
del av variantapparat och tilläggsmate-
rial i digital form. På köpet kommer fors-
karna att få en kommenterad kronologi, 
en ”Topelius dag för dag” där man kan 
få reda på vad han gjorde, vem han träf-
fade och vem han korresponderade med. 
Åtminstone i det här fallet är digitalise-
ringen inget hot utan ett fantastiskt hjälp-
medel.

Vi vill gärna använda den nyaste tekni-
ken, och förutom på boken så tror vi på 
våra författare, våra forskare och våra re-
daktörer. Sällskapet har en lång tradition 
på skriftutgivningens område. Det finns 
en betydande kontinuitet, men också nya 
utmaningar. Utgivning på svenska av 
”vittnesbörden om den svenska kulturen 
i Finland”, av forskningsmonografier och 
källutgåvor kommer som förut att vara 
kärnan i verksamheten – det är sällska-
pets speciella nisch. Den kan knappast 
någon annan fylla.

För att fylla nischen behövs det – utö-
ver pengar – författare, redaktörer, gra-
fiker, bokformgivare, d.v.s. vi behöver 
er allesammans och jag vill avsluta med 
att tacka alla våra goda författare och vår 
hängivna redaktionspersonal. Tack för att 
ni har fört oss till skriftseriens nummer 
700. Jag hoppas ni är med till tusen – med 
den här takten är det är inte så långt dit.

Max Engman
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Fredrika Runeberg på webben
Det har förflutit 200 år sedan Fredrika Runeberg (�807–�879) föddes. Svenska lit-
teratursällskapet i Finland har firat Fredrika med nyutgåvor av hennes böcker och 
en biografi av Merete Mazzarella, Fredrika Charlotta, född Tengström. En nationalskalds 
hustru. Historiska och litteraturhistoriska arkivet har också uppmärksammat Fred-
rika med en hemsida där hennes författarskap och hennes liv som hustru till natio-
nalskalden J. L. Runeberg presenteras. Manuskriptet till hennes självbiografiska verk 
Min pennas saga från slutet av �860-talet finns på hemsidan i sin helhet. Där finns 
också en av hennes berättelser, ”Ett folk som förgåtts”, som trycktes i Svenska Familj-
Journalen �87�. Hemsidan innehåller dessutom bilder och fotografier.

Historiska och litteraturhistoriska arkivet förvarar Fredrika Runebergs skriftliga 
kvarlåtenskap med manuskript och brev i original och avskrift. I arkivet finns också 
anteckningar av olika slag, almanackor, handlingar som gäller familjen Runebergs 
ekonomi, Fruntimmersföreningen i Borgå och skolan för mindre bemedlade flickor 
samt diverse personliga föremål och handlingar som t.ex. ett minne till Augusta 
Lundahl som Fredrika Runeberg flätat av en hårlock, julklappsverser, inbjudnings-
kort, fotografier m.m. Arkivet är delvis mikrofilmat. Adressen till Fredrika Rune-
bergs hemsida är www.sls.fi/FredrikaRuneberg/index.htm.

Mikael Korhonen
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Suomen Kulttuurirahasto (Finska kultur-
fonden) offentliggjorde i februari i år sitt 
största projekt genom tiderna, Boktalko. 
Kulttuurirahasto och Svenska litteratur-
sällskapet kommer att kanalisera om-
kring �,5 miljoner euro för de allmänna 
bibliotekens bokinköp under de närmas-
te tre åren, dock under förutsättning att 
kommunerna också utökar sina anslag 
för bokinköp. Svenska litteratursällska-
pet i Finland deltar i projektet med en 
andel om 5,5 %.

Projektet har fått ett synnerligen gott 
mottagande både bland allmänheten och 
i medierna, vilket visar att finländarna på 
bred front uppskattar sina bibliotek, lit-
teraturen och läsandet. Av alla kulturfor-
mer är biblioteken den tjänst som har den 
största spridningen bland allmänheten, 
både socialt och geografiskt. De allmänna 
biblioteken anlitas av kommuninvånare i 
alla åldrar, från de yngsta till de äldsta.

Stort intresse i kommunerna

I mitten av november 2007 hade en över-
väldigande majoritet av landets kommu-
ner redan meddelat att de kommer med i 
Boktalko. Då hade �80 kommuner anmält 
sig. I dessa kommuner bor 9� % av lan-
dets befolkning.

Boktalkot – ”årets gärning 
inom bokbranschen”

”Den mest avgörande perioden med 
tanke på hela projektet är hösten 2007, 
eftersom det är då som kommunerna slår 
fast sina budgeter för 2008. För att kom-
munerna också ska bli delaktiga av Bok-
talko-understödet 2009, är det nödvän-
digt att de kommunala anslagen höjs re-
dan för 2008,” säger ombudsman Juhana  
Lassila vid Suomen kulttuurirahasto. 
Under det första projektåret 2008 baseras 
stödet till de medverkande kommunerna 
på medeltalet av bokanskaffningarna 
åren 2005 och 2006, projektets stöd är 5 % 
av detta medeltal. 

Under åren 2008–20�0 ska stödet på 
omkring �,5 miljoner euro användas för 
en ökning av inköpen av inhemsk litte-
ratur i de kommunala biblioteken. Un-
der 2009 och 20�0 är stödet från Boktalko 
fortfarande 5 %, förutsatt att kommuner-
na höjer sina egna bokanslag med �0 % 
för 2008 och sedan förbinder sig att hålla 
minst samma nivå för anslagen under de 
två följande åren. ”För att en kommun 
ska få stöd från Boktalko även under 
2009, måste den alltså höja sitt eget anslag 
för böcker redan för år 2008. För de flesta 
av kommunerna innebär en ökning med 
�0 % bara några tusental euro”, preciserar 
Lassila.

De böcker som betalas av Boktalkot till-
handahålls av en gemensam leverantör. 



50

När bokanskaffningarna kommer igång 
2008 kan kommunerna beställa sina böck-
er enligt eget val direkt av leverantören, 
som sedan debiterar Kulttuurirahasto 
för dem. För de åländska kommunernas 
del bär dock Svenska litteratursällskapet 
ensamt det ekonomiska ansvaret i di-
rekt samarbete med centralbiblioteket på 
Åland.

Årets gärning inom bokbranschen

Representanter för bokhandeln och förla-
gen möttes till de årliga branschdagarna 
i Hyvinge den 2� maj 2007. En av pro-
grampunkterna gick ut på att utse årets 
främsta gärning inom bokbranschen. De 
�25 personer som deltog röstade fram 
Boktalkot som årets gärning inom bran-
schen.

Bibliotekens bokinköp har minskat 
under de senaste tjugo åren, i vissa fall 
med upp till över en tredjedel. Om alla 
kommuner går med i Boktalko, och om 
de också ökar sina egna anslag enligt tal-
koreglerna, betyder det att ökningen av 
anslagen för bokinköp under de tre åren 
totalt blir omkring �� miljoner euro. Be-
loppet bör räcka till anskaffning av om-
kring 700 000 fler böcker. Kommunerna 
sporras på detta sätt att öka sina anslag 
för bokinköp. De allmänna biblioteken 
köper årligen böcker för ca 2� miljoner 
euro.

I och med Boktalkot har privata finansi-
ärer gått in för att i stor omfattning stödja 
offentlig service, samtidigt som de eko-
nomiska insatserna görs starkt beroende 
av finansiärernas egna kulturpolitiska 
syften, säger litteratursällskapets verk-
ställande direktör Henry Wiklund. Målet 

Projektet Boktalko skall stimulera de kommunala biblioteken till ökade anslag för bokinköp. Mottagandet har 
varit gott och omkring 90 procent av landets kommuner har meddelat att de deltar. Biblioteksinteriör från 
Pernå kommuns huvudbibliotek före datorernas tidevarv, ca 1980. (SLS 1621:3)
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med Boktalko är inte enbart ekonomiskt. 
Vi vill med vårt projekt lyfta fram kultu-
ren och bildningen i samhällsdebatten, så 
att läsande, kunskap och allmänbildning 
igen tas med på nationens agenda.

Det är fråga om ”oförskämd utpress-

ning för en god saks skull”, som en bib-
liotekarie med tydlig tillfredsställelse 
uttryckt saken. Framtiden får utvisa om 
det också senare finns möjligheter till och 
behov av samarbete av det här slaget.

Magnus Pettersson

SLS-kalendern
Helsingfors är tema för litteratursällskapets väggkalender 2008. Helsingforsvyerna på 
månadsbladen kommer från litteratursällskapets egna samlingar i Historiska och littera-
turhistoriska arkivet och Folkkultursarkivet. För den grafiska formgivningen står Anders 
Carpelan. Kalendern kan beställas per post (kupong på bakpärmen), per telefon 09- 
61 87 77 eller e-post info@sls.fi. Priset är 12 euro + porto.

Kalendern finns också att köpa i Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, Helsingfors 
och i en del andra bokhandlar.
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Ett urval av det kommande Biografiskt 
lexikon för Finland kan nu läsas på nätet. 
Ett hundratal artiklar presenterar mate-
rial från samtliga fyra volymer. Volym I 
går i tryck våren 2008 och de tre andra de-
larna kommer att ges ut under de därefter 
två kommande åren. Den introducerande 
webbversionen lanserades på bokmässan 
i Helsingfors den 26 oktober 2007.

Tidsspannet för de artiklar som lexiko-
net presenterar är omfattande, från Sankt 
Henrik till Linus Torvalds. Alltså från 
��00-talet och en karaktär vars historiska 
inflytande var avsevärt, men där få per-
sonliga data kan beläggas, fram till vår 
egen tid och en nulevande och fullt verk-
sam person, vars inflytande, tack vare in-
ternet, kan sägas vara globalt.

På nätet – på adressen www.blf.fi – är 
det möjligt att ta del av artiklarna om 
�0� personer: från drottningar (Katarina 
Jagellonica) till långdistanslöpare (Han-
nes Kolehmainen); från kulturfinlands-
svenskar (Jan-Magnus Jansson) till byg-
definlandssvenskar och traditionsbärare 
(Svea Jansson); från runosångare (Larin 
Paraske) till tangokompositörer (Unto 
Mononen). Med finns ett försvarligt antal 
lärda från latinpoeten som gav ut Piæ Can-
tiones (Theodoricus Petri Ruuth) till en se-
nare tids pedagoger och naturvetare, även 
”naturväktare” (Harry Krogerus); mer 
eller mindre avancerade representanter 
för konsthantverkarna, från kyrkomålare 
(Thomas Kiempe) till en �600-talsmästare 
bland glasblåsarna (Gustaf Jung).

BLF på gång

Nytt är väl främst denna bredd i per-
sonurvalet. I stället för det äldre koncep-
tet med s.k. märkesmän har en kulturhis-
torisk infallsvinkel fått råda. Det medför 
att en del personer födda utomlands och 
okunniga i landets språk beretts plats, 
som fransmannen P.L.M. de Maupertuis, 
forskningsresande och Lapplandsfarare. 
Bland kvinnorna hittas sådana som sällan 
förekommit i dylika sammanställningar 
överhuvudtaget, en föregångare på det 
matematiskt-naturvetenskapliga områ-
det (Nanny Cedercreutz), en författarin-
na som prövade sin lycka vid Gustav III:s 
hov (Catharina Charlotta Swedenmarck) 
och, för att ännu gå tillbaka genom år-
hundradena, den sista abbedissan i Nå-
dendal (Birgitta Kurck). 

Även pionjärer och entreprenörer inom 
tidigare åsidosatta områden, som under-
hållningens och restaurationernas, finns 
företrädda, genom en varietéartist (Jenny 
Spennert), en innovativ hotelldirektör 
(Karl Edvard Jonsson) och en idrottspro-
motor (Harry ”Hjallis” Harkimo).

Själva artikelstorleken står inte i något 
direkt förhållande till personens vikt och 
betydelse: dock har redaktionsrådet för 
Biografiskt lexikon gått in för att hålla re-
gentartiklarna korta, och då närmast för 
att dessa genom sin stora mängd, genom 
alla århundraden annars tenderat att läg-
ga beslag på en alldeles oproportionerligt 
stor del av sidutrymmet.

Men det är klart att vissa storheter upp-
tar stort utrymme, de längsta artiklar som 
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nu kan läsas på nätet behandlar kultur-
personligheter som Zacharias Topelius, 
Carl Ludvig Engel och Albert Edelfelt. 
Även artikeln om Fredrik Cygnæus, med 
jubileumsår 2007, är förhållandevis om-
fattande.

Webbsidorna har formgivits och kon-
struerats av Antti Pokela och Mikael 
Norrgård. För det övriga står framförallt 
ett hundratal författare, och därtill den 
arbetande redaktionen – Fredrik Hertz-
berg, Nina Johansson och Henrik Knif – 
som övervakas av ett redaktionsråd med 
Henrik Meinander som ordförande.

Flera av biografierna i Biografiskt lexi-
kon, och särskilt artiklarna om personer 
som varit av betydelse för den svenska 
kulturen i Finland, är helt nyskrivna. 
Övriga personporträtt bygger på artiklar 
som skrivits för Kansallisbiografia, ett per-
sonhistoriskt projekt i nät- och bokform 
som håller på att slutföras vid Finska Lit-
teratursällskapet (SKS).

Bokbanden är planerade så, att det för-
sta presenterar personer som varit verk-
samma under svenska tiden, alltså i det 
stora hela före �700-talets slut; det andra 
bandet, kallat Ryska tiden, täcker åren 
fram till Finlands självständighet �9�7, 
och de två återstående delarna samlar 
personer som gjort och gör sina insatser 
i republiken Finland. 

Utgivningsprojektet har ett stort antal 
bidragsgivare och externa medarbetare. 
Det finns flera hundra artikelförfattare. 
Biografierna har skrivits av landets främ-
sta specialister och historiker. Sammanta-
get rör det sig om en bra bit över � 600 
personporträtt.

Henrik Knif
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Fredrika Runeberg har uppmärksam-
mats stort i Svenska litteratursällska-
pets bokutgivning under hösten, med 
anledning av att det har förflutit 200 år 
sedan hon föddes. Merete Mazzarellas 
kritikerrosade biografi Fredrika Charlotta, 
född Tengström. En nationalskalds hustru 
tar upp Fredrika Runeberg ur ett nytt 
perspektiv: som den självmedvetna och 
intelligenta författarinnan som trots stor 
familj, hushållssysslor och personliga 
motgångar upprätthöll sitt skrivande li-
vet igenom. 

Vid sidan av biografin har litteratur-
sällskapet också gett ut Fredrika Rune-
bergs självbiografiska anteckningar Min 
pennas saga, med en inledande artikel 

Boknyheter

och kommentarer av Hedvig Rask, och 
hennes andra och sista historiska roman 
Sigrid Liljeholm, med introduktion av Pia 
Forssell. Under hösten utkom också ett 
specialnummer av Källan (2/2007) med 
Fredrika Runeberg som tema.

Även årets Historiska och litteraturhisto-
riska studier (nr 82) innehåller uppsatser 
med anknytning till Fredrika Runeberg. 
Bland annat återges Carina Burmans års-
festföredrag ”Fredrikorna. Bremer, Ru-
neberg och andra författarinnor”. En av 
Fredrika Runebergs närmaste väninnor 
Augusta Lundahl publicerade sig också 
och hennes dikter från �8�0-talet utges i 
HLS av Harry Lönnroth. I årsboken kan 
man också läsa om en annan 200-årsju-
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bilar, författaren och kritikern Fredrik 
Cygnæus, om hovdamernas ställning och 
karriärer vid �700-talets svenska hov, om 
den kvinnliga vänskapen utgående från 
Toini Topelius liv och verk och om de 
konstitutionellas informationsverksam-
het i utlandet vid sekelskiftet �900 belyst 
genom de i Tyskland gifta Ebba zu Solms-
Braunfels och Alma von Oertzen.

I våras utkom Sven Hirns bok Från värds-
hus till Grand Hôtel om hotell och restau-
ranger i Helsingfors före självständighets-
tiden. I Urbana odysséer av Arne Toftegaard 
Pedersen har Helsingfors också en fram-
trädande roll. Han analyserar hur denna 
lilla storstad eller stora småstad beskrivs 
i �9�0-talets finlandssvenska prosa och 
kontrasterar den mot hur dels världsme-
tropoler som New York och Chicago, dels 
småstäder som Nykarleby beskrevs av fin-
landssvenska författare på �9�0-talet.

livsstilar och släktkultur under 250 år. Vi 
får möta släktmedlemmarna både som 
privatpersoner i umgänget sinsemellan 
och i deras offentliga gärning i huvudsak 
inom det militära och inom industrin, där 
männens karriärer också avspeglades i 
kvinnornas roller. Boken är rikt illustre-
rad.

Bo Lönnqvist har skrivit en släkts biogra-
fi, En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld – 
Standertskjöld-Nordenstam, där han skapar 
en bildvävnad av livsöden, stämningar, 

Naturvetaren R.F. Sahlbergs resedagbok 
från en fyra år lång resa runt jorden tar 
oss till exotiska platser i Sydamerika, 
Alaska och Sibirien. I En resa kring jorden 
1839–1843 har Sahlberg gjort noggranna 
anteckningar om djur, växter och natur-
förhållanden, men också om ursprungs-
folk han mötte, deras seder och bruk, li-
vet ombord på de fartyg han reste med, 
sällskapslivet i den ryska kolonin i Sitka i 
Alaska och om den långa hemfärden ge-
nom Sibirien. Dagboken är utgiven och 
kommenterad av Patricia Berg. Boken är 
försedd med inledande artiklar av Max 
Engman och Larry Huldén; Huldén har 
också medverkat som naturvetenskaplig 
expert.

Del IV av Ordbok över Finlands svenska 
folkmål har också utkommit. Här ges för-
klaringar och andra upplysningar om ord 
i de finlandssvenska dialekterna; detta 
band med närmare �7 000 uppslagsord 
sträcker sig från Kyssa till Och. Dialekt-
ordboken är en rik källa till finlands-
svenskarnas språk och kultur.

Bland årets böcker finns också Lars 
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Huldéns bibliografi, som visar på en im-
ponerande produktion av allt från veten-
skapliga arbeten, lyrik och dramatik till 
översättningar i diverse genrer. Boken 
ger en helhetsbild av en humanistisk kul-
turgärning av osedvanlig spännvidd och 
betydelse.

Böcker våren 2008

Minnet av kriget �808–09 markeras med 
en mängd böcker under de två närmaste 
åren; den första i raden är Eric Gustaf 
Ehrströms Dagbok från fälttåget i Öster-
botten 1808, där den endast �7-årige stu-
denten deltog som tillfällig tjänsteman 
vid Savolax Regemente. Han blev bl.a. 
vittne till slagen vid Lappo, Kauhava och 
Oravais, men under mindre dramatiska 
stunder skrev han om hurudan vardagen 
i fält var, om ofta burdusa officerare och 
om sina kärleksbekymmer. Den totala 
utgivningen i anslutning till �808–09 pre-
senteras i Källan �/2008.

Max Engmans Gränsfall är en bok om 
hemliga kontakter strax efter ryska re-
volutionen, mellan Finland och Råds-
ryssland och mellan övriga världen och 

Rådsryssland via Finland. Kontakterna 
koncentrerades till Karelska näset och 
bron över Systerbäck. De som tog sig 
över gränsbron var ofta vanliga män-
niskor som blivit på fel sida om gränsen, 
men det handlade också om utväxlade 
fångar och människor som tagits som 
gisslan, om diplomater, militärer och 
politiker och om internationella revolu-
tionärer som anarkisten Emma Goldman 
och journalisten John Reed.

I Sveriges Österland skriver Kari Tarki-
ainen om Finlands förhistoria, medeltid 
och �500-tal. Boken, som är den första i 
en serie av fyra volymer om det svenska 
i Finlands historia, behandlar de cen-
trala frågorna i Finlands historia med ett 
särskilt intresse för förhållandet mellan 
finskt och svenskt, språk, ekonomi och 
bebyggelse, kyrklig organisering, för-
valtningshistoria och kulturformer både 
på landsbygden och i städerna. Klassiska 
tvistefrågor som svenskarnas ankomst 
till Finland, de första korstågen och ort-
namnens vittnesbörd om språk- och be-
byggelsehistoria behandlas ingående 
och arvet från den äldsta svenska tiden 
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framträder här i mångsidig belysning ut-
gående från forskningsläget i dag.

De avslutande delarna av Konstnärs-
bröderna von Wrights dagböcker utkommer 
under våren. Det är fråga om Wilhelm och 
Ferdinand von Wrights dagböcker (del 6) 
och ett gemensamt register för samtliga 
volymer i serien (del 7). Mellanbrodern 
Wilhelm, som bosatte sig på Orust i Bo-
huslän, skriver bl.a. om tillkomsten av 
planschverken Svenska Foglar, Skandina-
viens Fiskar och Swenska Fjärilar. Ferdi-
nand, som var yngst av bröderna, var den 
enda som helt kunde livnära sig på sitt 
konstnärskap. I volymen ingår bl.a. hans 
resedagbok från en studieresa till Tysk-
land. De tre bröderna Magnus, Wilhelm 
och Ferdinand von Wright var banbry-
tande inom ornitologin och fågelmåleriet 
i Finland och Norden. 

Hanna Hagmark-Cooper skriver om 
sjömanshustruns vardag och verklighet 
under �900-talet. Boken är en bearbetad 
version av hennes avhandling och byg-
ger på levnadsberättelser av åländska 
sjömanshustrur födda mellan �9�2 och 
�969. Boken handlar bl.a. om det cykliska 

familjelivet, om sjömanshustruns förmo-
dade självständighet och om hur de för-
ändrade föräldrarollerna har påverkat 
livet i sjömansfamiljerna.

Henrika Tandefelts doktorsavhandling 
Gustaf III inför sina undersåtar utkommer i 
bearbetad form. Här beskrivs hur Gustaf 
III iscensatte sin makt genom ceremonier, 
nådevedermälen och krigiska dåd. I vå-
rens utgivning ingår också Jan Samuel-
sons bok om elitens sociala nätverk och 
geografiska mobilitet i Sverige och Fin-
land ca �720–�820, där han bl.a. tar upp 
de förändringar som riksupplösningen 
�809 innebar.  

Sönder i översättning

Tack vare Per Stams utgåva av Henry Par-
lands Sönder (om framkallning av Veloxpap-
per), som kom ut hos litteratursällskapet 
2005, har Parland väckt ett stort interna-
tionellt intresse. Redan 2006 utkom Sön-
der i fransk översättning av Elena Balza-
mo under titeln Déconstructions. Hösten 
2007 kom den i tysk översättning, Zerbro-
chen, av Renate Bleibtreu och på ryska i 
översättning av Olga Mäeots. En engelsk 
översättning är under arbete. I samtliga 
översättningar har Per Stams utgåva an-
vänts som förlaga. 

Ett bevis om något på Henry Parlands 
nyvunna genomslagskraft är att Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung ett par veckor före 
den årliga bokmässan i Frankfurt hade 
valt att börja publicera Sönder som följe-
tong, vilket inleddes med en rätt ingåen-
de presentation av boken på tidningens 
kultursidor. Dagen efter att Nobelpriset 
i litteratur hade offentliggjorts delade ett 
avsnitt ur Sönder sida med Doris Lessing 
i FAZ. 

Nina Edgren-Henrichson
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MERETE 
MAZZARELLA 
Fredrika Charlotta, född 
Tengström
En nationalskalds hustru
ISBN 978-95�-58�-�52-�
Bokhandelspris ca �0 €
��0 s., inb., ill.

FREDRIKA RUNEBERG
Min pennas saga
utg. Hedvig Rask
ISBN 978-95�-58�-��9-�
Bokhandelspris ca 20 €
��9 s., inb.

FREDRIKA RUNEBERG
Sigrid Liljeholm
ISBN 978-95�-58�-�5�-8
Bokhandelspris ca 2� €
��� s., inb.
Ingår i Vitterhetskommis-
sionens klassikerserie

ARNE TOFTEGAARD 
PEDERSEN
Urbana odysséer
Helsingfors, staden och 
1910-talets finlandssvenska 
prosa
ISBN 978-95�-58�-��6-0
Bokhandelspris ca �� €
�96 s., inb., ill.

SVEN HIRN
Från värdshus till 
Grand Hôtel
Hotell och restauranger i 
Helsingfors före självstän-
dighetstiden
ISBN 978-95�-58�-��5-�
Bokhandelspris ca �2 €
�90 s., inb., ill.

BO LÖNNQVIST
En finsk adelssläkts öden
Standertskjöld – Standert-
skjöld-Nordenstam
ISBN 978-95�-58�-��7-7
Bokhandelspris ca �8 €
��5 s., inb., ill.

R. F. SAHLBERG
En resa kring jorden 
1839–1843
Anteckningar från Sydame-
rika, Alaska och Sibirien
Utg. Patricia Berg
ISBN 978-95�-58�-�5�-5  
Bokhandelspris ca �� €
5�� s., inb., ill.

Lars Huldéns bibliografi 
1949–2007
sammanställd av Lari 
Assmuth, Gunilla Harling-
Kranck och Jonas Lillqvist
ISBN 978-95�-58�-�50-7
Bokhandelspris 2� €
200 s., hft.

Ordbok över Finlands 
svenska folkmål IV
Kyssa – Och
Huvudred. Peter Slotte
ISBN-��: 978-95�-58�-��2-2
Bokhandelspris ca 70 €
62� s., inb. 
Utges i samarbete med 
Forskningscentralen för de 
inhemska språken

ERIC GUSTAF 
EHRSTRÖM
Dagbok från fälttåget i 
Österbotten 1808
Utg. Johanna Wassholm & 
Rainer Knapas
ISBN 978-95�-58�-�56-9
Bokhandelspris ca 22 €
ca �20 s., inb., ill.
Utkommer i februari 2008

HANNA HAGMARK-
COOPER
Sjömanshustruns vardag 
och verklighet under 
1900-talet
ISBN 978-95�-58�-�57-6
Bokhandelspris ca 28 €
ca 250 s., hft.
Utkommer i februari 2008

MAX ENGMAN
Gränsfall
Utväxlingar och gräns-
trafik på Karelska näset 
1918–1920 
ISBN 978-95�-58�-��8-�
Bokhandelspris ca �2 €
ca 550 s., inb., ill.
Utkommer i mars 2008

KARI TARKIAINEN
Sveriges Österland
Finlans svenska historia I
ISBN 978-95�-58�-�55-2
Bokhandelspris ca �0 €
Ca �00 s., inb., ill.
Utkommer i mars 2008

HENRIKA TANDEFELT
Gustaf III inför sina 
undersåtar
ISBN 978-95�-58�-�59-0
Bokhandelspris ca �6 €
ca �00 s., inb., ill.
Utkommer i april 2008

JAN SAMUELSON
Ett land eller flera? 
(preliminär titel)

Elitens sociala nätverk och 
geografiska mobilitet  
i Sverige och Finland 
1720–1820
ISBN 978-95�-58�-�58-�
Bokhandelspris ca �2 €
ca �00 s., inb., ill.
Utkommer i april 2008
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Konstnärsbröderna  
von Wrights dagböcker 6 
Wilhelm och Ferdinand 
von Wright 
Dagböcker 
Utg. Anto Leikola, Juhani 

Lokki, Torsten Stjernberg & 
Johan Ulfvens 
ISBN 978-95�-58�-��7-8 
Bokhandelspris ca �8 €
ca �80 s., inb., ill.
Utkommer i april 2008

Konstnärsbröderna von 
Wrights dagböcker 7
Register
ISBN 978-95�-58�-��8-5
Bokhandelspris ca 20 €
ca 250 s., inb.
Utkommer i april 2008

Prenumerera på SLS nyhetsbrev!
Svenska litteratursällskapets webbplats förnyas under vårens lopp. I samband med 
lanseringen av den nya webbplatsen börjar SLS också sända ut ett nyhetsbrev i elek-
tronisk form.

Nyhetsbrevet är gratis och innehåller information om det senaste som pågår inom 
SLS – från boknyheter till forskningsrön och pärlor som lyfts fram ur SLS arkiv.

Genom att prenumerera redan nu får du det första e-brevet genast när SLS webb-
plats förnyas! Sänd ett e-postmeddelande med rubriken SLS nyhetsbrev till adressen 
nyhetsbrev@sls.fi. Din prenumeration bekräftas med ett svarsmeddelande.

Nyhetsbrevet sänds ut med några veckors mellanrum. Adressuppgifterna an-
vänds endast för distributionen av brevet och utlämnas inte till tredje part. Det går 
att avbeställa nyhetsbrevet när som helst.

Heidi Orava
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Helsingfors är en sång
Stadens stim i ord och bild

Föreläsningsserie våren 2008 i
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 21 januari kl. 18.00
Erik Kruskopf: Stadens stoder
Mona Schalin: Stadens parker

Måndagen den 3 mars kl. 18.00
Tiina Merisalo: Helsingforsarkitektur i finsk film

Jere Jäppinen och Gustav Nyström: Pianot tangerar Helsingfors historia

Måndagen den 31 mars kl. 18.00
Sven Hirn: Från värdshus till Grand Hôtel

Anna-Maria Åström: Restaurangminnen från helsingforsisk efterkrigstid till nutid

Måndagen den 21 april kl. 18.00
Arne Toftegaard Pedersen: Urbana odysséer – Helsingfors och 1910-talets prosa

Trygve Söderling: Staden hette Helsingfors

Måndagen den 26 maj kl. 18.00
Jessica Parland von Essen: Bokägare i Helsingfors

Den andra föreläsaren bekräftas senare.

Serien arrangeras i samarbete med Helsingfors stadsmuseum

Rätt till ändringar förbehålles
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