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Svenska litteratursällskapet har stärkt 
sin närvaro i Österbotten genom att ta 
över Finlands svenska folkmusikinstitut, 
som sedan länge verkar i Vasa. Finlands 
svenska folkmusikinstitut (FMI) ingår 
nu tillsammans med Österbottens tradi-
tionsarkiv (ÖTA) i det nya SLS arkivcen-
trum i Vasa, som grundades den � juli 
2008, samma dag som FMI övergick till 
litteratursällskapet. Sällskapets strävan 
är att garantera en fortsatt framgångsrik 
verksamhet för FMI utan avbrott sedan 
institutets grundare och mångåriga le-
dare, institutschefen professor Ann-Mari 
Häggman gick i pension i juni 2008.

Både folkmusikinstitutet och tradi-
tionsarkivet är sedan tidigare etablerade 
och centrala kultur- och minnesorgani-
sationer, och har genom samgången fått 
förbättrade möjligheter att samla in, för-
vara och forska i österbottniska traditio-
ner och finlandssvensk folkmusik. Det 
övergripande målet inom institutets och 
traditionsarkivets respektive verksam-
hetsområden är att ta tillvara och doku-
mentera den svenska kulturen och den 
svenskspråkiga befolkningens historia 
och utveckling, en uppgift som de delar 
med SLS:s övriga arkiv i Helsingfors.

ÖTA och FMI bevarar sina egna profi-
ler och tidigare verksamhetsformer. Det 
nya är att SLS arkivcentrum ger bättre 
synlighet, förutsättningar att planera och 
förverkliga både enskilda och gemen-
samma insamlingsprojekt och att dela 

Centrum för traditioner och 
folkmusik i Vasa

på centrala funktioner såsom bibliotek, 
IT-tjänster, databaser, digitalisering och 
arkivmagasin. ÖTA och FMI har i många 
år arbetat sida vid sida och delat lokaler 
på femte våningen vid Handelsesplana-
den 23 i Vasa. Det är också en bekant plats 
för många såväl hembygdsforskare som 
studerande och forskare vilka sökt och 
funnit både traditionsmaterial och fin-
landssvensk folkmusik i de omfångsrika 
arkivsamlingarna.

Österbottens traditionsarkiv inledde 
sin verksamhet �982 och har ett väl för-
ankrat och brett kontaktnät i de svenska 
bygderna i Österbotten. ÖTA verkade 
tidigare som en avdelning inom Folk-
kultursarkivet i Helsingfors men är nu 
en självständig enhet inom SLS arkivcent-
rum i Vasa. ÖTA:s uppgift är att ta tillvara 
och bevara lokalhistoriskt material som 
berör den svenskösterbottniska folkliga 
kulturen, att tillgängliggöra arkivmate-
rialet samt att genom olika former av ut-
åtriktad verksamhet verka som en regio-
nal kunskapsresurs inom det traditions-
vetenskapliga området. 

ÖTA:s samlingar utökas kontinuerligt 
genom egna insamlingsprojekt och ge-
nom att förenings- och samfundsarkiv och 
privata samlingar såsom brev, dagböcker, 
dokument och fotografier doneras till ar-
kivet. Vöråfotografen Erik Hägglunds fo-
tografisamling är ett bra exempel på den 
sistnämnda materialgruppen. Den om-
fattar 40 000 fotografier från Vörå under 
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tiden �9�0 till �960-talet och belyser på ett 
mycket intressant sätt ett lokalsamhälle i 
förändring.

Vid ÖTA arbetar förste arkivarien Katja 
Hellman, som tillträdde den � februari 
2008, samt amanuensen Meta Sahlström 
och arkivsekreteraren Monica West.

Finlands svenska folkmusikinstitut, 
som grundades �978, är en etablerad och 
central institution för insamling, forsk-
ning och publicering av finlandssvensk 
sång- och musiktradition. Verksamheten 
omfattar hela Svenskfinland och betjänar 
både forskare, musiker och allmänhet. 
FMI dokumenterar folkmusik på det lo-
kala planet samt informerar och sprider 
kunskap om traditionell musik bl.a. ge-
nom att ge ut böcker och skivor. Särskilt 
sångböckerna har varit mycket populära 
bland allmänheten, såsom den senaste 
Sånger för alla med allt från visor och pär-
lorna i den finlandssvenska sångskatten 
till julsånger och evergreens.  FMI ordnar 

också kurser och seminarier samt upp-
rätthåller ett eget bibliotek och arkiv med 
insamlat och donerat material.

Institutschef sedan den � juli 2008 är 
Niklas Nyqvist. Amanuenserna Birgitta 
Eklund-Strang, Nina Stendahl och Syn-
növe Svanström har arbetat redan länge 
vid institutet.

SLS arkivcentrum i Vasa, ÖTA och FMI, 
kompletterar arkivverksamheten i Hel-
singfors och de stöder varandra i uppgif-
ten att på olika sätt ta tillvara det svenska 
kulturarvet i Finland. De bildar en helhet 
– organisatoriskt och som kulturarvsin-
rättning – utan motsvarighet i hela lan-
det. Man kan med skäl påstå att SLS:s 
arkiv i Helsingfors och Vasa tillsammans 
är de främsta bevararna av svensk kultur 
i Finland vad gäller både mångfald och 
bredd. SLS arkivcentrum i Vasa finns på 
webben under adress www.sls.fi/vasa.

Katja Hellman & Mikael Korhonen

Flaggan i topp för SLS arkivcentrum i Vasa. Österbottens traditionsarkiv och Finlands svenska folkmusik-
institut arbetar båda i stadens centrum vid Handelsesplanaden 23. Foto Janne Rentola.
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Lilla Teatern är en intim teater. Min för-
sta intima kontakt med Lillan fick jag 
�979, i samband med en gästregi av den 
schweiziske regissören Benno Besson, en 
man som skapat om teatern i Europa och 
i Finland. Sådant gör ingen regissör utan 
en ensemble. I Finland hittade Besson Lil-
lan. Eller – han hittade till Finland för att 
Lillan fanns där. Inte minst fanns där en 
ung räkel (Asko Sarkola), som kunde se 
komisk och tragisk ut på en och samma 
gång och som Besson hade sett som Phi-
leas Fogg i Jorden runt på 80 dagar på gäst-
spel i Östberlin. 

Det var så Hamlet kom att göras i Hel-
singfors �979, i en produktion med djup-
verkan. Den rörde om i uppfattningen 
om hur en historia kan berättas, om roll-
gestaltning och om vad som är tragiskt, 
vad komiskt, och när. Och det var på Lil-
lan detta gjordes. Jag jobbade med Hamlet 
dels som textbearbetare, dels som tolk för 
regissören under repetitionerna. Besson 
hade �977 lämnat ett långvarigt teater-
chefskap i Östberlin, drämt igen dörren 
till hela DDR. Nu var han vagant. ”Jag 
behöver en teater,” sa han ofta på Lillan 
�979, ”om det så ska vara... i Reykjavík”. 
Jag förstod att Reykjavík var hans gene-
riska namn för t.ex. Helsingfors – för en 
ort där man ville arbeta med att seriöst 
leka fram god teater tillsammans, för en 
periferi hugad att bli centrum genom att 
ställa sig i uppmärksamhetens mitt. År 

En liten världsteater*

�985 återkom han till Lillan och gjorde 
Hamlet på finska.

Bakom Bessons hitkomst fanns tanken 
att Lillan låg långt framme, var avantgar-
de. Ibland, inte alltid, har Lilla Teatern 
legat längst framme. Det var den inte 
utkorad att göra �979. Mycket hade hänt 
under ett drygt årtionde, både inom fria 
grupper och inom institutionsteatern.

År 1985 spelades Hamlet på Lilla Teatern. Här 
ses regissören Benno Besson (till höger) med Asko 
Sarkola som Hamlet och Borgar Gardarsson som 
Horatio. Till vänster Clas Zilliacus som tolkar för 
regissören. Foto: Kari Hakli (SLSA 1222)

* Föredrag hållet i samband med ”En kväll med Lilla Teatern och Vivica Bandler” i sällskapets 
hus 2.4.2007.
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Men Lilla Teatern var alltså intressant 
för Besson. Den var både Finlands första 
avantgardeteater och en avantgardist av 
europeiska mått. Vid femtiotalets mitt, 
under den då nya, vivicabandlerska re-
gimen, kunde det heta att här hade vi 
Nordens minsta teater med Nordens ra-
dikalaste repertoar. Tre decennier senare 
fick teatern Europarådets hederspris bl.a. 
för sin funktion som brobyggare och in-
troduktör av nya idéer och nya tanke-
gångar.

*
Men det var ju inte avantgardistiskt det 
började. Det vill säga att när några arbets-
lösa skådespelare under ledning av Oscar 
Tengström grundade Lilla Teatern hösten 
�940 och började spela i Balders sal och på 
turnéer var det många som tyckte det var 
nedrigt gjort mot Svenska Teatern. ”Inop-
portunt”, skrev Svenska Pressen om före-
taget. Kanske såg man här början till ett 

långvarigt och livskraftigt gnabb mellan 
Svenska Teatern och Lilla Teatern. Men 
mer var det väl så, som Tengström sade 
vid invigningen av Lillans första egna 
scen, sedermera känd som Pikku-Lillan, 
att ”Lillan fick sitt namn för att betona 
att vi visste vår plats i förhållande till vår 
svenska nationalscen, och hoppades få 
samarbeta med den. Lilla Teatern borde 
bli, tyckte vi, en lämplig mellanstation 
mellan Svenska Teaterns elevskola och 
dess scen. Vi var idealister.”

Alltför mycket var skakigt i denna den 
första Lilla Teaterns verksamhet – eko-
nomi, repertoarpolitik, repetitionsruti-
ner, lokaliteter – för att ge teatern någon 
riktigt tydlig relation vare sig till Svenska 
Teatern eller till en egen publik. Därför 
uteblev den senare stundom, så när som 
på en alltmer tanig tropp abonnenter. 
Kritikermärket G. B-s, redan på den tiden 
(�953) bra på elakheter, kallade abon-
nenterna för spökbrigaden. Men teatern 
övade upp en hel del mot Svenskis pro-
filerade specialiteter, som sedan skulle 
bli bärande element i Lillans estetik med 
dess starka tonvikt på skådespelaren. Dit 
hörde ensemblespel, publikkontakt, inti-
mitet, vardaglighet, enkel dekor, ett kom-
som-du-är-tilltal.

Den Tengströmska truppen innehöll en 
myckenhet teatererfarenhet, men också 
administrativt kunnande. För att vara en 
ny teater var den egentligen inte särskilt 
ungdomlig. Medlemmarna var mellan 
de fyrtio och femtio, vidpass. Tengströms 
efterträdare Vivica Bandler var i fyrtio-
årsåldern då hon tog över teatern. Det 
här kan jämföras t.ex. med de blodunga 
grundarna av Teater Viirus, som till åren 
var några och tjugo. 

Repertoaren var vinglig, med många 
kontinentala och brittiska fäsörkomedier. 
Men en sak gjorde man med besked, och 
det var revyer. Det började med en nyårs-

Scen ur pjäsen För �00:de gången, 1952. Under 
Oskar Tengströms tid som chef präglades reper-
toaren av komedier och revyer. Foto: Rembrandt 
(SLSA 1222)
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revy �94�. När man drog in i en gammal 
kvartersbiograf vid Handelsgillet på Ka-
serngatan �949 skaffade sig Lilla Teatern 
mer av repertoarambitioner. Men revyer-
na fortlevde som viktigaste födkrok. Det-
ta fortsatte efter regimskiftet, också om 
revyn på Bandlers teater var något annat. 
De skrevs som enmansverk av Benedict 
Zilliacus, i sex års tid från �956, och var 
alltmer pjäsformade. 

Lillans scenmått på Kaserngatan var 
6 x 4 ½ m. Scenen var bions gamla pro-
jektorrum. Platsantalet var 99. Revy på 
en sådan scen lever på igenkännande, 
också språkligt. Annars går poängerna 
inte hem. Detta visste den som tog över 
företaget �955 och drev det under ett dus-
sin för finländsk teater märkliga år. Vivica 
Bandler var agronom till sin utbildning, 
det stödde hennes sinne för det jordnära. 
Vad hon ville bli var filmmakare. Hon 
hade praktiserat för detta bl.a. i Paris. 

Men teatermänniska var vad hon blev, 

en av Nordens mest obegränsade, språk-
ligt, geografiskt, mentalt. Att göra en liten 
världsteater i Helsingfors – med Ionesco 
visad på helt färsk gärning (den första 
uppsättningen av hans La Leçon utanför 
Paris), med Maxwell Anderson, med Car-
son McCullers – verkar hon ha tyckt var 
en naturlig sak: det behövdes ju. I Ander-
sons Farlig sådd �955, en då ganska upp-
rörande pjäs om en vanemörderska, upp-
trädde Lasse Pöysti för första gången på 
Kaserngatans scen, och Oscar Tengström 
för den sista.

Bandler litade till ny dramatik, lanserad 
i en tidvis hisnande rad av urpremiärer. 
Där gavs världsditon, europeiska, nordis-
ka, inhemska. Åren �958–59 och �963–64 
var helt inhemska. Den nya men sunda 

I Pikku-Lillans salong på Kaserngatan 23. Från 
vänster Gustav Wiklund, Ingrid Söderblom, Vivica 
Bandler, Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti cirka 
1956. Foto: Ulf Stråhle (SLSA 1222)
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tanken var att teater för att vara angelä-
gen måste stå i växelverkan med förfat-
tare. Kunde man stå i växelverkan med 
författare och regissör samtidigt var det 
också bra: �966 regisserade Dario Fo sin 
Den som stjäl en fot får tur i kärlek på Lil-
lan. 

*
Stora världen är kanske inte så svår att 
ta sig till, eller ta över till sig. Men att ta 
sig över språkgränserna i närmiljön, det 
kan vara svårt. Språket var ett av Lillans 
signalement. Lilla Teaterns tvåspråkig-
het har långa anor. Redan på fyrtiotalet 
lät Tengström finska talas på dess scen. 
Bandler följde upp, exempelvis genom 
att spela Aristofanes Lysistrate i samar-
bete med Intimiteatteri hösten �957, på 
svenska och finska. Året därpå – Lillans 
inhemska år – spelade man Reino Lah-
tinens Vain ihmisiä på finska. Här torde 
man kunna spåra upprinnelsen till Lil-
lans tvåspråkighetspolicy, den som både 
i och utanför Finland har väckt ljudlig 
skepsis, fasa och beundran. Beundran, 
och förundran, som då en och samma en-
semble en gång i S:t Petersburg spelade 
på tre språk. 

Redan inför sin första spelårsstart ställ-
de Vivica Bandler den retoriska frågan 
om busar på scenen verkligen måste tala 
kansliprosa. Med kansliprosa avsåg hon 
då skriftsidan av den svenska munart 
som senare blev känd under namnet skill-
nadska. Termens upphov eller åtminsto-
ne genomtrumfare är Bengt Ahlfors, året 
var �962. Uttrycket hade noga besett två 
sidor. Det raljerade med den legitimera-
de scensvenskans korta räckvidd. Skill-
naden är trots allt bara en gatstump vid 
Svenskis. Men uttrycket drev också med 
dekorum, som hade gjort scenfinlands-
svenskan finfinlandssvensk.

Hela ärendet om det finlandssvenska 
uttalets rätta art varvades vid �9�0-talets 

mitt upp till en existentiell fråga. Det sked-
de med nationaliseringen – eller ”nostri-
seringen” – av Svenska Teatern, och bra 
så. Men det har gjorts andra insatser av 
vikt. Möjligheten att med bibehållande 
av både värdighet och identitet fram-
härda på sitt finlandssvenska tungomål, 
det som i Bandlers självbiografi Adressa-
ten okänd (�992) kallas att dofta rökpörte, 
fick en mäktig knuff framåt av Lillans 
gästspel med Troll i kulisserna i Stockholm 
försommaren �959. Tanken om vad som 
i Finland är god teatersvenska har varit 
utsatt för många förväntningar och be-
lastningar. De har vanligen gällt korrekt-
het. Tove Janssons muminpjäs flyttade 
över språkfrågan till det praktiskas om-
råde. Om existensens ofrånkomligheter 
sådana mumintroll tampas med dem kan 
avhandlas på detta språk, då måtte väl 
språket vara tillfyllest. De yttersta tingen 
behöver inte stockholmska för sin trovär-
dighet. Detta var en klar förbättring för 
det muminösa livets anspråk på att tas på 
allvar, som hållning till tillvaron. Visst var 
det underligt att legitimationen skulle gå 
via utriket, men ingen är profet hemma.

Mumintrollens erövring av Stockholm 
följdes av otaliga andra gästspel där och 
Norden runt. De var en del av Bandlers 
programmatiska praktiska nordism. 
Många pratade om nordismen, men det 
var Lillan som med sitt särpräglat under-
fundiga ensemblespel gjorde den till nå-
got konkret, som man i andra länder ville 
se och höra mer av.

År �962 drog Lillan in på Georgsgatan. 
Den var nu en stor teater, med en ganska 
liten scen och en mycket mindre, Pikku-
Lillan. Men den svällde över sina bräd-
dar. Minimusikalen I våras �963 blev med 
sina 757 föreställningar �960-talets mest 
spelade inhemska musikpjäs. Flertalet fö-
reställningar gavs i finska uppsättningar 
runtom i riket �965–67. Bez’ Åttan kom 
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som inhemsk musikpjäs tvåa under de-
cenniet.

En lätt ironisk och lagom sofistikerad 
mix av värdekritik och värme och av sång 
och sketch kännetecknade den kabaré-
konst som vid den här tiden utvecklades 
till ett särmärke för Lillan och efterhand 
förgrenade sig ut i angränsande sceniska 
genrer. Grund och utgångspunkt var en 
suverän ensemble: många ville skriva för 
den. Trion Ahlfors–Andersson–Bargum 
utgjorde en hård kärna. 

Det kabarettistiska kunde vara snabbt 
och rappt gjort. År �968 var ett guldår, 
med bl.a. Wälläri osv., en kabaré uppkal-
lad efter finska sjömansunionens bas, 
som hade förklarat överstejuntans Grek-
land i blockad. Programbladet angav att 
”yttranden av existerande personer och 
institutioner är autentiska. Sällsamt nog.” 
Ämnet återkom i Ahlfors Planket samma 
år, i en miniatyrmoralitet av antik resning. 
Den handlade om spårvagnsföraren Pet-
tersson (Nils Brandt), hans indignation 
inför grekjuntan, och hur han hanterade 
sin indignation.

Husförfattare för Lillan var en tid Johan 

Bargum, som med en trilogi om småfö-
retagsamhet och kapitalets makt �97�–73 
gjorde sig något av en egen genre. Som 
smort, Bygga bastu, Virke och verkan hette 
pjäserna. �970-talet var fullt av agita-
tionsteater; Bargums produktionspjäser 
bröt av från denna genom att i valet mel-
lan tragik och komik välja humorn. Bland 
dramatiker har detta ju varit den finlands-
svenskt tempererade lösningen. Ofta har 
humorn varit det modus som har kommit 
i kläm vid lansering på finska.

Så brukar det heta. Och man underbyg-
ger påståendet med att jämföra finska 
och finlandssvenska scener. I fallet Lillan 
behöver man inte ens flytta på sig för en 
komparativ blick. Vill man försöka forska 
i hur uttrycket förändras mellan svenskt 
och finskt kan man jämföra Lillan med 
Lillan. Det är en unik historia, en unik 
resurs, en unik chans att ta vara på. Med 
Lilla Teaterns och Vivica Bandlers arkiv 
nu församlade hos Svenska litteratursäll-
skapet kan denna chans, alla tiders sådan, 
tacksamt tas till vara inom huset.

Clas Zilliacus

Dario Fo och Vivica 
Bandler 1966, året då Fo 
regisserade sin pjäs Den 
som stjäl en fot får tur 
i kärlek på Lilla Teatern. 
(SLSA 1222)



8

Vid Historiska och litteraturhistoriska ar-
kivet (HLA) finns bevarat en hel del teater-
material, som teaterhistoriskt är intressant, 
men som även i en vidare mening är konst- 
och kulturhistoriskt värdefullt. Material 
finns både i person- och familjearkiv. Den 
största enskilda samlingen av teatermate-
rial utgörs dock av Lilla Teaterns (Lillan)  
arkiv. Det överläts av Teaterföreningen  
Lillan r.f. till SLS sommaren 2005. Före-
ningen drev Lillans verksamhet fram till 
2005 då den blev Helsingfors stadsteaters 
svenska scen. Lillans arkiv bildar tillsam-
mans med Vivica Bandlers arkiv, som se-
dan tidigare finns i HLA, en omfattande 
teaterhelhet. Materialet i dessa arkiv kom-
pletterar och överlappar varandra delvis 
tidsmässigt men även innehållsmässigt. 
Här finns ett digert underlag för framtida 
teaterforskning.

Lillans arkiv, som omfattar tidsperioden 
�940–2005, innehåller allt från pjäsmanu-
skript, rollhäften, fotografier, scenskis-
ser, affischer, noter, sångtexter, ljudband 
till videofilmade föreställningar. Vidare 
innehåller det korrespondens, tidningsur-
klipp, protokoll, kontrakt, verksamhetsbe-
rättelser samt ekonomiska handlingar så-
som balansböcker och kassakladder. Det 
är således ett omfångsrikt och detaljerat 
material som mångsidigt dokumenterar 
teatern och berättar om verksamheten så-
väl på scenen som bakom kulisserna. 

I arkivet finns bevarat närmare 400 pjäs-
manuskript, som är alfabetiskt ordnade. 
Bland de inhemska manusförfattarna 

Finlandssvensk teater- och 
kulturhistoria

finns namn som Bengt Ahlfors, Claes An-
dersson, Johan Bargum, Reino Lahtinen, 
Mary Mandelin, Henrik Tikkanen och 
Benedict Zilliacus. Av utländska pjäsför-
fattare kan Edward Albee, Jean Anouilh, 
Carson McCullers, Dario Fo och Eugene 
Ionesco nämnas. Vissa manuskript finns 
i flera versioner och även i flera översätt-
ningar. Ofta har de regissörens eller skå-
despelarens anteckningar och noteringar 
i marginalerna. Kommentarerna kan 
gälla röstläge eller tonfall, men även an-
märkningar om tekniska uppgifter som 

Affisch till pjäsen Diktonius från 1974 av Claes 
Andersson och Tua Forsström. (SLSA 1222)
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pjäsuppsättningarnas ljus och ljud kan 
förekomma i manuskriptens kanter.

En grupp för sig utgör de ca �9 000 foto-
grafierna. Många av dem fångar ögon-
blicksbilder både från föreställningar och 
repetitioner samt presenterar medver-
kande teaterpersoner, skådespelare och 
regissörer. Uppgifter om personer, årtal, 
motiv, fotograf och tekniska data finns of-
tast antecknade i fotoförteckningen, vilket 
gör fotografierna synnerligen användbara. 
Största delen är personfotografier. De är 
ofta tagna i reklamsyfte, för att tryckas 
i programblad eller användas i pressen. 
Förutom personporträtt och ensemblebil-
der finns fotografier på skådespelare vid 
festtillfällen och i vardagligare situationer. 
Även övriga intressanta bilder finns i ar-
kivet, t.ex. är bygget av nya Lilla Teatern 
på Georgsgatan 30 år �962 dokumenterat 
i fotografier. Lillans arkiv innehåller också 
ljudband och videoinspelningar av före-
ställningar. För att man skall kunna använ-
da dem måste de först digitaliseras vilket 
också i övrigt är ett villkor för långtidsför-
varing av analogt ljud- och filmmaterial. 
Digitaliseringen görs efter hand och ma-
terialet införs i SLS digitala arkiv Arkiva, 
därifrån det går både lätt och snabbt att få 
fram en önskad föreställning.

Programblad och annat reklammate-
rial samt andra handlingar som uppstått 
kring teaterverksamheten och i samband 
med pjäserna finns det rikligt av. Teater-
programmens annonser där kvick humor 
varvas med slagfärdiga slogans och dags-
aktuella inslag är värda att lägga märke 
till. Affischer för pjäser finns i både större 
och mindre format. Teckningar och skis-
ser för rollfigurernas dräkter, scenografi 
och scendekor utgör likaså ett värdefullt 
material. Här finns t.ex. Henrik Tikkanens 
teckningar av skådespelare för program-
blad. Artiklar och urklipp finns samlade 
och upplimmade i urklippsböcker enligt 

årtal. Recensioner av föreställningarna 
kan sökas bland dessa. Bland det övriga 
materialet finns bl.a. pjäskataloger, skol-
uppsatser om teaterns verksamhet samt 
kartor över sittplatserna i teatersalongen.

Lillans arkiv är såsom det framkommit 
av det ovanstående unikt och värdefullt 
i många avseenden. Tillsammans med 
nämnda Vivica Bandlers arkiv utgör de 
en helhet som dokumenterar och beskri-
ver inte bara finlandssvensk eller finsk 
teaterhistoria, utan belyser även Lillans 
nordiska och i vissa fall europeiska kon-
takter och influenser. Dessutom är Lillan 
en betydande finlandssvensk institution. 
Materialet är rikligt och har hittills inte 
kommit den teaterhistoriska forskning-
en till godo. En del av arkivet är delvis 
belagt med förbehåll. För kopiering av 
pjäsmanuskript, fotografier och därmed 
jämförbart material som är skyddat av 
lagen om upphovsrätt krävs tillstånd av 
upphovsrättsinnehavaren. Arkivperso-
nalen hjälper gärna till vid användningen 
av arkivmaterial.

Maria Miinalainen

Teckning av Kari Junnikkala för Elina Salos roll-
kostym i Hagar Olssons Snöbollskriget från 
1981. (SLSA 1222)
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Det har gått �20 år sedan författaren  
Runar Schildt (�888–�925) föddes. Efter-
världen kommer ihåg honom främst som 
novellist och dramatiker, med speciell 
fokus på den helsingforsiska stadsmil-
jön och den ”svaga” människans psyko-
logiska dilemma. 

Runar Schildt var son till Arthur Schildt 
och Ofelia Adelaïde Strömberg. Han 
skrev studenten �906 vid Helsingfors 
läroverk för gossar och flickor och efter 
fyra års studier i litteratur och estetik vid 
Helsingfors universitet blev han filosofie 
kandidat, senare promoverad till ma-
gister. Under sitt 37-åriga liv hann han 
arbeta vid tre stora kulturinstitutioner i 
huvudstaden, nämligen vid universitets-
biblioteket, Svenska Teatern och Holger 
Schildts förlag.

Schildt debuterade 24 år gammal med 
en samling noveller, Den segrande Eros och 
andra berättelser (�9�2), som har storsta-
dens och modernitetens skuggsidor som 
tema. Novellen kom att bli Schildts speci-
fika uttrycksform, men han skrev även tre 
dramatiska arbeten under sina sista år.

Sociala skillnader och möjligheter ut-
gör ofta utgångspunkten i Schildts förfat-
tarskap, men det är ändå främst på det 
psykologiska planet som konflikterna 
utspelar sig. Konflikterna faller ofta till-
baka på en återkommande uppdelning 
mellan svaga och starka människor. Den 
svaga kan vara kvinna eller man, borgare 
eller bonde, överklass eller arbetare, vit 

Runar Schildt  
�20 år

eller röd – det är den psykologiska svag-
heten som Schildt intresserar sig för, och 
det är på den svaga människans sida som 
författarens sympatier ligger. Den svaga 
lider genomgående av någon form av 
ångest. Den starka människan, å sin sida, 
är stark framför allt i sitt psyke. Han öds-
lar ingen tid på existentiella frågor och 
t.ex. en färdigt utstakad socialt och eko-
nomiskt tryggad väg utgör inget mer än 
en oproblematisk självklarhet. För den 

Runar Schildt 1888–1925
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svaga skulle en dylik väg innebära pres-
tationskrav och ångest. 

Uppdelningen i svaga och starka kan 
ha en konkret socioekonomisk förank-
ring, men i första hand handlar det om 
att känna sig (eller inte känna sig) till-
freds med sig själv och sin plats i livet. Att 
vantrivas med omvärldens förväntning-
ar och att inte kunna leva upp till dem 
var ett för författaren bekant problem. I  
novellen Häxskogen (�920), som utspe-
lar sig i lantlig miljö, tampas karaktären  
Jacob Casimir med skaparångest och pres-
tationstänkande. Hans författande ter sig 
löjligt och improduktivt i jämförelse med  
den nyttiga, produktiva, ”starka” ku-
sinen som driver en bondgård. Jacob  
Casimir upplever att han dragit en nitlott 
i livet, att han har ett förutbestämt öde. 
Symbolen för denna nitlott är en choklad-
boll han blir tilldelad som barn. Medan 
alla hans kusiner får bollar som innehål-

ler en överraskning visar sig hans vara 
den enda som är tom. Upptäckten är en  
djupt skamfylld upplevelse och Jacob  
Casimir försöker in i det längsta dölja bol-
lens innehållslöshet. Det ligger nära till 
hands att se denna tomma chokladboll 
som en symbol för känslan av ett obön-
hörligt främlingskap, en ödets grymma 
påminnelse om den tilldelade livslotten: 
att vara en bluff.

Inbördeskriget och konflikten mellan 
röda och vita är ett tema som Schildt 
också använder i sitt författarskap. I Hem-
komsten och andra noveller (�9�9) skildras 
den samhälleliga upplösning som kriget 
innebar. Litteraturvetaren Massimo Ciara-
volo tar fasta på att tematiken också kan 
skönjas i själva sättet att skriva, i det rent 
stilistiska. Han skriver i Finlands svenska 
litteraturhistoria II (2000): ”Schildt [be-
skriver] den sociala, men också psykiska 
upplösning som krigstillståndet fram-

Sista stycket av Runar Schildts studentuppsats i modersmålet, ”Tron på själens odödlighet”, 1906. Rektor 
J.M. Granit har gett vitsordet 10.
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kallar. Huvudpersonerna i novellerna är 
vanliga människor som spårar ur under 
en omänsklig och påfrestande tid. Detta 
har också stilistiska följder: prosan förblir 
i stort sett realistisk, men de förvirrade 
själstillstånden skänker den ett expres-
sionistiskt drag.”

Endast 37 år gammal begick Runar 
Schildt självmord. Schildt fick tre barn 
tillsammans med hustrun Mila Schildt, 
f. Heikel. I hans arkiv, som finns i Histo-
riska och litteraturhistoriska arkivet, in-

Runar Schildts skönlitterära produktion:
Noveller
Den segrande Eros och andra berättelser (�9�2)
Asmodeus och de tretton själarna samt tre noveller (�9�5)
Regnbågen (�9�6)
Rönnbruden och Pröfningens dag. Två berättelser från Räfsbacka (�9�7)
Perdita och andra noveller (�9�8)
Raketen och andra berättelser (�9�8)
Hemkomsten och andra noveller (�9�9)
Armas Fager. En silhuett (�920)
Häxskogen och andra noveller (�920)

Dramatik
Galgmannen. En midvintersaga (�922)
Den stora rollen. Skådespel i fyra akter (�923)
Lyckoriddaren. Skådespel i fem akter (�923)

Ett flertal samlingsvolymer har utgivits postumt.

går en omfattande brevsamling med pri-
vata brev och förlagskorrespondens och 
dessutom förlagskontrakt, handlingar 
från skol- och studietiden, skönlitterära 
manuskript, översättningar, tidnings-
urklipp, personliga handlingar samt ett 
mindre antal fotografier. Arkivet är fritt 
tillgängligt för forskning och kan bestäl-
las till Nationalbibliotekets specialläsesal. 
Fotografierna finns på Svenska litteratur-
sällskapet.

Nelly Laitinen
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Under �870-talet etablerade bröderna 
Nobel ett fast grepp om oljeutvinningen i 
Baku genom bolaget Branobel (Bröderna 
Nobel, grundat �876, aktiebolag �879). 
Vid sekelskiftet �900 sysselsatte det om-
kring 3 800 personer. Bolaget stod i ett 
skede för en fjärdedel av världens pet-
roleumproduktion. Bolaget var även en 
banbrytare inom oljetransporterna med 
en stor flodtankerflotta.�

Finländarna var väl företrädda i No-
belkoncernen, såväl vid den mekaniska 
verkstaden i Petersburg som i oljeindus-
trin och på Branobels fartyg.2 Branobels 
första disponent i Baku efter Robert No-
bel var Carl Ullner från Finland, men han 
avled redan �88�. När Gustaf Törnudd 
anlände till Baku som platschef konsta-
terade han i ett brev �882 att det inte var 
brist på möjligheter att förströ sig och att 
någon ofta tittade in, ”ty här finnes ju 
svenskar och finnar som grå kattor”. Till 
och med stadens gendarmchef, överste 
Tallgren, var finländare.3

Törnudd talade �883 om ett hundratal 
nordbor i Baku, men avsåg synbarligen 
personer i Nobels tjänst. De hade ett eget 
socialt liv, där en besökare som Sven He-
din inte behövde sakna svensk punsch, låt 
vara importerad från Riga av en armenier 
som av ingenjörerna hedrades med titeln 
”svenska konsuln”.4 De svenskspråkiga 
finländarna i Baku höll samman och stod 
i kontakt med hemlandet. De samlade 
bl.a. in medel för nödlidande i norra Sve-
rige och Finland och firade den uppburna 
finländska sångerskan Alma Fohström 

Vår man i Baku

vid hennes konsert i Baku. Flera stödde 
Svenska litteratursällskapet.5

En luthersk församling i Baku konsti-
tuerades �883 som en tysk-svensk-ar-
menisk församling med omkring 2 000 
medlemmar. De kyrkliga förhållandena 
präglades enligt en skildring �884 av att 
”en obetydlig gren” av den evangelisk-
lutherska kyrkan framlevde ”en bekym-
mersam tillvaro under ständig kamp 
emot asiatiskt barbari och öfvervägande 
verldsliga intressen”. Församlingen be-
stod av grupper som knappt förstod var-
andra: år �884 ca 700 tyskar, 300 svensk-
talande och 300 armenier. År �904 upp-
gavs svenskarna (svenskspråkiga) vara 
450, finnarna 250 och esterna ��0. ”Den 
svenska församlingen” bestod dessutom 
av ”svenskar, svensktalande finnar och 
finsktalande finnar”, men detta var inte 
den enda splittrande faktorn.

Att utom denna språkolikhet äfven den 
sociala rangordningen, hvars alla möjliga 
grader inom det lilla samhället i Baku äro 
representerade, liksom ock de å orten för-
herskande materiella sträfvandena icke län-
da kyrkan till fromma, är sjelffallet.6

Livet i Baku var både enformigt och ar-
betsfyllt, såsom den vid Sodafabriken 
anställde Einar Kahelin beskrev det i ett 
brev till sin lärare Gustaf Komppa kort 
efter ankomsten �903:

För den händelse Doktorn vore road av att 
höra litet om våra förhållanden här och om 
mitt eget liv, så berättar jag litet om dem. 
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– Det är märkligt då man plötsligt märker 
att man är avskuren från allt som man tidi-
gare hade kärt och var fäst vid. – Fosterland, 
folk, anhöriga, vänner – med ett ord allt och 
man är tvungen att börja ett helt nytt liv i 
totalt främmande förhållanden. Mitt liv här 
är mycket ensamt, och det var i början rätt 
besvärligt. – Arbetet kräver all tid. Man har 
ingen aning om söndagar, inte om helgda-
gar, fabriken arbetar oavbrutet dag och natt. 
Och därför rör jag mig nästan aldrig utanför 
fabrikens murar. – Arbetet är mera enkelt 
och jag är redan helt förtrogen med det, och 
det finns alltid tillräckligt arbete. Och det 
är också väl, då har man inte tid att ha så 
ledsamt.7

Naturen var ”obarmhärtigt ful. En av naf-
ta förgiftad mark, där det inte växer nå-
gonting, och runtom en solstekt stäpp”. 
”Den svarta staden” förtjänade verkli-
gen sitt namn. Murar, skorstenar, tung 
luft, sot, svarta borrtorn i Balanahy, som 
kunde göra anspråk på att vara världens 
fulaste plats.

Litteratursällskapets ombud

När Svenska litteratursällskapet grunda-
des behövde det ett stort antal medlemmar 
eftersom medlemsavgifterna stod för en 
betydande del av inkomsterna. Vid star-
ten hade sällskapet drygt tusen medlem-
mar. Den fortsatta medlemsvärvningen 
utanför huvudstaden bedrevs av ombud, 
vilkas uppgifter omfattade värvning, upp-
bärande av medlemsavgifter och distribu-
tion av sällskapets skrifter. Därtill skulle 
de enligt stadgarna ”efterforska och emot-
taga skrifter och upplysningar, som höra 
till området för Sällskapets verksamhet, 
samt i öfrigt främja alt, som till nående af 
Sällskapets syften lända kan”. Ombuds-
mannainstitutionen spelade en viktig roll 
i sällskapets historia och avskaffades först 
i slutet av �950-talet.8

I början av år �894 hade litteratursäll-
skapet 49 ombud. Ombudsmannanätet 
var ganska omfattande, sällskapet hade 
ombud också på finska orter som Joen-
suu, Kexholm, Jyväskylä, S:t Michel och 

Vyer över fabriksområdet i Baku, ”Den svarta staden” 1902. Foto Frans Nyberg 1902, SLSA 817.
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Lahtis. En del av ombuden bar i Finlands 
politiska historia och kulturhistoria väl 
kända namn såsom professor J. E. Ström-
borg (Borgå), friherre V. M. von Born 
(Pernå), kommerserådet Fredrik von Ret-
tig (Åbo) och bergsrådet Albert von Julin 
(Fiskars). Tre ombud fanns utomlands: i 
Stockholm handhades sällskapets angelä-
genheter av professor Robert Tigerstedt, i 
S:t Petersburg av svenska församlingens 
kyrkoherde Herman Kajanus och i Baku 
av kassören Georg af Enehjelm.9 

Under det första verksamhetsåret hade 
litteratursällskapet två stiftande och åtta 
andra medlemmar i Baku och �893 fem 
årsmedlemmar.�0 Uppdraget som om-
budsman var alltså knappast särskilt be-
tungande.

Far och son

Litteratursällskapet etablerade sig från 
första början i Baku, vilket berodde på att 
grundaren C. G. Estlanders son vistades 

där och åtog sig ombudsmannaskapet.
Jakob Bernhard Estlander (�86�–�9�0) 

gick en helt annan väg än sin far och ut-
bildade sig efter studentexamen från Pri-
vatlyceet i Helsingfors �878 till kemist vid 
Polytekniska institutet. Han praktiserade 
en sommar vid byggandet av järnvägen 
till Vasa och blev ingenjör �883. Parallellt 
avlade han en fil.kand.-examen vid uni-
versitetet �88�. Omedelbart efter utexa-
mineringen från Polyteket fick Estlander 
arbete som kemist hos Bröderna Nobel, 
men han övergick snart till konkurren-
ten Rotschilds petroleumraffineri, där 
han arbetade som subdirektor �883–�888. 
Estlander utvecklade en egen metod för 
att ta till vara avfallsprodukter från pet-
roleumindustrin och drev en egen svavel-
syre- och kimröksfabrik samt en petrole-
umfabrik �888–�89�.��

J. B. Estlander berör inte sin verksamhet 
som ombud i breven till föräldrarna, men 
klagar ofta över hettan, som kanske mins-
kade aptiten på läsning. Estlander gifte 
sig �884 med Johanna Viktoria Lupander. 
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Av ett brev framgår att familjen Estlander 
sommaren �887, då familjefadern redan 
planerade att söka sig bort från Baku, äg-
nade sig åt mångahanda kulturaktivite-
ter, musik, franska studier och läsning:

F.n. hafva vi ett hyrdt piano (flygel), och 
det är naturligtvis en förut okänd njutning 
i Baku att få höra sång och musik. [...] Alla 
franska böcker Ni skickat hafva vi erhål-
lit, – och äfven genomläst, hvarför vi med 
tillfredsställelse emottagit löftet om mera. 
– Skada att författaren till la Comédienne så 
mycket uppehåller sig vid skandalhistorier, 
annars har hans skildring af Rachel samma 
behag och förmåga att intressera, som jag 
förut endast funnit hos Tolstoj. – Det är så 
mycket mera påfallande, som vi samtidigt 
läst Spielhagens noveller, där man förgäfves 
söker efter en enda lefvande menniska, som 
skulle intressera. – Apropos! månne Tavast-

stjärna vara författare till Helsingfors–Mo-
naco. Jag tyckte det på stilen. Om icke, så 
ega vi ju tvänne prosaförfattare. [...] Om 
Pappas ”de bildande konsternas historia” 
är tillgänglig i Hfors bokhandel ber jag att 
Pappa vid tillfälle köper den för min räk-
ning. – Vi hafva här ganska mycken tid öfrig 
för läsning.�2

Estlander förverkligade �892 sin länge 
närda plan att söka sig bort från Baku 
– beslutet påverkades av ”den stora pen-
ningekrisen i Baku �89�, i hvilken äfven 
hans affär indrogs”, som det uppges i en 
nekrolog. Han sökte sig till Wien där han 
uppfann ett system för kontinuerlig de-
stillation av petroleum, som togs i bruk 
i den österrikiska petroleumindustrin.�3 
Han verkade �892–�898 som teknisk di-
rektör vid den i Wien baserade firman 
Ofenheims & Co:s petroleumraffinerier 
och paraffinfabriker i Böhmen och Ru-
mänien. Under åren �896–�898 ledde han 
för Anglo-Österrikiska Industribanken 
i Wien en petroleumaffär i Bukarest och 
uppbyggandet av ett större raffineri och 
en paraffinfabrik i Dzieditz i Galizien. 
Fabriken byggde på den av honom i 
Österrike patenterade metoden. År �898 
återvände han till hemlandet och verkade 
som disponent för Jockis gods aktiebo-
lags industrier.�4

Ombud på kontor

Som SLS:s ombud i Baku efterträddes Est-
lander av Fredrik Helsingius (�85�–�923). 
Helsingius avlade studenten �868 i födel-
sestaden Åbo, varefter han ägnade några 
år åt journalistik och juridiska studier, 
som inte ledde till någon examen. Han 
övergick snart till affärslivet och var efter 
en tid anställd vid Nordiska Aktiebanken 
i Viborg. År �88� flyttade han till Baku där 
han i elva år var kontorschef vid Nobel:

Jakob Bernhard Estlander, ingenjör och Svenska 
litteratursällskapets första ombud i Baku. Foto 
Daniel Nyblin 1882, SLSA 379.
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På denna krävande post förvärvade han sig 
sina principalers odelade förtroende och 
blev på samma gång genom sitt vinnande 
väsen den sammanhållande länken i den 
finländsk-skandinaviska kolonien i Baku. 
Hans trevna hem blev snart samlingspunk-
ten för nordborna, vilka där städse möttes 
av stor gästfrihet.�5

Valet av Helsingius till efterträdare som 
ombud för SLS avgjordes sannolikt av Ja-
kob Estlander, som hade en hög uppfatt-
ning om Helsingius, hans litterära intres-
sen och vakenhet, som han beskrev �883:

Lektyr kommer de första tiderna ej att tryta, 
ty utom hvad jag har med mig, är jag i till-
fälle att få låna ganska mycken skönlitteratur 
af en Helsingius från Wiborg, en intelligent 
och beläst man, intresserad för allmänna frå-
gor och ännu ej gripen af den slapphet som 
utmärker de flesta unga män här; enligt min 
åsigt en följd af deras vakttjänster samt kan-
ske också brist på gymnastik. Sommartid är 
det förlåtligt om man ej motionerar sig; men 
i vinter borde ridt och kägelkastning kunna 
återställa de sänkta kroppskrafterna.�6

Helsingius tid som ombud blev rätt kort  
(april �89�–september �893). Han åter-
vände till hemlandet och gjorde en lång 
karriär i industrins tjänst som disponent 
vid Nokia och Värtsilä, Karhula och Vul-
can, från �903 som stor aktieägare och 
chef vid Billnäs Bruk, som hade omfat-
tande affärer med Ryssland; år �920 
övergick bolagets aktiemajoritet dock i 
andra händer. Under tiden i Ekenäs till-
hörde han stadsfullmäktige. Han uppges 
ha stött olika fosterländska, konstnärliga 
och allmännyttiga företag, och särskilt 
Åbo Akademi hörde till hans skötebarn. 
I den svenska pressen medverkade han 
under signaturen ”Gammal neger”.�7

Helsingius efterträddes av en av sina 
underlydande på Nobels kontor i Baku. 
Kassören Georg Maximilian af Enehjelm 
(�859–�929) var en verklig trotjänare vid 
Nobel. Han var officersson och en tid 
inskriven vid Polyteket och anställd vid 
Förenings-ölbryggeriet i Viborg. Men re-
dan på �870-talet sökte han sig till Baku 

Industribyggnad i Baku. Foto Frans Nyberg 1902, SLSA 817.
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och tjänstgjorde hos Nobel från �880, i 
både Baku och Petersburg samt senare i 
Helsingfors, i fyra decennier fram till re-
volutionen.�8 

Också af Enehjelms tid som SLS:s om-
bud blev kort (januari �894–december 
�895), synbarligen till följd av hans flytt-
ning till Petersburg. af Enehjelm uppgavs 
vara en sann gentleman och en plikttro-
gen man, som efter revolutionen gjorde  
en stor insats för att bistå landsmän som 
flytt från Ryssland. I Petersburg var han 
aktiv i Nordiska föreningen. Han upp-
gavs intressera sig för ”kvartettsång, jakt 
och fiske samt frimärkssamling”.�9   

Utan ombud

Efter �895 rapporteras inget ombud i 
Baku, �897 och �903–�904 uppgavs att 
sällskapet hade två ständiga medlem-
mar där, sjökaptenerna Valdemar Junne-
lius och Konstantin S. Palmroos. Af Ene-
hjelm var ständig medlem i Petersburg 
– tillsammans med bl.a. ingenjör Robert 
Runeberg och en uppsättning lärarinnor 
vid svenska skolan. År �908 uppges inga 
medlemmar i Baku.20

Det är svårt att veta om intresset för 
sällskapet och dess skrifter hade ebbat ut, 
men stödet för det som sällskapet stod 
för var oförminskat. Finländarna i Baku 
fortsatte att fira Runebergsdagen. År �907 
var ett mycket oroligt år i Baku, men på 
Nobels klubb ordnades en tvåspråkig 
Runebergsfest för ett sjuttiotal finländska 
och skandinaviska deltagare: ”Ingenjör E. 
Pyhälä talade på svenska till Runebergs 
minne och till fosterlandet; ingenjör A. 
Tommila talade på finska om Runeberg 
som det finska folkets skald. Hornorkes-
tern spelade Vårt land, Björneborgarnas 
marsch m.m.” Fosterländsk sång fram-
fördes av ingenjör Einar Kahelin.2� År 

�9�� sändes en telegrafisk hälsning också 
till litteratursällskapets årsfest:

Finnar och svenskar samlade att fira Rune-
bergs minne sända en hjärtlig, broderlig 
hälsning till ljusets kämpar med önskan om 
framgångsrik enig verksamhet.22

Max Engman & Petra Hakala
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Folkkultursarkivet sände i december 
2007 ut en frågelista under rubriken ”Mi-
kael Agricola-dagen, Alla hjärtans dag 
och andra dagar”. Frågelistan var den här 
gången gjord i form av ett formulär som 
man kunde fylla i, och frågorna kunde 
besvaras relativt kort. Många hade ändå 
valt att skriva svaren på separat papper. 
Trots den relativt strikta formen var sva-
ren både personliga, detaljrika och fakta-
späckade. Hela 92 personer svarade på 
frågelistan.

I frågelistan efterfrågades hur man 
uppmärksammar de små helgerna och 
märkesdagarna. Där fanns dels de min-
dre kyrkliga helgdagarna (dvs. alla utom 
jul, påsk, valborg och midsommar), dels 
alla de profana märkesdagar, som år 2008 
fanns i universitetskalendern. Det bety-
der att t.ex. tjugondag Knut, Topeliusdagen, 
Lucia, bokens och rosens dag, Floradagen eller 
Hiroshima-dagen inte fanns i listan, efter-
som de inte upptas i universitetskalen-
dern, medan bl.a. minnesdagen för förintel-
sens offer och Eino Leino-dagen fanns med.

De helger som uppmärksammas mest 
både av samhället och av individen var 
således inte aktuella denna gång. Infor-
manterna hade dock möjlighet att in-
ordna både jul och valborg i årsrytmen. 
De uppmanades också att välja ut andra 
dagar som har betydelse för individen i 
årscykeln, såsom kräftkalas, födelseda-
gar och venetiansk afton. 

Varför flaggas det i dag?
Almanackans små märkesdagar

Almanackan och dess märkes
dagar

Vi har fått almanackan med sin må-
nads- och veckoindelning och kyrkliga 
helgschema som ett färdigt system. Helg-
systemet är dock långtifrån statiskt, utan 
har i hög grad förändrats under århund-
radenas lopp. Varje nation har sin egen 
helguppsättning. Helger har strukits, 
tidigare arbetsfria dagar har blivit ar-
betsdagar, helger har förkortats så att de 
omfattar bara en dag, eller har flyttats till 
närmaste lördag eller söndag.

Då Finland blev självständigt fanns det 
bara kyrkliga helgdagar i den officiella 
almanackan. De profana märkesdagarna 
hör till självständighetstiden. Den första 
som infördes var just självständighetsda-
gen. Detta skedde �934.

Detta betyder inte att självständighets-
dagen inte skulle ha uppmärksammats 
tidigare. Självständighetsdagen har va-
rit arbetsfri dag sedan �929 och var en 
festdag redan dessförinnan. Detsamma 
gäller för många andra av kalenderns 
märkesdagar. Såväl Runebergsdagen som 
Snellmansdagen och Kalevaladagen (med 
Lönnrot i centrum) firades stort redan un-
der �800-talet, men kom in i almanackan 
med sin nuvarande benämning först �952. 
Före det hade två profana dagar införts i 
kalendern på statens och försvarsmak-
tens initiativ, nämligen de stupades dag 
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�940, och dagen för försvarets fanfest �950. 
Det är Helsingfors universitet som via 

sin kalenderkommitté beslutar om vilka 
dagar som kommer in i universitets-
kalendern och vilka dagar som är flagg-
dagar. Från �970-talet framåt har man 
försökt tona ner personfixeringen genom 
att ge persondagarna mera allmängiltiga 
tillägg. År �978 fick Snellmansdagen till-
lägget ”finskhetens dag” och Alexis Kivi-
dagen fick ”den finska litteraturens dag”. 
Mikael Agricola-dagen fick �996 tillägget 
”finska språkets dag”. 

Flaggdagarnas och märkesdagarnas 
antal ökar ständigt i almanackan. I den 
officiella kalendern finns i dag 25 da-
gar med profan beteckning. Vem som 
helst kan föreslå att en dag skall införas 
i kalendern. Under årens lopp har kom-
mittéer, medborgargrupper, privatper-
soner, sammanslutningar och statsmak-

ten fört fram någon händelse som man 
vill hedra genom att skapa en egen dag 
i kalendern. Sålunda godkändes Mikael 
Agricola-dagen �960 på förslag av Mikael 
Agricolasällskapet, nationella veterandagen 
godkändes �988 efter socialdemokratisk 
påtryckning, �993 infördes barnkonven-
tionens dag (en Unicef-dag) på initiativ av 
Mannerheims barnskyddsförbund och 
FN-dagen på initiativ av Finlands FN-för-
bund. Eino Leinodagen infördes �998 på 
initiativ av litteraturkretsar i Karleby. 

Under de senaste tjugo åren har tren-
den varit att de dagar som införts i ka-
lendern inte uteslutande tagit fasta på det 
egna landets kultur och historia, utan de 
har en större anknytning till internatio-
nell solidaritet och omsorg om världen. 
Förutom de ovan nämnda, (barnkon-
ventionens dag och FN-dagen) infördes 
världsmiljödagen och Europadagen (som 

Alla hjärtans dag upplevs av många som en sympatisk märkesdag, trevlig att uppmärksamma. Den är män-
niskonära och positiv, utan att ställa krav. Här firar man alla hjärtans dag på Arbetets vänners åldringshem 
i Helsingfors. (SLS 2144)
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har som uppgift att föra de europeiska 
folken samman) år 2002. Minnesdagen för 
förintelsens offer, som finns i många euro-
peiska länders kalendrar, infördes 2003. 
Skottdagen flyttade 2000 från 24.2 till 29.2, 
även det en EU-anpassning. Den senast 
införda dagen hör dock till den äldre ka-
tegorin: 2007 infördes Minna Canth-dagen 
med tillägget ”jämställdhetsdagen”, på 
inrikesministeriets initiativ. I den offici-
ella kalendern finns dessutom tre dagar 
som hänför sig till Åland och en som 
berör samernas kultur, dvs. Åland demi-
litarisering och neutralisering 30.3, Ålands 
flaggas dag, sista söndagen i april, Ålands 
självstyrelsedag 9.6 och Samiska nationalda-
gen 6.2.

Alla dagar som kommer in i den of-
ficiella kalendern har inte föreslagits av 
någon person eller grupp. Om en dag eta-

bleras som festdag och börjar uppmärk-
sammas ”bland folkets djupa led” dvs. 
blir en del av vårt lands kultur- och folk-
tradition, kan den införas i den officiella 
kalendern. Dessa dagar är i allmänhet de 
populäraste. Till denna kategori hör mors 
dag (införd �950), fars dag (införd �987), 
Svenska dagen (införd �979), internationella 
kvinnodagen (införd �994) och alla hjärtans 
dag (införd �996).

Om man hade infört alla de dagar som 
föreslagits och dessutom tagit in alla FN:s  
temadagar skulle det vara trångt i alma-
nackan. Bland dagar som föreslagits för 
kommittén men inte godkänts är t.ex. 
bastudagen, Jean Sibelius dag/den finländska 
musikens dag, företagarnas dag, Topeliusda-
gen, aprildagen, de gamlas dag, Alvar Aalto- 
dagen/den finländska arkitekturens dag, 
Paavo Nurmi-dagen/den finländska sportens 

Den personliga festkalendern växlar naturligtvis över tid. Som gammal börjar minnena spela en allt större 
roll, och man kan vid t.ex. bröllopsdagar eller första maj i minnet återkalla de begivenheter man deltagit i 
som ung. Att diskutera och minnas är också ett sätt att uppmärksamma en festdag. Här firar Åbo Nation vid 
Helsingfors universitet Svenska natten 1978. Foto Mary-Ann Elfving. (SLS 1279:36)
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dag och H.G. Porthans dag. Halloween har 
inte heller kommit in i kalendern, men 
om utklädningen och firandet tilltar med 
samma fart som hittills, måste nog kom-
mittén överväga att införa den dagen.

De kulturella märkesdagarna

I frågelistsvaren finns det i princip sex 
olika förhållningssätt till märkes- och 
helgdagarna under året. �) Dagar som 
har mycket stor betydelse för individen 
och som man väntar på och planerar för 
under lång tid, 2) dagar som upplevs som 
viktiga men som man ändå inte anser är 
oumbärliga, 3) dagar som man kan note-
ra och uppmärksamma på något sätt, 4) 
dagar som man känner till men som man 
inte desto mera bryr sig om, 5) dagar vars 
existens man inte visste om förrän saken 
påpekats för en, 6) dagar som man retar 
sig på och tycker att borde slopas helt och 
hållet. 

Utgående från de nu aktuella frågelist-
svaren finns det två dagar av minimalt 
intresse: Minna Canth-dagen och Eino 
Leino-dagen. Inte heller deras tillägg 
”jämställdhetsdagen” och ”diktens och 
sommarens dag” har kunnat hjälpa upp 
det ringa intresset för dagarna. Dagarna 
är införda efter mindre gruppers påtryck-
ning och visar att folkrörelser och opinio-
ner inte föds bara för att en dag införs i 
den officiella almanackan.

De dagar som väckt de mest negativa 
känslorna i frågelistan är Snellmansda-
gen och Kalevaladagen. Det finns ytterst 
få personer som har något positivt att 
säga om de dagarna, man är antingen 
neutral eller direkt avog. Kommentarer 
om Snellmansdagen är t.ex. ”det finns för 
mycket finskhetsdagar”, ”bara språkstri-
der kommer i tankarna”, ”med tanke på 
Snellmans dåliga finska en leendets dag”, 

”han borde ha bytt ut sitt svenska namn”, 
”den väcker olustkänslor, ”den dagen får 
andra fira”.

Liknande kommentar, om ändå inte 
fullt så negativa som om Snellmansda-
gen, finns om Kalevaladagen. ”Den får 
inte pulsen att stiga”, ”den talar inte 
till finlandssvenskarna” och ”jag tycker 
inte om Kalevala” är några uttalanden.  
Mikael Agricola-dagen möts igen inte di-
rekt med negativa känslor men däremot 
med fullständigt oengagemang om man 
undantar dem som deltagit i festlighe-
terna i Pernå. Att fira dagen är ”egalt för 
finlandssvenskar” och ”det borde med-
ges att hans kultur var svensk”.

Annorlunda förhåller det sig med  
Runebergsdagen. I skolor och föreningar 
har Runebergsdagen varit de svensk-
språkigas dag och Kalevaladagen de 
finskspråkigas. Den uppdelningen kom-
mer klart fram i svaren. Det är möjligt att 
de finskspråkiga inte upplever att de två 
dagarna har helt olika väsen. Förekom-
sten av Runebergstårtorna gör att alla 
påminns om dagen och den skiljer sig 
i detta hänseende från alla andra stor-
mansdagar i almanackan. Runebergsda-
gen, och också Svenska dagen, har väckt 
många minnen, och frågelistan innehål-
ler långa både högtidliga, uppsluppna 
och känslomättade berättelser kring 
dessa dagar.

De nationella märkesdagarna

De dagar som har politisk-fosterländskt 
ursprung har mötts med blandade käns-
lor av meddelarna. Alla var inte heller 
medvetna om att det finns så många da-
gar i anslutning till den politiska historien 
och till försvaret. En kvinna utropade ”nej 
nu blir det bara för mycket” då hon efter 
nationella veterandagen och de stupades 
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dag ännu stötte på dagen för försvarets 
fanfest i frågelistan.

Majoriteten av dem som svarade på 
frågelistan är pensionärer och det är sä-
kert orsaken till att de stupades dag och 
veterandagen engagerar på ett djupt 
personligt plan. Dagarna har hos många 
väckt både vemodiga och smärtsamma 
känslor. Dagarna blir en del av årscykeln. 
Många har en släkting eller nära vän som 
stupat. Man diskuterar och minns och 
tänder ett ljus vid fotografiet. Man kan 
delta i något evenemang, men de inre 
känslorna är mera framträdande än de 
yttre formerna. Många av dem som inte 
har konkreta personer att minnas påpe-
kar ändå att veteranernas insats aldrig 
borde glömmas, och att det är bra att man 
påminns om deras insats. Den motsatta 
attityden finns dock också. En kvinna 
skrev att ”min man sårades under kriget, 
det är ingenting att fira”. 

På ett personligt plan engagerar dagen 
för försvarets fanfest inte på långt när 
lika mycket som veterandagen. Man kan 
tycka att det är ”pampigt med parad”, 
”live” eller i TV, men dagen väcker hos 
många av svararna motstridiga känslor.

Självständighetsdagen intar en särställ-
ning bland de nationella dagarna. Den går 
inte oförmärkt förbi eftersom den också 
är fridag. Det är en dag som alla som sva-
rat på listan förhåller sig positivt till.

Många skriver att man den dagen verk-
ligen reflekterar över vikten av att få bo i 
ett fritt land. Dagen kan ha en rent högtid-
lig stämning. Många går till gravarna, och 
man tänder ljus i fönstren kl. 6 på kvällen, 
trots att den seden avtar allt mera år för 
år. I dag står de elektriska ljusstakarna i 
fönstren redan före självständighetsda-
gen och ersätts inte av levande ljus.

Kvällen är dock mera uppsluppen. 
Många självständighetsdagsmiddagar 
iordningställs i de finlandssvenska hem-

men den sjätte december, med blåvit duk-
ning och festlig mat. Det allra vanligaste 
är dock att enklare plockmat ställs fram 
på soffbordet framför TV:n, och så ser 
man på den direktsända slottsbalen. ”TV 
balen är det viktigaste, och det är roligt 
att få komma med giftiga kommentarer” 
skrev en kvinna. ”Jag njuter av att få vara 
en fluga i taket och ostört få kommentera 
kändisar och bekanta, klänningar och fri-
syrer” menade en annan.

Självständighetsdagen är en mellandag 
i de redan påbörjade julförberedelserna. 
Då är affärerna stängda, och det firas inte 
några julfester. Julstämningen avklingar 
lite den dagen och ersätts av fosterländska 
känslor och symboler. Men helt kopplar 
man inte bort det faktum att julen är i an-
tågande. På självständighetsdagen tycker 
många att det är lämpligt att t.ex. baka 
pepparkakor, slå in julklappar, skriva jul-
klappsrim och ställa fram julrekvisita. 

Hemmets dagar

Mors dag är en dag för att vårda familje-
relationer, och liknar i den meningen 
julaftonen. I svaren på frågebrevet finns 
många kvinnor som ger vemodiga och 
känslomättade beskrivningar av den 
uppmärksamhet de som mödrar har fått 
av sin familj under årens lopp. Mors dag 
är också en stor gravprydningshelg. 

Det är många som jämför internationella 
kvinnodagen och mors dag. Kvinnodagen 
får dock ibland stämpel av vänsterradi-
kalism, feminism och mansfientlighet, 
medan andra ogillar mors dag på grund 
av dess borgerliga och religiöst-nationella 
framtoning. Den ena utesluter dock inte 
den andra och många är positivt inställda 
till båda dagarna. En kvinna skrev om 
mors dag:
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När jag var barn firades söndagsskolans 
avslutning på mors dag och det var så tår-
drypande vackert att man mådde illa. Fort-
farande sjungs dessa mjäkiga och bräkiga 
sånger om mor lilla mor. Huu!! Den har fått 
till stånd att ett dussin ungar i rum och kök 
får medalj. Vi dricker kaffe och tårta och har 
det mysigt tillsammans. Jag vill inte ha ros 
i kruka, men snittrosor går bra eller varför 
inte en kaktus.

Fars dag jämförs också ofta med mors 
dag och konstateras då vara ”som mors 
dag men inte lika festlig”. Far får också, 
liksom mor, kaffe på säng, blomsterupp-
vaktning, presenter och kort, besök av fa-

milj, middag och flaggan i topp. Det före-
kommer dock oftare negativa uttalanden 
om fars dag än om mors dag. Den är ”en 
onödig dag som gett efter för kommersia-
lismen”, ”varför har far fått en så tråkig 
dag medan mor har fått en så skön dag” 
och ”det är en ny dag så den har vi inte 
firat” låter några kommentarer.

De internationella dagarna

Almanackan innehåller dagar som repre-
senterar vitt skilda intresseområden. Det 
står fritt för var och en att stanna upp vid 
de dagar som innehåller ett budskap som 
man gärna tar till sig. Som ovan framhål-
lits är internationella kvinnodagen en 
dag som delar uppfattningarna. ”En hän-
given hemmamamma” skrev att ”trots 
allt gott som feministerna åstadkommit 
hatar jag dem ur djupet av min modersin-
stinkt, så denna dag firas definitivt inte”. 
Den förändring som skett i inställningen 
till dagen kommer ändå fram i följande 
kommentar: 

Till en början förknippade jag den internat-
ionella kvinnodagen med kommunismen 
och Sovjetunionen. Först efter Sovjetunio-
nens kollapsande kunde jag förhålla mig på 
ett mera internationellt sätt till kvinnoda-
gen. Nu har det gått så långt att jag år 2006 
ordnade en damlunch dagen till ära.

Kvinnodagen började uppmärksammas i 
vidare kretsar på �970-talet, och den har 
i dag blivit en utbredd festdag. I frågelis-
tan är det många som redogör för när och 
hur de först blev medvetna om dagen: 
vid ryska kurser man deltagit i, genom 
utländska vänner, via internationella 
kontakter och besök i utlandet, via fören-
ingar i Finland. Den firas både privat och 
i organisationer. Man ordnar evenemang 
som syftar till att ta ett globalt ansvar 

Ingen kan hålla reda på almanackans alla märkes-
dagar.  ”När huset flaggar blir det att titta i bladet. 
Vad är det nu fråga om?” är en återkommande re-
flexion i svaren. Med flagghissning tar man också 
ställning. Många skriver att de inte bryr sig om 
att hissa flaggan på dagar som inte engagerar dem. 
Flaggning hör också till det privata festlivet. Här 
hissas Finlands flagga ”på svärmors 80-årsdag 
6.7.1988, Eino Leino-dagen, diktens och somma-
rens dag”. (SLS 2144)
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och lyfta fram kvinnors rättigheter i alla 
länder. Privat får kvinnor utan barn ofta 
blommor på denna dag, och kvinnor kan 
gratulera och ge blommor åt varandra.

Alla hjärtans dag, eller vändagen, är en 
dag som av somliga uppfattas som en ut-
ländsk tradition som man inte känner sig 
hemma i. Dagen har ändå slagit fast rot 
i folkseden och majoriteten av dem som 
besvarat listan har tagit den till sig, man 
skickar kort eller sms, ringer eller träffar 
vänner för att prata. Någon kommersiell 
guldgruva är dagen inte, utan den fung-
erar på det personliga, småskaliga pla-
net. De negativa kommentarerna hand-
lar vanligtvis om att den dagen inte hör 
hemma hos oss och att allt bara är kom-
mersialism i dag.

Dagar som barnkonventionens dag, FN-

dagen, världsmiljödagen, eller Europada-
gen kan man uppmärksamma om man hör 
till föreningar eller sammanhang som är 
engagerade i internationella frågor. Min-
nesdagen för förintelsens offer har bland 
alla dem som svarat på den aktuella frå-
gelistan fått en viss uppmärksamhet även 
privat. Många tänder ett ljus, tänker på 
det allt det grymma som hänt och händer 
i världen och diskuterar med sina närmas-
te. För den äldre generationen kan krigets 
fasor också aktualiseras denna dag.

De kyrkliga helgerna

Av de små kyrkliga helgerna efterfrågades 
i frågelistan trettondagen, kyndelsmässoda-
gen, fastlagssöndagen och fastlagstisdagen, 

Sommaren är evenemangens tid. Den rymmer både årligen återkommande evenemang och improviserade, 
unika tillfällen. På bilden är det hantverksdag i Ingå i juli 1989, då publiken får bekanta sig med linbered-
ningsprocedurerna förr i tiden. (SLS 2144)
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Marie bebådelsedag, Kristi himmelsfärdsdag, 
pingstdagen och alla helgons dag. De flesta 
noterar inte att det är kyndelmässodag el-
ler Marie bebådelsedag, medan alla hel-
gons dag är en dag som framkallar många 
minnen. Den är en stor kyrkhelg, då det 
hålls parentation i kyrkorna, men framför 
allt är den en gravsmyckningshelg.

Trettondagen, som efter en paus under 
�973–92, igen är tillbaka på sin gamla plats 
den 6 januari, fungerar i förvånande hög 
grad som en ”lillajul” eller en ”efterjul” 
trots att julhelgen ute i samhället då för 
länge sedan är förbi. På trettondag ordnar 
man släktbjudningar i julens anda eller 
äter en mera omsorgsfullt tillredd måltid. 
En del av svararna är dock måna om att 
påpeka att de som finlandssvenskar an-
ser att julen är slut först vid tjugondag.

Fastlagsstisdagen är en av de småhelger 
som de flesta noterar och har berättelser 

kring. Minnena handlar om uteaktivite-
ter med pulka- eller slädåkning. Nästan 
alla skribenter berättar om student- och 
föreningsjippon, eller om mattraditioner 
med t.ex. fastlagsbullar, ärtsoppa, klimp-
soppa, punsch eller hetvägg. Fastlagen 
som kyrksöndag och den kommande fas-
tan hänvisar många också till.

I kommentarerna till pingst och Kristi 
himmelsfärdsdag finns rätt sällan hänvis-
ningar till religion. Det stående skämtet, 
som återkommer i kommentar efter kom-
mentar, är att man har kallat Kristi him-
melsfärdsdag för Kristi flygare dag. Ut-
märkande för pingst och Kristi himmels-
färdsdag är att de associeras till våren, till 
väntan på sommaren och allt vad som 
händer i naturen. Kristi himmelsfärdsdag 
är den dag då man far till sommarstugan 
eller börjar vårstädningen utomhus. I 
svaren finns också lyriskt vackra uttalan-

”Vilda västerns fest” i skärgården 1993, i en familj som alla år firade en sommarfest med ett bestämt tema. 
(SLS 2144)
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den om pingsten som bröllopshelg, just 
då när naturen vaknar i hela sin skirhet 
och blommorna slår ut. Det är det upp-
levelsemässiga, högstämda, men även de 
praktiska göromålen som dominerar be-
skrivningarna vid dessa helger.

Flaggan i topp för mig!

Vi lever inte bara med Helsingfors uni-
versitets officiella kalender, vi har också 
en privat almanacka med födelsedagar, 
namnsdagar, bröllopsdagar, dopdagar, 
konfirmationsdagar, sommarfester, jul-
konserter, marknader, årsfester, sport-
evenemang osv. som man gärna väntar 
på och deltar i. Ibland sammanfaller de 
privata och de officiella märkesdagarna 
tidsmässigt. I ett stort antal svar påpe-
kas att t.ex. Snellmansdagen eller Mikael 
Agricoladagen inte firas, men dagen är 
ändå festlig på grund av att någon i famil-
jen eller bekantskapskretsen fyller år just 
då. Man skämtar om att hela stan flaggar 
just för den saken. Många skriver också 
att de själva är glada över att vara födda 
på en flaggdag.

Varje människa har en personlig kalen-
der där almanackans dagar samsas med 
dagar som ansluter sig till människans 
personliga liv, och almanackans dagar är 
härvidlag långt ifrån de viktigaste. Hiro-
shimadagen är för många av svararna en 
viktig dag, likaså hungerdagen ”för då 
samlar jag alltid pengar”. En årligen åter-
kommande julkonsert i en bestämd kyrka 
med en bestämd kör blir som en kalenda-
risk rit. En man skrev så här: ”Sen på hös-
ten kommer Ekenäs marknad. Så länge 
jag minns har jag nästan alltid varit dit. 
Ekenäs marknad, det är något extra det! 
Där finns allt vad man kan önska sig.”

Årligen återkommande händelser be-
höver inte vara bundna till en speciell 

dag. ”En gång per sommar gör vi en 
utflykt till Aspengrens trädgård”, och 
”i början av augusti ordnar jag alla år 
kräftskiva”, är två kommentarer. De pri-
vata festtillfällena kan t.o.m. vara myck-
et viktigare än almanackans officiella 
dagar. I många svar finns det en hel rad 
olika evenemang utanför den officiella 
almanackans dagar uppräknade, som 
man ser fram emot under året.

Märkesdagar och minnen

En kvinna skrev så här om förhållandet 
mellan de officiella och de privata mär-
kesdagarna:

Parad i Borgå 4.6.1996 med anledning av Borgå 
stads 650-årsjubileum. Paraden har särskilt be-
varats i meddelarens minne, eftersom hennes son 
Tobias Karlsson (med grön barett) ledde en pluton. 
(SLS 2144)
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Många av de officiella dagarna går vi gan-
ska spårlöst förbi. Man ser att det flaggas 
men minns inte varför, men de dagar man 
upplevt något särskilt, de finns i minnet och 
dem kan man ta fram som en film för sin 
inre syn, så länge man har sitt minne kvar.

Feståret förändras naturligtvis för indivi-
den över tid. Då man blir äldre minskar 
kanske festtillfällena i antal, och min-
nena börjar spela en större roll. Eftersom 
många av dem som svarat på listan är 
pensionärer finns det många referenser 
till barndomen: man kommer ihåg hur 
det var den dag då man släppte ut korna, 
man minns förlovningsdagen eller hur en 
gammal moster firades. 

Den sista frågan i frågelistan gällde vil-
ket årligen återkommande evenemang 
under året som är det viktigaste. Det finns 
många förslag, födelsedagar, midsom-
mar, venetiansk afton osv. En dag (eller 
kväll) överglänser dock alla andra. Cirka 
95 procent av alla meddelarna anger som 
den mest emotsedda dagen ”julafton”. 
Ett annat resultat kan också utläsas ur 
listan: Den 6 december sitter vi alla och 
ser på TV på presidentens mottagning på 

slottet. Det gör i alla fall över 90 procent 
av alla dem som haft vänligheten att be-
svara frågelistan denna gång.

Anne Bergman

Källor:
SLS 2�44. Mikael Agricola-dagen, Alla hjärtans 

dag och andra dagar. Anne Bergman 2008. 
Svenska litteratursällskapet, Folkkultursar-
kivet.

Oja, Heikki, Aikakirja. Helsinki �999.
Karjalainen, Sirpa, Juhlan aika. Suomalaisia vuo-

tuisperinteitä. Werner Söderström �994.

Pristagare:
I pris, Carl-Eric Silvander, Uleåborg
II pris, Maire Peltonen, Åbo
III pris, Ruth Eklund, Jakobstad

Utlottningspris
Lars-Ola Berg, Södra Vallgrund
Anita Hirvonen, Helsingfors
Helena Jansson, Forsby
Bertil Lindqvist, Mariehamn
Anita Lönegren, Helsingfors
Gunnevi Winberg, Ekenäs
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På hösten när kvällarna mörknar och stor-
marna drar in längs med kusten, packar 
de flesta ihop och stänger sitt sommar-
hus. Simstegen, bryggan och båten tas 
upp i väntan på is och snö. Det kan kän-
nas vemodigt men i vissa fall också skönt 
att koncentrera boendet till en enda plats 

Sommarstugor och fritidshus 
– frågelista om fritidsboende

Folkkultursarkivets pristävling nr 49

igen. På vårvintern brukar planeringen 
inför nästa säsong ändå komma igång. 
Man längtar efter att vara på landet eller i 
skärgården under den ljusa tiden av året. 
Kanske blir det äntligen av att förstora 
terrassen eller att läsa boken som alla pra-
tade om redan i fjol. 

Fritid och semester i Finland betyder ofta närhet till naturen. När stugans eller fritidshusets placering ses 
ut är också utsikten en viktig faktor att beakta. Foto: Mona Gustavsson.
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Årets pristävling handlar alltså om 
sommarstugor och fritidshus, två former 
av boende som egentligen tjänar samma 
syfte, att komma närmare naturen eller 
vistas i en annan miljö. Den främsta skill-
naden är att fritidshuset kan användas 
året om, medan säsongen för sommarstu-
gan är begränsad beroende på om huset 
är vinterbonat, har elektricitet, kan vär-
mas upp och nås vintertid etc. Eftersom 
dagens sommarstugor förses med allt 
fler bekvämligheter, utvecklas de ibland 
till fritidshus som kan besökas året om. 
För den som inte längre är kvar i arbets-
livet finns det också mera tid utanför den 
egentliga semestersäsongen att vistas på 
stugan som därmed blir ett fritidshus i 
större utsträckning. Över huvud taget är 
benämningarna många, också med regio-
nala skillnader. Stugan, villan, lande och 
skären är egentligen samma sak med små 
nyanser – ett ställe för rekreation och av-
koppling. 

Folkkultursarkivet önskar få in beskriv-
ningar om i huvudsak nutida stugliv och 
fritidsboende. Du kan emellertid också 
berätta om tidigare erfarenheter om du 
inte just nu har tillgång till en sommar-
stuga eller ett fritidshus. I tidningar och 
TV-program presenteras fritidshus med 
trendig och genomtänkt inredning, i dag 
är det inte längre enbart det uttjänta som 
tas till stugan. Hur har ditt sommarbo-
ende utvecklats? Vill du bevara barndo-
mens sommarmiljö eller är det komfort 
och modernitet som gäller? Nedan följer 
att antal frågor som hjälper dig på vägen 
i din berättelse. Läs igenom och se dem 
som inspiration och stöd för minnet, alla 
behöver inte besvaras.

Du kan välja att sända ditt svar till oss 
per post eller e-post. Ifall du vill skicka in 
skisser är kanske posten att föredra. Fo-
tografier mottas också gärna. Tänk då på 
att de förs in i Folkkultursarkivets bildre-

gister och kan därmed användas i fram-
tiden av forskare och andra som nyttjar 
vårt arkiv. Om du sänder digitala bilder 
bör de, med tanke på arkiveringen, vara 
tillräckligt stora bildfiler och gärna i jpg-
format. Uppge också vad eller vem som 
syns på bilden.

Insamlingen pågår till den 30 april 2009 
och bland de inkomna svaren delas ett 
antal penning- och bokpris ut. Kontakta 
Yrsa Lindqvist om du har frågor eller 
önskar mer information om insamlingen, 
tfn 09-6�8 777 eller yrsa.lindqvist@sls.fi. 
Frågelistan finns också på Svenska lit-
teratursällskapets hemsida www.sls.fi. 
Postadressen är Svenska litteratursäll-
skapet, Folkkultursarkivet, Riddarega-
tan 5, 00�70 Helsingfors. Märk kuvertet 
”Pristävling 49” eller adressera till Yrsa 
Lindqvist. Stort tack på förhand för ditt 
intresse!

Tidigare sommarboende

Har du som barn vistats på en sommar-
stuga på landet eller i skärgården under 
sommarlovet? Besöktes huset också an-
dra årstider? Bodde ni på hyra eller ägde 
familjen huset? Beskriv huset ni bodde 
i och den omgivande miljön. Vilka sa-
ker togs med till sommarstugan?  Hur 
var umgänget mellan familj, släktingar, 
sommargäster och ortsbor? Vilken är den 
största skillnaden mellan barndomens 
sommarboende jämfört med i dag? 

”Stugan”, ”villan”, ”lande”, 
”skären”

Beskriv bakgrunden till ditt nuvarande 
sommarställe/fritidshus. Vilka faktorer 
har påverkat valet av ort för boendet? Är 
det en plats där släkten har sina rötter, där 
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familjen har en längre tradition av som-
marboende, ett ställe du själv köpt eller 
byggt etc. När byggdes sommarstugan/
fritidshuset och vad kallas stället? Vilka 
hus finns på tomten: bastu, vedskjul, båt-
skjul, gäststuga etc.? Rita gärna en skiss 
över hur byggnaderna är placerade på 
tomten. I vilken ordning har byggna-
derna kommit till? Sköts byggprojekt och 
underhållsarbeten av den egna familjen 
eller anlitas utomstående? Känns arbe-
tet avkopplande eller betungande? Om 
stugan är belägen på en holme, berätta 
om båtar, bryggor, vindförhållanden och 
transporter. 

Inredning och bekvämligheter

Hur stort är huset? Beskriv inredningen 
och rita gärna en skiss över rumsindel-
ningen. Hur har inredningen gått till, har 
möblerna skaffats enkom för sommar-
stugan/fritidshuset eller har de tidigare 
använts på andra håll? Berätta också om 
textilier, mattor, tavlor, prydnadsföremål 
och kärl. 

Vilka bekvämligheter har ni tillgång 
till? Beskriv tvättmöjligheter, köksut-
rustning och uppvärmning. Har boende-
standarden förändrats under åren? Vilka 
förändringar har i så fall gjorts eller vilka 
planeras för framtiden?

Berätta också om trädgårdsmöblemang, 
sittplatser och terrasser utomhus, och vil-
ka tider under dagen de används. Där stugorna ligger tätt är det viktigt att revir-

känslan respekteras för grannsämjans skull. Också 
på den egna tomten kan olika familjemedlemmar 
ha sina egna favoritplatser och skapa små revir där 
man ofta vistas. Foto: Yrsa Lindqvist.
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Arbetsfördelning och syssel
sättningar

Hur skiljer sig vardagsrutinerna på som-
marstugan/i fritidshuset från livet i din 
fasta bostad? Vem vistas på sommarstäl-
let; den egna kärnfamiljen eller också för-
äldrar, syskonfamiljer, barn eller andra 
släktingar? Är sysslor och arbeten för-
delade på olika personer inom familjen? 
Har ni kontakt med grannar och ortsbor? 
Finns det en butik i närheten eller tas 
matvarorna med enligt behov?

Vilka sysselsättningar hör till fritidsli-
vet; fiske, trädgårdsskötsel, vedhuggning, 
bastubad, läsning, spel, lekar, utfärder 
med båt, bär- och svampplockning etc.? 
Vilka böcker finns i bokhyllan på som-
marstugan? Finns det tv, dvd, dator och 

nätförbindelse? Om inte, hur sysselsätter 
sig barn och ungdomar som annars vanli-
gen har tillgång till moderna medier? 

Årstidernas gång

När börjar sommarstugesäsongen och när 
avslutas den? Beskriv sysslor som hör till 
våren, sommaren och hösten. Tillbringas 
hela semestern på stugan eller planeras 
även andra aktiviteter in, resor etc.? Har 
ni firat jul, sportlov eller påsk på stugan? 
Finns det traditioner kring midsommarfi-
rande, födelse- och namnsdagar? Berätta 
vad sommarstugan/fritidshuset betyder 
för dig och dina familjemedlemmar.

Yrsa Lindqvist

Blivande mammors baby shower och de nyblivna pappornas tåvickning (också 
kallat att ”dricka barntår”, på finska ”varpajaiset”) är inte så nya fenomen som 
man kunde tro. Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland tar 
i sin nya frågetävling en närmare titt på fenomenen, som båda bottnar i äldre 
traditioner.

Har du firat någon av dessa fester i samband med att din egen baby föddes, eller 
varit med som gäst på en sådan bjudning? Besvara då arkivets enkät om firandet 
och bidra till dokumentationen om sedernas moderna spridning i Finland! Listan 
finns på Svenska litteratursällskapets webbplats, adressen är www.sls.fi/frage-
listan.

Frågorna kan besvaras fram till den 3� januari 2009. Bland alla som svarar på 
enkäten utlottas ett antal presentkort.

Har du firat baby shower eller 
druckit barntår?
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En hemlighetsfull flyttlåda, till brädden 
fylld av gamla dokument, har sedan lång 
tid stått i Svenska litteratursällskapets 
källare. När lådan hamnat här kan ingen 
erinra sig, men av innehållet att döma är 
det flera årtionden sedan. Då jag under 
fjolåret ägnade mig åt att utreda littera-
tursällskapets arkivhistoria kände jag 
mig manad att plocka fram lådan och se 
vad som dolde sig under dammtäcket. 

Genomgången av lådan bjöd på en verk-
lig tidsresa till litteratursällskapets tidiga 
traditionsvetenskapliga historia – och för-
historia. I lådans botten låg för det första 
några tusen sidor sagouppteckningar. De 
snyggt präntade kopiorna ur J. O. I. Ranc-
kens stora traditionssamlingar bör ha 
gjorts någon gång efter �909 då Ranckens 
samlingar lånades ner från Vasa lyceums 
bibliotek för arbetet med den första voly-
men av litteratursällskapets storsatsning 
Finlands svenska folkdiktning. Den digra 
bunten påminner om det enorma förar-
betet bakom materialutgåvan.

I lådan låg också några block med lå-
neverifikat från Svenska litteratursällska-
pets arkiv. Här får man en inblick i äldre 

”Idén till Svenska litteratur-
sällskapets insamlingsverk-

samhet har ytterst utgått från 
denna förening”

Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors

tiders arkivkutym. Anteckningarna på 
kvittenserna visar vem som besökte arki-
vet åren �9�2–�9�7 eller enligt tidens sed 
rent av lånade hem arkivsamlingar. 

Slutligen innehöll flyttlådan en brokig 
samling dokument och skrifter som vi-
sade sig härröra från Svenska landsmåls-
föreningen i Helsingfors. Föreningen 
donerade sina samlingar och böcker till 
Svenska litteratursällskapet �908. Det är 
oklart hur en del dokument hamnat i den 
nu aktuella flyttlådan och vi skall inte spe-
kulera i vilken ordförande eller sekretera-
re som inte skött arkiveringen bättre. Nu 
är handlingar och skrifter återbördade till 
sina rätta platser i Folkkultursarkivet och 
i litteratursällskapets bibliotek och tillfäl-
let synes lämpligt att i Källan lyfta fram en 
intressant arkiv- och bibliotekssamling. 

Arbete i vetenskapens tjänst  
fosterlandet till fromma

Svenska landsmålsföreningen i Helsing-
fors spelade en viktig roll inom den tidiga 
svenska traditions- och dialektinsamling-
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en i Finland. Föreningens protokollböcker 
är fängslande läsning. Den �9 april �874 
hade docenten A. O. Freudenthal bjudit in 
studenter från de nyländska, västfinska 
och österbottniska studentavdelningarna 
med avsikten att ”rådslå om bildandet af 
en förening med syfte att befordra ett ve-
tenskapligt studium af Finlands svenska 
inbyggares särskilda dialekter”. Mötet 
understödde enhälligt detta initiativ och 
till ordförande utsågs Freudenthal och till 
sekreterare Zachris Schalin.

Av föreningens matrikel framgår att 
de grundande medlemmarna var 20 till 
antalet. Bland dem fanns studenter som 
tidigare varit aktiva inom Nyländska av-
delningens traditionsinsamling och per-
soner som senare skulle anställas som sti-

pendiater av Svenska litteratursällskapet. 
Kända medlemmar från de första åren är 
Axel Lille och Reinhold Hausen, Hugo 
Bergroth, Gunnar Landtman, V. E. V. Wess-
man och Wäinö Solstrand.

Idén till grundandet av en landsmåls-
förening hade Freudenthal fått från Sve-
rige, där den första landsmålsföreningen 
bildades vid Västgöta nation i Uppsala 
�872. Initiativet i Helsingfors var tidigt 
med tanke på att många svenska fören-
ingar grundades senare, t.ex. den första i 
Lund år �875. 

I stadgarna bestämdes föreningens 
uppgift såhär: ”Föreningen har till än-
damål att dels genom enskildt, dels ge-
nom gemensamt arbete af sina ledamöter, 
samla och ordna allt, som kan bidraga till 

Tjugo personer deltog i 
Landsmålsföreningens 
grundande möte den 19 
april 1874. Deras namn 
finns antecknade i fören-
ingens matrikel med de 
centrala funktionärerna 
Axel Olof Freudenthal, 
Zachris Schalin och Her-
man Vendell i spetsen. 
(SLS 213 u)
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en noggrann kännedom om de svenska 
allmogemålen i Finland, såsom ordförråd 
och talesätt, ordspråk, gåtor, visor, sägner, 
skrock m.m.” 

En insamlingsplan och ett ljudbeteck-
ningssystem för de blivande insamlarna 
skulle genast utarbetas. Mötenas huvud-
sakliga uppgift var att i bokstavsföljd gå 
igenom de lexikografiska uppteckning-
arna av allmogemål samt att läsa upp och 
teckna upp språkprov, helst av kulturhis-
toriskt innehåll.

Målet var att sammanställa en alfabetisk 
ordlista och arbetet var ambitiöst upplagt. 
I den mån det rådde delade meningar om 
ett ord skulle det införas på en ”dubii-lis-
ta” och närmare utredas innan det togs in 
i den slutliga förteckningen. Då t.ex. herr 
Hugo Hollmerus fick i uppdrag att utreda 
”uttalet av det korta u-ljudet i några östny-
ländska munarter” lämnade han till nästa 
möte in skriftliga intyg av magistrarna M. 
Vaenerberg och V. Grefberg som försäkra-
de att ett ”rent” u-ljud verkligen förekom 
inom Sibbo respektive Pernå sockens all-
mogemål. Protokollet berättar:

 
Då även flere närvarande Borgåbor inty-
gade att i deras hemsocken samma u-ljud 
förekom i allmogemålet – en sak som ord-
föranden på goda grunder förut funnit tvif-
velaktig – fann man nödigt att gifva detta 
vokalljud ett eget tecken, förut icke uppta-
get i föreningens ljudbeteckningssystem. 

Vid oktobermötet �874 hann man gå ige-
nom 50 dialektord under bokstaven A och 
arbetet accelererade så till den grad att 
man beslöt att träffas varje vecka. Sam-
mankomsterna hölls i Studenthuset, och 
även om några medlemmar framhöll att 
det idoga arbetet med folkmålen medförde 
att de övriga studierna blev lidande hölls 
möten en gång i veckan. Det påpekades 
också att utgifterna för gasbelysning un-
der de många mötena tyngde föreningens 

ekonomi. De tidiga årsberättelserna ger en 
inblick i hur arbetet förlöpte: 

Man stänger in sig i studenthusets kansli-
rum en afton hvarje vecka och låter pen-
norna raspande ila öfver pappret. Här dis-
kuteras icke mycket, endast i frågor som 
närmast röra det arbete man har för han-
den, här grälas och strides ännu mindre och 
om man ock på finska tungomålet kallat  
föreningen ’Murre-Yhtiö’ d.ä. brytnings-
föreningen så torde det dock vara ett fak-
tum att detta samfund hittills arbetat i sämja 
och endräkt. 

Formuleringarna talar om ett hängivet 
engagemang. De försvinnande allmo-
gemålen benämndes ”skatter” och man 
manade till hastigt arbete innan dessa 
”folkliga och nationella egendomligheter 
under inflytande av den moderna bild-
ningens snabba framsteg ersätts av kos-
mopolitisk glatthet och putsning”. Målet 
var högt ställt. Enligt ordförande Freu-
denthal skedde ”arbetet i vetenskapens 
tjänst fosterlandet till fromma”.

Folkloristiskt meningsutbyte

Till mötesprogrammet hörde från början 
uppläsning av uppsatser och traditions-
samlingar och vid mötena informerades 
det också om sådant insamlingsarbete 
som inte direkt hörde till föreningens 
verksamhet, men som utförts av dess 
medlemmar. Sammankomsterna funge-
rade alltså som en informationspunkt där 
insatser på det gemensamma arbetsfältet 
rapporterades. 

De tidiga protokollen skrevs av sekre-
teraren Zachris Schalin som i detalj åter-
gav förhandlingar och diskussioner. Om 
mötesdeltagarna var för få lade man ord-
upptecknandet åt sidan och diskuterade 
olika språk- och traditionsvetenskapliga 
ämnen. 
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Det kunde också finnas andra orsaker 
till uppehåll i det ordinarie arbetet. Proto-
kollet från mötet den 26 september �876 
meddelar att förrådet av ordblanketter 
tillfälligt tagit slut och att sekreteraren 
därför i stället föreslagit meningsutbyte 
om vidskepliga bruk. Schalin satte bollen 
i rullning genom att berätta om sina iakt-
tagelser av hur ”de senaste åren trolleriet 
i Österbotten åter begynt taga öfverhand 
och en hel hop urgamla vidskepelser dag-
ligen oförsynt öfvades”. En livfull dis-
kussion följde och varje mötesdeltagare 
hade sin historia att berätta. Sekreteraren 
avslutade mötet med att uppmana med-
lemmarna att teckna ner inte bara de vid 
mötet berörda historierna, utan också alla 
andra bruk och plägseder de kände till. 

De traditionsbidrag medlemmarna 
framförde vid mötena inspirerade till 
vetenskapliga diskussioner. När stu-
denten Gustaf Lindström vid aprilmötet 
�877 framförde sagor från Nyland väckte 
”Sagan om kvarnen som malade allt vad 
man ville” genast lyssnarnas associatio-
ner till de fornnordiska sagorna om kvar-
nen Grotte och till Sampomyten, vilket 
föranledde en folkloristisk diskussion om 
sagornas ursprung. 

Vacklande ekonomi och tynande 
inspiration

Vid årsmötet i februari �878 fastslogs att 
man nu antecknat � 000 ord och behandlat 
en femtedel av alfabetet. Det konstatera-
des att arbetet skulle komma att ta sin tid. 
Protokollen blir med tiden kortare och vitt-
nar om avtagande inspiration. Den � mars 
�880 kan man läsa: ”Då blott ett fåtal med-
lemmar infunnit sig till mötet och äfven de 
flesta bland desse ärnade sig annanstädes, 
kunde denna gång intet uträttas.”

Landsmålsföreningens kassabok berät-

tar om en ständigt vacklande ekonomi. 
De pengar man fick in via donationer och 
medlemsavgifter sattes genast på bokan-
skaffningar. Några egna fältstipendiater 
kunde föreningen inte sända ut, men 
föreningen samlade de personer som ar-
betade med traditionsinsamling som var 
finansierad av andra institutioner såsom 
Nylands nation, Helsingfors universitet, 
Svenska folkskolans vänner och Finska 
Vetenskaps-Societeten.

För att utöka kassan föreslog Isak Smeds 
vid årsmötet �883 att föreningen skulle 
ordna ”en klubb eller soaré hvarvid typer 
af vår svenska allmoges lif skulle i drägt 
och språk framställas”. Mötet ställde sig 
skeptiskt till förslaget den gången, men 
fem år senare berättar årsberättelsen att en 
soaré med ”sceniska föreställningar med 
inflätade sagor, folkvisor och folkdanser 8 
och 9 mars i huvudstaden hade framförts 
av några medlemmar vilket inbringade 
5�� mk 50 penni i föreningens kassa”. En 
landsmålssoaré ordnades också �89�.

Den prekära penningsituationen var 
också ett praktiskt problem. När magister 
Ståhl vid februarimötet �896 påpekade att 
behovet av ett nytt biblioteks- och arkiv-
skåp var överhängande fick han svaret 
att ”denna behjärtansvärda frågas reali-
serande stöter på allvarsamma hinder av 
ekonomisk art” varför ärendet tillsvidare 
fick förfalla. Nästa år beslöt man ”efter 
en längre diskussion” att verkställa en 
”uttaxering av 3 mk per medlem” för att 
bekosta skåpet.

Samarbete över gränserna och 
gemensamma bastioner

I årsberättelsen den 2 februari �885 mar-
keras föreningens tioåriga verksamhet 
med ordförandens lyriska beskrivning 
av språkforskningen: 
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Hon är en av de förnämligaste vetenska-
perna emedan hon bildar en brygga, en för-
eningslänk mellan historien, arkeologin och 
öfriga forskningsgrenar. Hon är den fackla, 
hvilken lysande längs schakten i seklers 
labyrintlika irrgångar, uppdagar de drag, 
hvilka för enhvar te tillvaron af en i till och 
med det minutiösa enhetlig svenskas na-
tion, ehvar denna är bosatt: vester eller öster 
om Östersalt.

Men den första entusiasmen var över och 
antalet aktiva medarbetare på nedgång. 
Isak Smeds lade fram ett förslag till hur 
medlemsantalet kunde ökas: stadgarna 
borde ändras så att både ”icke-akademis-

ka medborgare och fruntimmer” kunde 
inträda i föreningen. Som ett lysande 
exempel på en kvinnlig folklivsforskare 
nämner Smeds Eva Wigström i Sverige. 
Särskilt på ett forskningsfält menade han 
att kvinnorna skulle vara en överlägset 
meriterad arbetskraft, nämligen vid in-
samlandet av visor: ”Fruntimmer äro 
ju mera musikaliska och notkunniga än 
manliga individer.” Mötet konstaterade 
dock att en sådan stadgeändring skulle 
kräva stadfästelse i senaten och förslaget 
förföll. Först �892 fick föreningen sin för-
sta kvinnliga medlem, Hilda Johansson, 
följd av Elin Frosterus året därpå. 

I mars 1888 ordnade 
föreningen en landsmåls-
soaré för att stärka sin 
skrala kassa. Kvällens 
program var mångsidigt 
och innehöll både musik, 
föredrag och teater. På 
programbladet har med 
blyerts antecknats vilka 
medlemmar som innehade 
de olika rollerna. Vem 
som spelade flickrollerna 
är okänt, föreningen hade 
vid denna tidpunkt ännu 
inga kvinnliga medlemmar. 
(SLS 213 n)
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Arbetet i landsmålsföreningarna möj-
liggjorde samarbete över gränserna. I 
den svenska landsmålsrörelsens tidskrift 
De svenska landsmålen publicerade sig 
flera av Helsingforsföreningens medlem-
mar under �870–�890-talen. De svenska 
forskarna var inte sena att se möjligheten 
till kontakter kolleger emellan. I Johan 
Nordlanders utgåva Svenska barnvisor 
och barnrim finns en hel del material från 
de svenska delarna av Finland insänt av 
Landsmålsföreningen i Helsingfors. Do-
centen Theodor Hjelmqvist i Lund öns-
kade svar på sitt frågeformulär ”Apella-
tiva egennamn i nysvenskan”, och i sitt 
tackbrev till landsmålsföreningen bekla-
gar han att de svenska föreningarna inte 
gett honom ”lika kraftig hjälp som den 
finländska”. 

I februari �886 noterar årsmötets pro-
tokoll att en ny institution, Svenska lit-
teratursällskapet i Finland, konstituerats. 
Föreningen välkomnade det nya sällska-
pet som ytterligare en bastion ”som skydd 
för hemstrand i stridsstorm”. En anteck-
ning i matrikeln visar att magister Ernst 
Lagus skrev in sig i Landsmålsföreningen 
den 7 februari �887. Lagus, som var en av 
initiativtagarna till litteratursällskapet, 
föreslog redan vid sällskapets majmöte 
samma vår att traditionsinsamling också 
skulle tas upp på sällskapets program. 
Han hade själv varit aktiv inom Nyländ-
ska avdelningens traditionsinsamling 
under studentåren, och hade alltså nu 
också fått en inblick i Landsmålsfören-
ingens arbete. 

Lagus lade också fram ett förslag om 
att Landsmålsföreningen skulle ge ut en 
skrift. Finländska bidrag till svensk språk- 
och folklifsforskning utkom �894 och inne-
håller uppsatser om språkvetenskap och 
folkloristik och dessutom en historik över 
föreningens verksamhet �874–�89�. För-
eningen hade nu en publikation att idka 

skriftutbyte med och att sända som ”vi-
sitkort” till olika personer och instanser. 

Nya verksamhetsformer

Hösten �892 föreslog ordföranden att 
man skulle lägga det gängse arbetet åt 
sidan en tid och ägna sig åt ord och ut-
tryck i den finländska skriftsvenskan 
som inte återfinns i riksspråket i Sverige. 
Protokollet från årsmötet berättar att man 
redan samlat in 436 nummer, rubricerade 
i grupperna finlandismer, fennicismer, 
russicismer och sveticismer

Också föreningens initiativ på det et-
nografiska området är intressant. Hösten 
�892 informerade ordföranden om den 
finska föreningen Muurahaisets verk-
samhet och uppmanade medlemmarna 
att följa dess exempel att samla in etno-
grafiska ord och uttryck. En etnografisk 
kommission grundades, med syfte ”att 
samla noggranna förteckningar över be-
nämningar hörande till det praktiska li-
vets olikartade grenar”. Man utarbetade 
en frågelista om fiske som utannonsera-
des i folktidningen Veckobladet år �893. 
Frågelistan resulterade dock i endast två 
svar, som honorerades av Svenska littera-
tursällskapet och arkiverades där. 

I årsberättelsen för �898 summerar ord-
föranden den 25-åriga verksamheten och 
är inte sen att ta åt sig lite av äran för det 
mera organiserade och vidlyftiga arbete 
på traditionsvetenskapens område som 
nu inletts vid litteratursällskapet:

Vår förening har nu existerat ett fjärdedels 
århundrade och därunder utfört ett mång-
sidigt och betydelsefullt arbete. Alla öst-
svenska munarter äro kända åtminstone 
till sina grunddrag, öfver flertalet bland 
dem ha äfven vidlyftiga ordförteckningar 
uppgjorts. […] Slutligen är det otvivelaktigt 
sant att idén till Svenska litteratursällska-
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pets insamlingsverksamhet ytterst utgått 
från denna förening.

Följande år meddelade Freudenthal om 
sin avgång från ordförandeposten. För-
eningen stod nu vid ett vägskäl, många 
av de aktiva medlemmarna var upptagna 
med annat och behovet av förnyelse var 
uppenbart. I de förnyade stadgarna slogs 
det fast att föreningen framledes skulle 
arbeta på att ”förhöja intresset för den 
nordiska filologin samt att i synnerhet 
samla och ordna allt som kan bidraga till 
en noggrannare kännedom om svenskt 
språk och svenskt folkliv i Finland”. Ord-
förande blev nu Herman Vendell och vå-
ren �90� satte man igång med uppteck-
nandet av de fonetiska skiljaktigheterna 
mellan svenskt riksspråk och finländsk 
högsvenska. 

Föreningens fortsatta verksamhet går 
utanför ramen för denna artikel. I Folk-
kultursarkivets samlingar saknas Lands-
målsföreningens protokoll mellan åren 
�9�� och �923 och i ett protokoll date-
rat den �8 januari �924 står antecknat: 
”Föreningen beslöt att återupptaga sin 
verksamhet.” Till ordförande valdes nu 
professor T. E. Karsten som föreslog nå-
gon form av systematisk undersökning. 
År �927 grundades Folkmålskommis-
sionen som en fri sammanslutning vars 
medlemmar företrädde institutioner och 
föreningar med folkkultursforskning 
på programmet. Kommissionen skulle 
”enligt vetenskapliga principer insamla 
och undersöka material belysande våra 
svenska folkmål och den kultur dessa 
företräda”. Dess finska motsvarighet var 
Sanakirjasäätiö. 

Våren 1908 överlämnades 
Landsmålsföreningens 
samlingar till Svenska 
litteratursällskapet, som 
inlett en organiserad ar-
kivverksamhet. Materialet 
var ett ansenligt tillskott 
till det dialekt- och tradi-
tionsmaterial sällskapets 
stipendiater samlat in. 
(SLS 213 n)   
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”Samlingen har tillhört 
Landsmålsföreningen”

Våren �908 hade Landsmålsföreningen 
fått besked om att Svenska litteratursäll-
skapet beslutat katalogisera sina tradi-
tionssamlingar och anställa en amanuens 
vid sitt arkiv. Man fattade nu beslutet att 
erbjuda SLS de egna samlingarna som 
på detta sätt skulle komma forskarna till 
större nytta. 

De 48 samlingar som i Folkkultursar-
kivets katalog har beteckningen ”Sam-
lingen har tillhört Landsmålsföreningen” 
utgör sammanlagt närmare �0 000 sidor 
text. Materialet består av stora lappsam-
lingar med dialektord, renskrivna ord-
listor, uppteckningar av visor, seder och 
folktro samt föredrag om olika dialek-
tologiska, grammatiska och traditions-
vetenskapliga ämnen. I samlingen finns 
också föreningens mötesprotokoll, matri-
kel och räkenskaper. 

Landsmålsföreningens handlingar be-
rättar mycket om den tidiga traditions-
insamlingen i Svenskfinland. Som en 
förhistoria till SLS:s traditionssektor är 
föreningens verksamhet viktig. Också det 
faktum att man vid dess möten för första 
gången diskuterade folkloristiska ämnen 
gör den intressant som aktör inom om-
rådet. Samma herrar framträdde på alla 
arenor, först inom Nyländska avdelning-
en, sedan inom Landsmålsföreningen 
och slutligen inom Svenska litteratursäll-
skapet.

Landsmålsföreningens samlingar är 
hopkomna på ett mindre disciplinerat 
sätt än det material som senare togs till 
vara inom ramen för Svenska litteratur-
sällskapets insamlingsprogram. Men 

materialet är mycket värdefullt. De stora 
ordsamlingarna utnyttjades bl.a. för Her-
man Vendells Ordbok över de östsvenska 
dialekterna (�904–�907), och uppteckning-
arna innehåller också mycket av intresse 
för en traditionsforskare. 

Slutligen får vi återkomma till den 
dammiga flyttlådan som föranledde 
denna presentation av Svenska lands-
målsföreningens i Helsingfors historia. 
Lådan innehöll nämligen också ett verk-
ligt arkivfynd! Bland dokumenten låg ett 
anspråkslöst grått häfte med texten ”Vis-
bok för M. L. D. �882”. Häftets ägarinna 
var M. Levina Danielson från Brunskär, 
Korpo, och på pärmen kan man läsa att 
Janne Thurman lämnat in det till Svenska 
landsmålsföreningens i Helsingfors möte 
den �4 mars �892. En titt i mötesprotokol-
let bekräftar att häftet lämnats in och bok-
förts. Det är oklart varför det inte i tiderna 
arkiverades med Landsmålsföreningens 
övriga samlingar i Folkkultursarkivet. 

Det tunna häftets innehåll är intressant. 
Här finns några vanliga kärleks- och sjö-
mansvisor, men också två ballader, ”Rid-
dar Sankt Göran” och ”En visa om Herr 
Lager och Jon”. Av dessa ballader finns 
bara fem varianter var upptecknade i 
Svenskfinland från tidigare, vilket gör 
Janne Thurmans häfte till ett mycket väl-
kommet tillskott inte bara i Landsmåls-
föreningens samlingar utan också i den 
finlandssvenska balladskatten!

Carola Ekrem 

Källor: 
SLS 2�3 n, u. Svenska landmålsföreningens 

i Helsingfors protokollböcker och andra 
handlingar. 
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Svenska landsmålsföreningens 
bibliotek

Redan ett halvår efter att Svenska lands-
målsföreningen i Helsingfors hade grun-
dats ansåg föreningens styrelse att man 
var i ett skriande behov av litteratur till 
stöd för insamlingsarbetet. De aktiva 
medlemmarna var också driftiga studen-
ter, som uppskattade akademisk kompe-
tens, och därför var de intresserade av 
att följa med forskningen, såväl den in-
hemska som den utländska. Av särskilt 
intresse var givetvis språkvetenskaplig 
och folkloristisk forskning i de andra 
nordiska länderna, där man också villigt 
sökte förebilder bland den livliga folk-
målsforskningen.

Till en början ansökte föreningen om 
stipendiemedel, men fick under hösten 
�874 endast ett erbjudande från univer-
sitetet om att man kunde låna böcker. 
Följande vår hade den fått medel för att 
skaffa egen litteratur och medlemmarna 
satte genast igång med att sammanställa 
en lista över nödvändiga verk. På som-
maren åkte sedan sekreterare Schalin 
till Stockholm för att skaffa böckerna, 
och han återkom också med en ansenlig 
mängd, som han också låtit binda in där. 
Nu visade det sig att det fanns en hel del 
dubbletter, och man föresatte sig att auk-
tionera ut en del av dem på något möte. 
Under klubban gick flera studier i allmo-
gemål i olika delar av Sverige.

I december �875 diskuterades också 
lånevillkoren. Mötet beslöt att ordlistor 
kunde lånas endast mellan mötena, men 

Carl Russwurms bok om de svenska bönderna i 
Estland gav inspiration för ideologin om ”öst-
svenskarna”. Boken utkom år 1855 och ingick 
också i Svenska landsmålsföreningens samling.
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alla andra böcker, utom Svenska Akade-
miens ordlista och Dalins ordbok, skulle 
lånas ut för en månad åt gången. Alla 
böcker kunde också lånas mellan termi-
nerna, och senare specificerades det att 
medlemmar också fick ta med sig böcker 
på sina insamlingsresor och andra ut-
flykter från staden (2� februari �876). I 
Landsmålsföreningens arkiv finns också 
en förteckning över lånen i början av 
verksamheten. Här kan man bland annat 
följa med vilken litteratur den flitige ord-
boksförfattaren Herman Vendell konsu-
merade under slutet av �870-talet.

I dag ingår 529 böcker i Landsmålsför-
eningens samling, som förvaras i Språk-
arkivet vid SLS. Böckerna återspeglar på 
ett intressant sätt de vetenskapliga och 
ideologiska tankegångar som präglade 
verksamheten i föreningen. Lejonparten 
av böckerna är på svenska, men även de 
andra skandinaviska språken finns re-
presenterade, liksom tyska och franska. 
Också enstaka engelska, finska och ryska 
böcker ingår. På latin finns endast fem 
böcker, vilket visar hur främmande den 
nationalromantiska tankevärlden ställde 
sig till den gamla forskningen. Veten-
skaplig litteratur om den skandinaviska 
historien skrevs tidigt på nationalsprå-
ken.

I en stor del av böckerna finns också 
signum, med vars hjälp man kan bilda sig 
en uppfattning om hur böckerna klassifi-
cerats och ordnats. Av böckerna kommer 
över en femtedel från Uppsala, som var 
skandinavismens hemort. Tillsammans 
står böckerna från Sverige för nästan 70 
procent av samlingen, medan de i Fin-
land tryckta endast utgör kring 7 procent. 
Böckernas tryckår korrelerar med fören-
ingens aktivitetsperioder. Den absoluta 
majoriteten av böckerna är från perioden 
�870–�900. 

Men det vore förstås ett misstag, att 

utgå från att alla böcker kommit till biblio-
teket som nya. Ett trettiotal av de böcker 
som är tryckta före �892 saknas nämligen 
i den katalog som ingår i Svenska Lands-
målsföreningens första och sista publika-
tion Finländska bidrag till svensk språk- och 
folklifsforskning år �894. Av böckerna har 

Sven Hof var en av de vetenskapsmän som tidigt 
intresserade sig för det svenska språket. Han del-
tog i standardiseringen av språket på 1700-talet, 
men intresserade sig också för dialekter. Upp-
skattningen av dialekterna återkom sedan i form 
av landsmålsföreningar mot slutet av 1800-talet. 
Hofs avhandling från 1772.
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också ett femtiotal försvunnit under åren, 
och andra har tillkommit senare. Ett bib-
liotek i användning är en levande helhet, 
och därför ett utmanande, men också ta-
lande forskningsobjekt.

Av intresse för bokhistorisk forskning 
är också föreningens arkiv, eftersom man 
genom det kan spåra uppgifter till exem-
pel om vilka bokbindare som använts. 
Eftersom Svenska landsmålsföreningen i 
Helsingfors efterlämnat både arkivmate-
rial och själva boksamlingen, utgör dessa 
en värdefull helhet som fortfarande kan 
ge forskningen svar på en hel del intres-

Under början av 1890-talet uppstod en nationalromantisk industri kring Skansen i Stockholm och de stora 
folkfesterna där. Svenska landsmålsföreningen i Finland samlade flitigt av de otaliga småskrifter som publi-
cerades i samband med festerna. Foto Janne Rentola.

santa frågeställningar kring såväl idé- 
och lärdomshistoria som bokhistoria. Vi 
kan med dess hjälp studera frågor om 
reception, bokmarknad och distribution 
samt läskultur. Det vi ser här är den aka-
demiska konstruktionen av den finlands-
svenska identiteten, liksom förstadierna 
till Svenska litteratursällskapet i Finland 
och dess ideologiska bakgrund.

Jessica Parland-von Essen & 
Christa Hannuksela
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Under 2007 fick Historiska och litteratur-
historiska arkivet ta emot tio nya arkiv 
och närmare femtio tillskott till gamla 
samlingar. Sammanlagt blev det nästan 
fyrtio hyllmeter nyinkommet arkivmate-
rial. Nedan presenteras tre nya arkiv med 
litterär anknytning. Delar av materialet 
kom in i samband med arkivets insam-
lingskampanj ”Författare i aktionsgrup-
per – den finlandssvenska kvinnorörel-
sen”.

Thomas Wulffs arkiv

Thomas Wulff (f. �953) debuterade �973 
med diktsamlingen Månsten. Förutom ly-
rik har Wulff skrivit romaner, essäer och 
dramatik. Han har dessutom suttit i re-
daktionen för tidskriften Fågel Fenix och 
varit ordförande för Finlands svenska 
författareförening �998–2007.

Tidskriften Fågel Fenix utkom med sex 
nummer åren �975–�977. I den första re-
daktionen ingick, förutom Thomas Wulff, 
Johan Donner, Kjell Lindblad, Martin 
Enckell och Marianne Backlén. Tidskrif-
ten var tänkt som ett alternativ till en för-
borgerligad vänsterkultur. Rainer Knapas 

Med fokus på �970-talet: 
udda tidskrifter, kampsånger, 

feminism
Nyförvärv i Historiska och  
litteraturhistoriska arkivet

skriver i Finlands svenska litteraturhistoria 
del II (2000): ”Den litterära motreaktionen, 
en tillflykt till en apolitisk, neoavantgar-
distisk underground med tidvis hejdlös 
individualism, uttrycktes i tidskrifterna 
Fågel Fenix (�975–�977) och senare i Otid 
(�977–�982).”

Materialet i Thomas Wulffs arkiv är re-
laterat till tidskriften Fågel Fenix. Arkivet 
innehåller exemplar av själva tidskriften, 
brev till redaktionen, en verksamhets-
berättelse för �976 och mötesprotokoll 
från åren �975–�977. Det finns dessutom 
tidningsurklipp som gäller tidskriftens 
mottagande i Finland och Sverige samt 
manuskript till artiklar. Arkivet är fritt 
tillgängligt för forskning och finns till 
påseende i sällskapets hus (Riddaregatan 
5). 

MFgruppens arkiv

MF står för marxistfeministerna, som 
fr.o.m. �974 började kalla sig själva för 
MF-gruppen. Det var en diskussions- 
och koordineringscirkel som tog sig an 
områden som i deras tycke ignorerats el-
ler försummats av de etablerade kvinno-
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organisationerna och vänsterpartierna. 
Till de grundande medlemmarna hörde 
bl.a. Birgitta Boucht, Carita Nyström, 
Gerd Söderholm, Margaretha Thun och 
Gun Wasenius. Man strävade efter att 
höja den personliga medvetenheten, men 
hade också som mål att samla kunskap 
om kvinnans villkor och upplysa omvärl-
den om rådande missförhållanden. 

Gruppens möten, som ofta ägde rum 
i en lägenhet på Mechelingatan i Hel-
singfors, finns dokumenterade i närmare 
sextio protokoll. Gruppen menade att det 
privata är politiskt, vilket också avspeg-
lar sig i de okonventionella protokollen. 
I dessa redogörs det för färgsprakande 
möten där ett tiotal kvinnor låter sina 
egna privatliv belysa den könspolitiska 
situationen.

I MF-gruppens arkiv finns protokoll 
från åren �974–�978, korrespondens, 
gruppens gästbok från �975, gruppens 
sånghäfte samt exemplar av tidskrifterna 

Hejdlös individualism? Thomas Wulffs respektive Martin Enckells exemplar av Fågel Fenix nr 2, 1976.

Aikanainen–Kvinnotid och Nu går vi–Nyt 
mentiin. Därtill finns urklipp och artiklar 
om feminism och dylikt, främst ur Ny Tid 
och Enhet. Arkivet är fritt tillgängligt för 
forskning.

Wava Stürmers arkiv

Wava Stürmer (f. �929) debuterade �955 
med diktsamlingen Bevingad vardag. Se-
dan dess har hon skrivit både poesi och 
prosa samt dramatik för scen, radio och 
TV. Wava Stürmer har varit styrelsemed-
lem i och ordförande för Svenska Öster-
bottens litteraturförening. Hon har också 
varit styrelsemedlem i Finlands dramati-
kerförbund, Nordiska Dramatikerunio-
nen och i Finlands svenska författareför-
ening. Hon var medlem av statens littera-
turkommission �992–�994.

Liksom många andra intresserade sig 
Wava Stürmer för kvinnosaksfrågor på 
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Utdrag ur marxistfeministernas mötesprotokoll från 1977.
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�970-talet. Hon engagerade sig aktivt i 
Kvinnoskribentgruppen i Österbotten, 
en grupp som vid sidan av spörsmål av 
allmänt feministisk karaktär fokuserade 
på den skrivande kvinnans fackliga vill-
kor och rättigheter. Pia Ingström skriver i 
Den flygande feministen (2007): ”Ur ett öst-
erbottniskt perspektiv ser den finlands-
svenska 70-talsfeminismen annorlunda 
ut. Antagonisterna till vänster är inte 
unga, övermodiga och teoretiskt revolu-
tionära minoritetskommunister av bor-
gerlig familj utan folkdemokrater med 
rötter i lokal arbetarklass.”

Stürmer skrev in sig i den finlandssven-
ska vishistorien med sin legendariska 
text till den feministiska kampsången ”Vi 
är många, vi är hälften”. Wava Stürmers 

arkiv innehåller författarens personliga 
korrespondens �960–�980 och är fritt till-
gängligt för forskning.

Nelly Laitinen

”Vi diggar dina sånger och kan dom utantill” med-
delas det på ett julkort till Wava Stürmer

Historiska och litteraturhistoriska arkivet 2007
Handskrifter ca 930 hyllmeter, smalfilmer 275 st., fotografier ca 98 630 st., ljudband 
8�� st., cd-rom 385 st.

Tillväxt 2007: 39 hyllmeter. 
Nya arkiv: �0 st.; tillskott till gamla samlingar 48 st.

Nya arkivbildare:
Genealogen Georg Luthers (�92�–2006) samling av genealogiskt material (3 hyll-
meter), släkten Långhjelms arkiv, MF-gruppens (gr. �974) arkiv, Amalia Nordbergs 
(�848–�887) arkiv, diakonissan Edith Sjöstens (�884–�976) arkiv, författaren Wava 
Stürmers (f. �929) arkiv, filologen, professor Carl-Eric Thors (�920–�986) arkiv, Tyr-
gilsmuseets arkiv (2 hyllmeter), författaren Thomas Wulffs (f. �953) arkiv, förfat-
taren och politikern Jutta Zilliacus, f. Kingo (f. �925) och journalisten Benedict Zil-
liacus (f. �92�) arkiv (� hyllmeter).
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De finskspråkiga i Mörskom socken kla-
gade �750 att det inte hölls gudstjänst på 
deras språk lika ofta som förr. Prästen och 
de svenskspråkiga i församlingen påstod 
att alla finskspråkiga förstod ”Swensk 
predikan” och att det därför hade varit 
motiverat att minska antalet finsksprå-
kiga gudstjänster. Men de finskspråkiga 
”nekade sig af Swenska predikningar up-
byggelse hafwa, änskiönt de någorlunda 
med de Swenske eljest i handel och wan-
del komma till rätta”– de finskspråkiga 
kunde alltså bedriva handel på svenska, 
men när det gällde att förstå en svensk-
språkig gudstjänst påstod de att deras 
språkkunskaper inte räckte till.

I Tusby församling gjorde kyrkoherde 
Paulin �795 upp en förteckning över 
språkförhållandena i socknen. I förteck-
ningen, där alla barn och tjänstefolket 
visserligen saknas, är även antalet två-
språkiga angivet. De svenskspråkiga 
uppgick till 43 personer och de tvåsprå-
kiga till 222 personer. Sammanlagt ut-
gjorde de 2� procent av alla fullvuxna 
invånare (exklusive drängar och pigor). 
Det fanns få gårdar och torp där hela fa-
miljen var svensk- eller tvåspråkig. I mit-
ten av �800-talet var de svenskspråkiga 
i Tusby betydligt fler, hela 40 procent 
(inklusive tvåspråkiga) av hela befolk-
ningen. Under �800-talets andra hälft 
tycks det ha skett en försvenskning av 
vissa byar och en inflyttning av svensk-
språkiga till socknen.

Språkgräns och tvåspråkighet i 
östra Nyland �750–�850

Svensk och finskspråkiga

I både Mörskom och Tusby bodde det 
alltså såväl svensk- som finskspråkiga 
och här fanns det även personer som var 
tvåspråkiga. Det framgår av kyrkliga och 
andra källor att det i östra Nyland fanns 
en stor språklig minoritet (över �0 pro-
cent av det totala antalet invånare) även 
i socknarna Helsinge, Borgå, Lappträsk, 
Strömfors och Pyttis samt i Askola kapell-
församling. I Sibbo och Pernå socknar var 
den finska minoriteten liten och i Nurmi-
järvi och Mäntsälä socknar samt i Borg-
näs och Pukkila kapellförsamlingar var 
den svenska minoriteten liten.

I alla socknar med stor språklig majo-
ritet fanns det även många tvåspråkiga 
personer. Framför allt verkar de tvåsprå-
kiga ha varit talrika i Tusby, Mörskom 
och Pyttis (med Strömfors).

Termen tvåspråkighet kan ha olika be-
tydelser. Med tvåspråkigt samhälle förstås 
ett område där det talas två språk. Indivi-
duell tvåspråkighet betecknar en person 
som kan tala och/eller förstår det andra 
språket. Ett tvåspråkigt samhälle medför-
de dock inte att invånarna var tvåspråki-
ga. Svensk- och finskspråkiga kunde leva 
sina liv avskilda från varandra. De spora-
diska kontakterna mellan språkgrupperna 
krävde inte mer än att någon eller några 
var tvåspråkiga och kunde fungera som 
översättare. Förekomsten av tvåspråkig-
het stod i relation till behovet av kontakt. 
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Språkgräns

I Finland blev begreppet språkgräns 
vedertaget i början av �900-talet i språk-
stridens fotspår. Samtidigt etablerades 
begreppen finlandssvenskar och Svensk-
finland. Den svenska och den finska 
bosättningen framställdes som klart av-
gränsade från varandra. Det formade all-
mänhetens uppfattning om att det alltid 
har förekommit en klar språkgräns mel-
lan svenskt och finskt i Finland, såväl i 
demografiskt som i ekonomiskt och kult-
urellt hänseende. 

I östra Nyland är det svårt att dra en 
språkgräns under senare hälften av �700-
talet. Här var språkgränsen allt annat än 
skarp. Det fanns socknar och byar invid 
språkgränsen som var enspråkigt finska 
eller svenska, men på många håll fanns 
det tvåspråkiga områden i gränsmarken 
mellan finsk- och svenskspråkiga områ-
den. En tvåspråkighetsgräns är inte heller 

lätt att dra, bland annat därför att språk-
gränsen hela tiden levde. Enspråkiga byar 
blev tvåspråkiga och vice versa. I östra 
Nyland fanns det inte stora ödemarksom-
råden som skilde åt de båda språkgrup-
perna. Kontakterna mellan finsk- och 
svenskspråkiga var livliga. Dessa kontak-
ter skapade en tvåspråkighet. Det räckte 
naturligtvis att någon eller några funge-
rade som tolkar, men ifall representanter 
för båda språkgrupperna ofta träffades 
kunde populationen tvåspråkiga bli stor. 
Ifall den språkliga minoriteten var liten 
blev det närmast ett tvång att kunna det 
andra språket. Kontakterna mellan de två 
språkgrupperna var dels frivilliga och 
dels mer eller mindre påtvingade.

Tvåspråkighet i det lokala 
umgänget

I byar där det bodde såväl svenskspråki-

Bröllop i Lappträsk 1914. Denna socken har ända sedan medeltiden varit tvåspråkig. Även om de svensk- och 
finskspråkiga bodde i olika byar har äktenskap över språkgränsen inte varit ovanliga. Foto Gabriel Nikander, 
SLS 240.
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ga som finskspråkiga var tvåspråkighet 
en nödvändighet för en fungerande by-
gemenskap. (Alla behövde naturligtvis 
inte kunna det andra språket, det räckte 
om någon översatte.) Eftersom såväl män 
som kvinnor och också barn kom i kon-
takt med varandra och deltog i det ge-
mensamma arbetet i byn var bygemen-
skapen något som främjade tvåspråkig-
heten hos båda könen och hos såväl unga 
som gamla.

Byarna i östra Nyland var stora och 
omfattade inte sällan över tio gårdar. 
Gårdarna i en by låg vanligtvis tätt intill 
varandra ändra fram till det s.k. nyskiftet 
som började omkring mitten av �800-ta-
let. Byborna kunde inte undgå att träffas 
och kommunicera med varandra. I by-
arna gjordes många arbeten gemensamt 
av alla bönder i byn. Vissa gemensamma 
arbeten gjordes på frivillig basis, t.ex. vid 
husbyggen kom grannarna till hjälp och 
detta ”talkoarbete” kunde vara mer eller 

mindre organiserat. Gemensam vallgång 
av kreaturen på utmarkerna förekom 
också.

Svensk- och finskspråkiga möttes också 
i större lokala sammanhang. Detta var 
fallet framför allt vid sockenstämman 
där alla socknens jordinnehavare skulle 
delta. I socknar där de finsk- eller svensk-
språkiga utgjorde en liten minoritet torde 
sockenstämmans möten ha hållits enbart 
på majoritetsspråket. De som talade mi-
noritetsspråket var alltså tvungna att 
förstå majoritetens språk för att kunna 
ta del av mötena. I församlingar där den 
språkliga minoriteten var stor måste 
stämmans ordförande, kyrkoherden, läsa 
upp protokollet på båda språken. Prästen 
måste också ofta fungera som tolk under 
förhandlingarna.

I samband med allmänna arbeten kon-
fronterades också socknens svensk- och 
finskspråkiga. Gemensamma arbeten 
var bl.a. byggande och underhåll av vä-

I de gamla byarna var gårdarna ofta koncentrerade till ett bycentrum. Invånarna stod nästan i daglig kon-
takt med varandra. De som talade ett minoritetsspråk, blev tvungna att lära sig majoritetens språk. Redan 
i andra generationen skedde vanligtvis en assimilation med byns huvudspråk. Bilden visar Lindkoski by i 
Lappträsk. SLS 1044.
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gar och broar, byggande och reparation 
av kyrka och prästgård, hållskjutsning 
vid gästgiverierna och rovdjursjakt. De 
gemensamma arbetena främjade två-
språkigheten framför allt bland männen, 
eftersom gemensamma arbeten och sam-
mankomster var männens arena. I sock-
enstämman kunde kvinnor dock delta 
som änkor.

Tjänstemännens språkkunskaper

För ämbets- eller tjänstemän inom både 
den världsliga och den kyrkliga sektorn 
i Finland var det viktigt att kunna både 
svenska och finska. Kunskaper i finska 
var dock inget kriterium för att få tjänst i 
Finland. Ännu i slutet av �700-talet kom 
ca 20 procent av de högre tjänstemän-
nen från den västra riksdelen. De högre 
ämbetena i Finland innehades av stånds-
personer. Under �700-talet skedde en för-
svenskning av ståndspersonsklassen, så 
att umgängesspråket blev svenska, men 
trots detta kunde de flesta i Finland födda 
manliga ståndspersoner vanligen både 
svenska och finska. De ståndspersoner 
som hade finska som modersmål torde ha 
varit fullständigt tvåspråkiga, medan de 
svenskspråkiga ståndspersonernas kun-
skaper i finska varierade från inga alls till 
utmärkta.

Eftersom de kvinnliga svenskspråkiga 
ståndspersonernas behov av att kunna 
finska var mindre än männens – på grund 
av att ämbetena och tjänsterna innehades 
av män – är det sannolikt att många av 
dem inte kunde finska. 

Tjänstemännen i östra Nyland kunde 
inte undgå att komma i kontakt med fin-
ska språket. De flesta behärskade som 
nämnt finska och de som inte gjorde det 
måste anlita tolkar. Tvåspråkighet kräv-
des även av prästerna i alla församlingar 

där det hölls gudstjänst både på svenska 
och på finska. Det fanns präster som kun-
de bristfälligt finska, men det stora fler-
talet präster behärskade båda språken 
lika bra. I församlingar där den språkliga 
minoriteten var stor måste även länsmän-
nen och andra lägre tjänstemän kunna 
båda språken.

Eftersom ståndspersonerna vanligen 
var tvåspråkiga (en del flerspråkiga) 
var det inget som hindrade dem från att 
anställa finskspråkiga tjänare och lant-
arbetare. Det finns belägg för att det på 
vissa herrgårdar i Borgå och Pernå sock-
nar fanns ett stort antal finskspråkiga 
lantarbetare, torpare, pigor och drängar. 
Orsaken till att torpare samt arbets- och 
tjänstefolk rekryterades från finsksprå-
kiga trakter och inte från den närmaste 
svenskspråkiga omgivningen var att ut-
budet inte motsvarade efterfrågan. De 
omfattande nyodlingarna från �700-ta-
lets senare hälft ökade behovet av arbets-
kraft.

På många prästgårdar fanns det också 
såväl finsk- som svenskspråkigt tjänste-
folk. Det var för övrigt inte heller ovan-
ligt att finskspråkigt tjänstefolk och 
finskspråkiga lantarbetare anställdes till 
bondgårdar i svenskspråkiga bygder. 
Detta måste ha inneburit att husbonden 
eller husmor behärskade finska. Till herr-
gårdar i socknar där den överväldigande 
majoriteten av invånarna talade finska var 
det å andra sidan inte ovanligt att svensk-
språkigt tjänstefolk anställdes. Bland an-
nat i Askola kapellförsamling fanns det 
svenskspråkigt arbets- och tjänstefolk på 
vissa herrgårdar.

Handeln främjar tvåspråkigheten

Kunskaper i det andra språket var vik-
tiga i samband med handel. Det var 
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männen som ägnade sig åt handel. Bön-
derna förde sin överproduktion inom 
lantbruket och andra varor som ved och 
fisk till försäljning i närliggande städer, 
till marknader på landsbygden och över 
havet till Estland. Bondeseglationen på 
Tallinn var obetydlig i slutet av �700-ta-
let, eftersom Estland hörde till Ryssland. 
Bondeseglationen på Estland kom igång 
igen på �8�0-talet och allmogen i östra 
Nyland gjorde handelsresor till Estland 
främst med små skutor. Det var då en 
fördel att kunna finska. Bönderna i östra 
Nyland förde sina varor för försäljning 
till städerna Helsingfors, Borgå och Lo-
visa. Den överväldigande majoriteten av 
invånarna i de östnyländska städerna var 
svenskspråkiga. Antalet finskspråkiga i 
Helsingfors ökade dock från �820-talet. 
För de svenskspråkiga bönderna som 
handlade i dessa städer var kunskaper i 
finska inte särdeles nödvändiga, för de 
finskspråkiga bönderna var det en stor 
fördel att kunna svenska. 

I slutet av �700-talet hölls marknad i 
Pernå kyrkby. Denna marknad flyttade 

till Mörskom kyrkby år �80�. Bönderna 
i östra Nyland besökte även marknaden 
i Aninanpelto som låg i Asikkala kapell-
församling. Med tanke på försäljningen 
och umgänget vid marknaderna var det 
en fördel att kunna båda språken.

Förutom direkt handel förekom det 
också varuutbyte mellan bönderna. Det 
var inte ovanligt att bönder från Tavast-
land reste ned till den östnyländska kus-
ten för att byta varor mot strömming.

Tvåspråkighet i äktenskapet och 
i armén

Inom en och samma gårds väggar fanns 
det också personer som talade olika språk. 
Språkliga blandäktenskap var inte speci-
ellt vanliga, men de förekom. I den tidi-
gare nämnda förteckningen från Tusby 
hittar man ett flertal gårdar i socknen där 
husfolket talade olika språk. Det är föga 
sannolikt att en man och en kvinna gifte 
sig med varandra om de inte kunde kom-
municera, vilket betydde att åtminstone 

Rågen skördas i Mörskom. Även om bilden visar ett skördetalko på gården Tallsten i början av 1900-talet 
ger den en uppfattning om det gemensamma arbetets omfång på åker och äng. Ännu efter storskiftet deltog 
vanligen hela byn i skördearbetet. SLS 1053.
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den ena parten bör ha varit tvåspråkig. 
Tvåspråkighet var alltså en förutsättning 
för blandäktenskap, men utvecklingen 
gick mot ett enda hemspråk. Man kan 
tänka sig att mannens språk blev hem-
språk i �700-talets patriarkaliska samhäl-
le. Det blev det säkert om kvinnan kom 
som sonhustru till mannens gård, men 
inte nödvändigtvis om mannen kom som 
måg till kvinnans gård. Gårdens språk 
blev ofta hemspråk. På en gård bodde 
vanligtvis inte enbart det äkta paret, utan 
ofta den enas föräldrar och syskon och 
ibland även någon annan släkting och 
dessutom tjänstefolk. Ifall parterna i ett 
blandäktenskap flyttade till en bondgård, 
ett torp eller en backstuga som inte låg i 
mannens eller kvinnans hemby, var det 
ofta den nya byns majoritetsspråk som 
dirigerade valet av hemspråk. Eftersom 
vanligen antingen svenska eller finska 
blev hemspråk betydde detta också att 
barnen blev enspråkiga. 

Armén gjorde vissa män tvåspråkiga. I 
Nurmijärvi och omkringliggande trakter 
härjade ett rövargäng på �820-talet. Rö-
varna hade finska som modersmål, men 
de kunde nästan alla även svenska. Många 
av dem kunde obehindrat uttrycka sig på 
svenska. Det bör framhållas att alla dessa 
rövare hörde till den obesuttna klassen. 
De var inte lösdrivare, men hade fungerat 
som bl.a. drängar och sockenhantverkare. 
Enligt Heikki Ylikangas, som har skrivit 
en bok om dessa rövare, var det armén 
som hade gjort dem tvåspråkiga. De fles-
ta rövarna hade tjänstgjort i de värvade 
trupperna där kommandospråket var 
svenska fram till �828. En del av rövar-
na hade även arbetat på svenskspråkiga 
ståndspersoners gårdar.

Goda eller dåliga kunskaper

En stor del av de tvåspråkiga hade endast 
passiva kunskaper i det andra språket. De 
förstod, men kunde endast knaggligt tala. 
De som var aktivt tvåspråkiga utgjorde en 
minoritet; dessa hittar man främst bland 
ståndspersonerna. Det fanns även bön-
der som genom blandäktenskap och täta 
kontakter med den andra språkgruppen 
kunde tala båda språken. En del torpare, 
lantarbetare och drängar som arbetade 
på gårdar i byar där språket inte var de-
ras eget blev också tvåspråkiga. 

Betydligt fler män än kvinnor var två-
språkiga. Tvåspråkiga kvinnor fanns 
främst i byar där det bodde såväl svensk- 
som finskspråkiga samt bland dem som 
levde i blandäktenskap eller tjänstgjorde 
som pigor. En del kvinnliga ståndsperso-
ner var också tvåspråkiga.

Det är troligt att de bland allmogen 
som var tvåspråkiga ganska ofta talade 
en form av blandspråk då de uttryckte 
sig på det främmande språket.

Språket verkar inte ha utgjort något 
hinder i umgänget på det lokala planet i 
�700-talets samhälle. Många förstod det 
andra språket och de som inte gjorde det 
hade ofta någon till hands som kunde 
fungera som tolk. 

Christer Kuvaja

Artikeln återger resultat ur Christer 
Kuvajas forskningsprojekt om språk-
gräns, tvåspråkighet och språklig 
identitet i Finland och Tornedalen 
�72�–�850. 
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Hagar Olsson (�893–�978) är en av de 
främsta företrädarna för den finlands-
svenska modernismen. Under �920- och 
�930-talet hade hon stor betydelse inom 
den finländska kulturpolitiken. I Finland 
och i Sverige presenterade hon de nyaste 
litterära och kulturella tendenserna från 
Europa och hon vidgade förståelsen av 
Edith Södergran och andra unga inhem-
ska författare. Många av hennes pro-
grammatiska essäer är besläktade med 
den tyska expressionismen och anknyter 
även till andra strömningar i europeisk 
och nordamerikansk modernism. Trots 
att litteraturforskare är överens om Hagar 
Olssons betydande roll i den svensksprå-
kiga litteraturen är det förvånansvärt lätt 
att överskåda vad som skrivits om hen-
nes verk, speciellt när det gäller hennes 
skönlitterära texter.

Mitt mål är att öka kunskapen om en 
författare som är kanoniserad och som 
många har (eller har haft) en åsikt om, 
trots att hennes skönlitterära produktion 
inte är särskilt känd eller utforskad. Ols-
sons författarskap erbjuder oss en djup 
insyn i mellankrigstidens kulturella och 
politiska tendenser och möjliggör en in-
sikt i hur de här tendenserna fortfarande 
kan påverka nuet. Det särskilda med 
Olsson är inte bara hennes position som 
ett viktigt tidsvittne med ett öga för det 

Utopiskt tänkande i 
Hagar Olssons kritiska och 

skönlitterära texter

som pågick i Europa. Hon tog också upp 
frågor som har en stor aktualitet även i 
dag. En central fråga i hennes författar-
skap är t.ex. hur man kan skapa en bra 
balans mellan människans behov av både 
säkerhet och frihet i ett samhälle som för-
ändras väldigt snabbt. Olsson skapar en 
medvetenhet om möjligheten att gestalta 
framtiden. En annan fråga hon dryftar, 
som är intressant framför allt ur ett litte-
raturvetenskapligt perspektiv, är hur lit-
teratur fungerar och vad den betyder för 
människan.

En realism för utopister

Redan som skolelev ansåg Hagar Ols-
sons att pennan är människans viktigaste 
vapen. Tilltron till det skrivna ordet, som 
hon hämtade från Jean Jacques Rousseau 
och upplysningstiden, skulle bli en dri-
vande kraft i hennes författarskap. Hon 
kämpade för en modern litteratur som 
hon beskriver på följande sätt: ”De mo-
derna ha skapat en nyrealism som förenar 
illusionens fjärrskådande intensitet med 
konstaterandets objektivitet. [...] En rea-
lism för utopister!” Jag menar att begrep-
pet ’nyrealism’ har en central betydelse 
för förståelsen av Olssons texter. Olsson 
ifrågasätter föreställningen om en enda 
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verklighet som ofta används för att stöda 
maktpositioner och de rådande struktu-
rerna i alla möjliga samhälleliga samman-
hang. I sin prosa och dramatik försöker 
Olsson att inte återskapa det som uppfat-
tas som realitet, samtidigt som hon inte 
heller skriver om helt fantastiska land-
skap som ligger fjärran från all verklighet 
på en ö mitt i havet, i stil med Thomas 
Mores Utopia (�5�6), den klassiska stats-
utopins grundtext. Olssons litteratur är 
utopisk på ett helt annat sätt. Det finns 
inte några dröm- eller mardrömsvärldar 
där det detaljrikt beskrivs hur livet orga-
niseras. Sådana färdiga motbilder till det 
existerande samhället skulle Olsson tro-
ligen beteckna som ”romantiskt donqui-
joteri” som har för lite med verkligheten 
att göra.

Jag utgår ifrån att det finns en central 
utopi som präglar Hagar Olssons förfat-
tarskap. Den handlar inte om ett socialis-
tisk organiserat samhälle eller dylikt, utan 
det gäller människans ställning i en värld 
som moderniseras i hög fart, en värld där  
religionerna har tappat sitt tolknings-
företräde och där naturvetenskaperna 
och marknaden tar över uppgiften att de-
finiera människan. I mina analyser av Ols-
sons texter ska jag undersöka hur Olssons 
utopi ser ut och hur den gestaltas. Jag vill 
visa vilka tanketraditioner den bygger på 
och hur den förhåller sig till mellankrigs-
tidens föreställningar om samhället och 
människan. Men min undersökning av 
det utopiska i Olssons skrifter begränsar 
sig inte till det utopiska innehållet, utan 
utsträcker sig också till texternas formella 
gestaltning och till utopin som en litterär 
funktion. Båda aspekterna är tätt knutna 
till begreppet ’nyrealism’. 

De första stegen i min undersökning 
blir att kartlägga vad ’utopi’ och ’utopiskt 
tänkande’ egentligen är. Det finns en lång 
tradition av utopiskt tänkande och skri-

vande inom filosofi, skönlitteratur och 
politik. Ofta griper de här områdena in 
i varandra. På vilka villkor det sker är 
t.ex. ett fält inom utopiforskningen. Det 
diskuteras om det är trovärdigt och mo-
raliskt att bedriva politik med hjälp av ut-
opiskt tänkande. Karl Marx och Friedrich 
Engels hävdade att deras idéer bygger på 
vetenskapliga iakttagelser och inte har 
någonting med utopier att göra. I forsk-
ningen finns det röster som menar att 
utopin uteslutande hör hemma i litteratu-
ren eftersom det bara är där som utopins 
hypotetiska, fiktiva karaktär alltid förblir 
synlig. Alla dessa värderingar har myck-
et med förståelsen av begreppen ’utopi’, 
’utopisk’ eller ’utopistisk’ att göra; de rör 
sig på en skala mellan orealistiskt fan-
tasteri och meningsfullt föregripande av 
framtiden. 

”VorSchein”

En central ställning inom utopiforsk-
ningen har den tyske filosofen Ernst 
Bloch (�885–�977), som ägnade största 
delen av sitt livsverk åt det utopiska i alla 
möjliga mänskliga uttrycksformer. Bloch 
lästes tidigare framför allt som en marx-
istisk filosof som försökte komplettera 
Karl Marx teorier genom att lyfta fram 
det mänskliga behovet av andlighet som 
han ansåg underrepresenterat hos Marx. 
Men vid sidan av ungdomsverket Geist 
der Utopie (�9�8) framstår också Blochs 
centrala skrift Das Prinzip Hoffnung skri-
ven mellan �938 och �947 som en nyckel 
till modernistisk konst och dess idéer och 
symboler. Det gäller i högsta grad för 
Hagar Olssons kritiska och skönlitterära 
produktion under mellankrigstiden. 

Bloch värderade den expressionistiska 
konsten högt. Det syns tydligt i Geist der 
Utopie som utgavs �923 i en omarbetad 
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och tillökad upplaga, som Hagar Olsson 
karakteriserade som ”den expressionis-
tiska tankevärldens filosofi”. Framför allt 
Blochs koncept ”Vor-Schein” (ett framåt 
strålande sken) i konsten och hans upp-
delning i konkreta och abstrakta utopier 
hjälper mig att förstå Hagar Olssons ”rea-
lism för utopister”. Förenklat uttryckt bär 
konkreta utopier på realistiska möjlighe-
ter för framtiden medan abstrakta utopier 
inte har någon koppling till verkligheten. 
De förblir fantastiska drömmerier.

På basen av Blochs skrifter och den 
nyare utopiforskningen kan man slå 
fast att utopiskt tänkande fungerar som 
en länk mellan olika kontexter. Det har 
en kritisk potential och ifrågasätter eta-
blerade strukturer genom att visa att 

strukturerna stöder utvecklingen mot en 
mardrömsvärld (varning), genom att er-
bjuda möjligheten att fly till olika dröm-
världar (kompensation) och genom att 
visa vägen till konkret förändring och 
förbättring av de förhärskande tillstån-
den (appellativ karaktär). Centrala kän-
netecken för utopisk konst är dessutom 
experiment, gränsöverskridande och lek 
med föreställningar, åsikter och struktu-
rer. Efter en granskning av Olssons es-
säer, recensioner, skådespel, romaner och 
en del opublicerade manuskript, brev och 
anteckningar från tiden mellan cirka �920 
till �950, och med hjälp av utopiforsk-
ningen, uppfattar jag ’nyrealism’ som ett 
litterärt koncept som är en kombination 
av samhällskritik och utopiskt tänkande. 

Hagar Olsson strävade i sitt författarskap efter att skapa en modern litteratur utifrån begreppet nyrealism 
som kombinerar samhällskritik och utopi.
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Det gäller inte bara att debattera de sam-
tida samhälleliga problemen utan littera-
turen ska också skapa hopp om en bättre 
värld utan att vara idealistiskt drömmeri. 
Den ska producera ”Vor-Schein”. 

Hur detta enligt Olsson ska ske kom-
mer jag att presentera i min avhandling. 
Jag jämför Olssons kritiska texter med 
hennes egna litterära produktion för att 
visa hur författaren försöker uppnå kriti-
kerns krav. Olssons essäer kan ofta läsas 
som kommentarer till hennes romaner 
och skådespel. Men den skönlitterära 
produktionen hjälper ibland också till att 
förstå kritikern bättre. Ambivalens är ett 
karakteristiskt drag i Olssons romaner 
och skådespel. Den inbjuder till många 
olika tolkningar och ger läsaren en ak-
tiv meningsskapande roll. Med hjälp 
av utopibegreppet försöker jag visa att 
mångtydigheten är ett medvetet och pro-
grammatiskt grepp hos Olsson. Genom 
att fokusera på det utopiska blir det inte 
bara möjligt att visa hur Olssons texter är 
knutna till sin tid och på vilka litteratur-
historiska strömningar de bygger. Man 
får också en djupare insikt i hur Olssons 
romaner och pjäser, och också skönlit-
teraturen överhuvudtaget, kan fungera 
som både samhällskritik och ett verklig-
hetsskapande medium. 

Relationen mellan konst och verklighet 
får genom det utopiska en ny dimension. 
Det kommer jag att diskutera framför allt 
i samband med en närläsning av Hagar 
Olssons troligen mest kända roman Chi-
tambo (�933) som jag förstår som en pro-
grammatisk nyrealistisk text. Efter att 
ha diskuterat den utopiska formen och 

funktionen, gäller det att titta närmare på 
innehållet. Jag koncentrerar mig på tre te-
matiska tyngdpunkter i Olssons kritiska 
och skönlitterära texter: förhållandet mel-
lan dagspolitik och estetik, feministiska 
utopier och ungdomen som utopiskt 
koncept. Jag kommer att jämföra Olssons 
kritiska skrifter med hennes skönlitterära 
och dramatiska produktion, medan jag 
gör närläsningar av en del utvalda tex-
ter med hjälp av utopiforskningen och 
med hänsyn till texternas ursprungstid. 
Avhandlingen avslutas med en analys av 
essän Jag lever (�948) som jag förstår som 
Olssons humanistiska manifest, och som 
för tankarna till psykoanalytikern och so-
ciologen Erich Fromms (�900–�980) för-
ståelse av humanism som en reell utopi.

Hagar Olsson presenterade inte färdiga 
motbilder till det existerande samhället 
utan hon siktade på att förändra läsarnas 
syn på verkligheten. De skulle inse att 
förändringar, och även stora revolutionä-
ra omvälvningar är möjliga. På det sättet 
öppnar litteraturen dörren till framtiden.

Judith Meurer

Filosofie magister Judith Meurer är 
forskare vid Litteraturvetenskapliga 
nämnden inom Svenska litteratursäll-
skapet. Hon arbetar med en doktors-
avhandling om utopiskt tänkande och 
estetik i Hagar Olssons kritiska och 
skönlitterära verk.
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Tanken på att uppmärksamma märkes-
åren �808–09 med en utgivning av histo-
riska sägner väcktes av traditionsveten-
skapliga nämndens ordförande Anna-
Maria Åström. Nämnden ansåg det vara 
viktigt att belysa den folklore som finns 
bevarad om händelserna i samband med 
kriget och lyfta fram det faktum att kriget 
satt sina spår även i berättartraditionen. 
Projektet vill belysa de historiska händel-
serna så som de har uppfattats och åter-
berättats i form av sägner. Sägen är en ka-
tegori inom den muntliga folkdiktningen. 
Den har främst en didaktisk-pedagogisk 
funktion och innehållet betraktas ofta 
som sannolikt och verklighetsförankrat. 
De historiska sägnerna anknyter till per-
soner och händelser i det förflutna. Tidi-
gare tolkade man de historiska sägnerna 
som faktiska historiska händelser medan 
man i dag ser dem som uttryck för en 
berättartradition, och på så sätt som för-
medlare av människans värdesystem.

Planen är att publicera ett urval säg-
ner från �808–09 års krig och placera in 
dem i en historisk och folkloristisk tolk-
ningsram. De historiska skeendena och 
krigsplatserna är viktiga att lyfta fram, 
men främst avspeglar sägnerna en folklig 
uppfattning om krigshändelserna och sy-
nen på fienden. Sägnerna är uppteckna-
de cirka hundra år efter själva kriget och 
återspeglar därför sin tids värderingar 
och berättartradition snarare än det his-
toriska händelseförloppet. Projektet är ett 

Historiska sägner om 
�808–09 års krig

samarbete mellan folkloristiskt och histo-
riskt kunnande och detta samarbete ger 
projektet dess mervärde.

De sägner som projektet omfattar finns 
bevarade i Svenska litteratursällskapets 
folkkultursarkiv. En del av dem finns även 
publicerade i Finlands svenska folkdiktning 
II:2: Historiska sägner utgivna av V. E. V. Wess-
man (SLS �924). Projektet önskar med ut-
givningen av ett urval av sägnerna bredda 
synen på hur kriget �808–09 uppfattades 
av gemene man. Sägnerna och de händel-
ser som sägnerna anknyter till kommen-
teras ur såväl folkloristisk som historisk 
synvinkel i den nya utgåvan.

Kriget och den vanliga människan

Det som framträder tydligast i det beva-
rade materialet är intresset för hur kriget 
påverkade vanliga människor. Många 
sägner kretsar kring människors kamp 
för att freda sig själva och sin egendom: 
det handlar om hur de rymde till skogs 
och levde där mitt i smällkalla vintern, 
hur de låste sina bodar, gömde sina vär-
desaker, och undanhöll såväl den svens-
ka som den ryska armén skjutshästar.  
Ibland hjälpte inte alla dessa förebyg-
gande åtgärder – gårdar blev ändå plund-
rade, kvinnor utsatta för övergrepp och 
män underkastade slumpmässiga be-
straffningar. Inte heller barnen gick alltid 
fria från att drabbas av övervåld. 
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En kommentar som fällts av åtskilliga 
sägenberättare (och som ofta bortredi-
gerades i V. E. V. Wessmans tryckta text) 
är ändå att ”ryssarna inte gjorde något 
illa”: de klampade förvisso in i stugan 
och tog allt bröd från spettet, men de be-
talade också för vad de tog. När de träf-
fade på någon som var än mer svältfödd 
än de själva, kunde de dela med sig av 

Huru de tre soldaterna från 
Nedervetil slapp ifrån ryssarna
(Anders Gripenberg, Kronoby, Norrby, 
Döragrip)

I Perho anförde Fieandt en trupp 
svenskar mot ryssarna på mossen, 
men han blev omringad, då det var 
så tät dimma, att man icke såg fien-
den. Fieandt stupade, och tre soldater, 
som var från Nedervetil, blev fångade 
å ryssarna och stängda in i en ria. Sen 
bommade ryssarna till dörren utifrån 
och ställde en att vakta. En av de där 
tre var Stor-Palmen. Han kallades så, 
emedan han var en mycket stor karl, 
och samma Palm härstammar [från] 
palmska släkten i Nedervetil Viitavesi. 
En annan å dem var en liten och klen 
karl. De hoppade och dansade nu där 
i rian en stund, och så kröp den lilla 
ut genom gluggen, och de andra räckte 
geväret efter åt honom. Så stack han 
ihjäl vakten och bröt opp dörrn för de 
andra, och så slapp de alla bort, men 
de vågade inte gå med vägen, utan 
genom skogarna ända tills de kom till 
Gamla Karleby. (”Historiska sägner 
och lokaltraditioner upptecknade i 
Kronoby socken, sommaren 1912” av 
V. E. V. Wessman, SLS 211, s. 562 f)Otto von Fieandt tecknad av August Malmström 

ur Fänrik Ståls Sägner, Stockholm: Bonniers 
1883.

sin egen mat. Till skillnad från vad som 
är fallet med de hårresande sägnerna om 
stora ofreden, där ryssarna begår många 
skändligheter, är de i berättelserna om 
1808–09 års krig både onda och goda, och 
på så sätt mer komplexa och mänskliga. 

Sägnerna vittnar om människans ut-
satthet i den speciella situation som ett 
krig utgör, men också om det mod och 
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den beslutsamhet som människor visar 
i svåra lägen, vare sig det gäller att ge 
närgångna ryska officerare med kvasten 
eller göra nattliga inbrott i ryssarnas va-
penlager. Berättelserna utgör lågmälda 
hyllningar till den enkla människans 
handlingskraft. 

Sägnerna om de olika slagen fokuserar 
ofta på enskilda soldaters upplevelser och 
på det som hände kring slaget, snarare än 
på själva stridsförloppet. Ibland har be-
rättarna hört historierna från soldaterna 
själva, och ofta verkar de berättelser om 
slag som förekom i den lokala folktradi-
tionen ha byggt på att någon från trakten 
var med och sedan återvände för att be-
rätta om det. 

Något som det mindre ofta berättats om 
är interna konflikter i lokalsamhället p.g.a. 
kriget. De skymtar fram i enstaka fall, när 

grannarna misstänktes ha stulit gömda 
ägodelar, eller då två kvinnor grälade om 
en ko som återlämnats av ryssarna. Inget 
sägs om exempelvis konflikter kring hur 
man skulle förhålla sig till ryssarna. 

Utgåvan av dessa sägner, med arbetsti-
teln Historiska sägner om 1808–09 års krig 
sammanställs av folkloristen, docent Ca-
milla Asplund Ingemark och historikern, 
FD Johanna Wassholm. Arbetet med ut-
gåvan leds av en projektgrupp bestående 
av docent Lena Marander-Eklund (pro-
jektkoordinator), Camilla Asplund Inge-
mark och Johanna Wassholm. Även FD 
Carola Ekrem och docent Christer Kuvaja 
har deltagit i projektgruppens arbete. Ut-
gåvan utkommer hösten 2009. 

Camilla Asplund Ingemark och 
Lena Marander-Eklund
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Svenska litteratursällskapets webbplats 
har kompletterats med en ny avdelning. 
Kulturnyckeln på sls.fi tar sig an den 
svenska kulturen och historien i Finland 
ur ett yngre perspektiv. Nytt i december 
är fullversionen av webbspelet Krutdur
ken 1808–1809.

Materialet på Kulturnyckeln-avdelningen 
är paketerat i form av bl.a. frågesporter, 
bildrundvandringar och koncisa texter 
om litteratur, historia och kultur som rik-
tas till skolungdomar och lärare. Innehål-
let på avdelningen ska på sikt byggas på 
med flera temahelheter. 

Webbspelet Krutdurken utgör en del av 
den första temahelheten som behandlar 
finska kriget �808–�809. Demoversionen av 
strategispelet, som funnits på webbplatsen 
sedan oktober, ersätts i december av det 
riktiga spelet. Liksom allt material på Kul-
turnyckeln är spelet gratis. Allt material får 
också användas fritt i skolundervisningen. 

Välkommen omväxling

– Det är fint att eleverna får leva sig in i 
händelserna, fatta egna beslut och svara 
på frågor, säger Marianne Finell, histo-
rielärare i Munksnäs högstadium. Finell 
kom i slutet av oktober till Helsingfors 
bokmässa med en grupp sjuor för att 
provspela demoversionen av webbspelet 
Krutdurken i SLS monter.

Krutrök och kanonbuller i 
klassrummet

I spelhörnan får eleverna först följa rys-
sarnas intåg i Finland och därefter agera 
befälhavare på den svenska sidan. De 
lyckas vinna slaget vid Oravais, som Sve-
rige egentligen förlorade, men får också 
veta hur det gick till i verkligheten. Enligt 
Marianne Finell kan spelet, som utveck-
lats i samarbete med Finlands svenska 
historielärare r.f., ge trevlig omväxling i 
undervisningen. 

Sjuorna, som nyligen haft historieprov 
om finska kriget, engagerar sig i spelet 
på olika sätt. En tar sig an den strategiska 
förflyttningen på slagfältet, andra sva-
rar på de frågor som dyker upp i spelet.  
Finell konstaterar att läraren kan låta hela 
klassen spela och utveckla diskussionen i 
klassrummet.

– När frågorna inte är för svåra får elev-
erna känna att de klarar sig bra, noterar 
hon.

Tillsammans på slagfältet

– Flytta kommendören över bron! För-
stärk din kanon!

En grupp elever från Hagelstamska 
högstadiet har bänkat sig i spelhörnan 
och utkämpar striden med gemensamma 
krafter. De goda råden haglar över Theo 
Herold som för befälet vid Oravais med 
sådan framgång att han kryper upp i 
poängtoppen. 

– Det här var ju riktigt roligt, lyder He-
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rolds bedömning när han fått beskedet 
att hans poäng lett till att han befordrats 
till major. 

Spelet innehåller inga våldsinslag. Hu-
vuduppgiften på slagfältet är i stället att 
erövra ett målområde. Spelaren styr över 
sina egna trupper, men fienden är obe-
räknelig och för att vinna ett slag måste 
trupperna placeras klokt. Mindre kloka 
drag gör att motståndaren får övertaget 
– då gäller det att svara på frågor, efter-
som rätt svar innebär förstärkningar till 
de egna trupperna.

Frågorna i spelet väcker både gapskratt 
och diskussion. Tänk att en del soldater 
verkligen bakade bröd! Hur månne det 
smakade, undrar Max Estlander. Och 
varför klädde vissa kvinnor ut sig till 
män för att få delta i kriget? 

Bakom spelets finurligheter ligger ett 
digert manusarbete som historikern Jen-

nica Thylin-Klaus hållit i tyglarna för. 
Målet har varit att allt, från kartorna över 
slagfälten till färgsättningen på unifor-
mer och detaljer i frågorna, ska bottna i 
verkliga dokument och händelser. 

– Att jobba i spelform och för en stör-
re publik har varit jättespännande. Den 
största utmaningen genom processen 
var att forma innehållet för den unga 
målgruppen. Som historiker skriver man 
oftast texter för andra historiker, säger 
Thylin-Klaus.

Bok om det svenska arvet delas 
ut i skolorna

Svenska litteratursällskapet och Söder-
ströms förslag gav i oktober ut boken 
Svenskt krig – finskt arv. Finlands historia 
genom nyckelhålet 1808–1809. Boken, som 

Theo Herold från Hagelstamska högstadiet spelar sig genom slaget vid Oravais, ivrigt påhejad av sina 
klasskamrater.
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skrivits av Tom Gullberg (huvudred.), 
Nils Erik Forsgård och Joachim Mickwitz, 
har delats ut gratis till alla gymnasie- och 
yrkesskoleelever i Svenskfinland samt 
till en rad andra skolor. SLS satsning på 
Krutdurken 1808–1809 är en förlängning 
på boksatsningen och målet är att väcka 
intresse för Finlands svenska historia hos 
en yngre publik.

Till skillnad från demoversionen inne-
håller det färdiga spelet Krutdurken 1808–
1809 en helgjuten spelupplevelse där 

finska kriget ramas in också som helhet. 
Spelet innehåller också fler strategiska 
valmöjligheter, fler slag och en livligare 
bildvärld. Slagfältet nästa!

Heidi Orava

Information om december månads webb-
spelslansering hittas på adressen www.
sls.fi. Direktadressen till spelsidan är 
www.sls.fi/krutdurken.

Ingångssidan till webbspelet Krutdurken.



65

– Det är lugnet och tystnaden som omger 
mig och detta hus som tilltalade mig från 
första början, säger Marianne Maans en 
regnig och kulen höstdag i värmen vid 
brasan i Abramsgårdens kök. 

Folkmusikern Marianne Maans över-
tog boenderätten i Abramsgården i Vörå 
försommaren 2008. Det blev flyttning 
med rätt kort varsel, men beslutet var inte 
svårt att fatta.

– Jag såg de möjligheter gården ger mig 
som utövande frilansmusiker, den inger 
lugn och ro, den har rymd och luft, säger 
hon.

Marianne Maans inledde sina studier i 
folkmusik vid Sibelius-Akademin �987, 
men hade redan som �0-åring påbörjat sin 
musikerbana, mycket tack vare sin inspi-

”Den goda tystnaden”
Marianne Maans har flyttat in i Abramsgården

rerande musiklärare Jonas Borgmästars 
i Esse. På den vägen är det, och mycket 
har hänt. Hon har turnerat i hemlandet  
och utomlands, gjort studiebesök på  
Färöarna, tjänstgjort vid Finlands svens-
ka folkmusikinstitut i Vasa, undervisat 
vid musikinstitutet Legato i Kristinestad 
under två år osv.

Maans har gett ut skivor som soloartist 
och i ensembler. Hon har också lett många 
kurser. En av många inspirationskällor, 
vid sidan om Folkmusikinstitutet, har va-
rit Svenska litteratursällskapets rika sam-
lingar i Folkkultursarkivet. Men hon får 
också impulser från det finska Finland, 
från våra närområden österut och söde-
rut, snart sagt från hela världen. 

Bland färska skivinspelningar kan näm-

Nyckelharpan av 
Essemodell, som 
Marianne Maans 
här spelar på, har 
sitt ursprung i 1600-
talet och är därmed 
den nästäldsta 
nyckelharpsmodellen 
i Norden. Förlagan 
till instrumentet 
hittades 1917 av 
folkmusikforskaren Otto 
Andersson hemma hos 
Erna Häll i Esse. Foto 
Magnus Pettersson.
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nas en soloskiva 2004 och skivan Nikode-
mus med Tagelorkestern (Jouhiorkesteri) 
2008. År 2006 gav Maans ut boken Musik 
och människor. Folkmusik i Kristinestadsnej-
den. Hon medverkar i flera folkmusik-
grupper och har skapat sig ett namn som 
en av de främsta inom facket. Ett tecken 
på detta är bl.a. att hon tillsammans med 
Tagelorkestern i slutet av oktober 2008 
var inbjuden till världsmusikfestivalen 
Womex i Sevilla, som är världens största 
evenemang i sitt slag. 

Fiolen, nyckelharpan och stråkharpan är 
hennes instrument, vid sidan av sången.

– Jag borde kanske koncentrera mig mer 
på ett enda instrument och inte splittra 
mig för mycket. Att själv komponera och 
arrangera, och att skriva min egen musik, 
blir allt viktigare för mig. Jag vill kunna 
ge uttryck för vad jag vill säga, kunna ges-

talta inre känslolägen, skapa min egen 
stil. Det är som att måla eller skulptera 
– formerna kan variera, men budskapet 
är det väsentliga.

För Maans är tvärkonstnärlighet en 
angelägen utgångspunkt då det gäller 
att forma en konstnärlig helhetssyn. Mot 
denna bakgrund är det naturligt att hon 
samarbetat med konstnärer verksamma 
inom andra fack, bl.a. med keramikern 
Paula Blåfield i Vasa.

Marianne Maans säger att hon nu får 
rå över sin egen tid, och kan ägna sig åt  
musicerande och komponerande på ett 
sätt som hon tidigare aldrig haft möjlighet 
till. Nya skiv- och bokprojekt står på pro-
grammet. För allt detta är miljön i och kring  
Abramsgården en god utgångspunkt.

Magnus Pettersson

Folkmusikern Marianne Maans flyttade in i Abramsgården i Vörå sommaren 2008.  Gården är en testa-
mentarisk donation till Svenska litteratursällskapet i Finland av handlanden Matilda Westin (1908–1990). 
Foto Magnus Pettersson.
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Boknyheter

Biografiskt lexikon för Finland 1
Svenska tiden

Biografier över personer ur Finlands his-
toria har samlats i detta personhistoriska 
verk. Volym � sträcker sig från ��00-talet 
och Sankt Henrik till personerna bakom 
hjältarna i Fänrik Ståls sägner, och omfat-
tar alltså den tid Finland var en del av det 
svenska riket. Nytt är greppet i person-
urvalet: en kulturhistorisk infallsvinkel 
har breddat basen från ett äldre ”märkes-
mannakoncept”. 

Biografiskt lexikon för Finland kommer 
att omfatta sammanlagt fyra volymer 
med över � 600 personporträtt. Svenska 
tiden innehåller biografier över drygt 350 
personer. Författarna representerar den 
främsta sakkunskapen i Finland. En del 

av artiklarna är skrivna speciellt för detta 
verk, andra är översatta ur den finska 
motsvarigheten Kansallisbiografia.
776 s., inb., ill.
Bokhandelspris ca 75 €
ISBN 978-95�-583-�66-8

Maire Gullichsen
Regnbågsfärger, mörka stänk
Minnesvandringar 1907–1928
Red. Cita Reuter

Maire Gullichsen (�907–�990) f. Ahlström 
var de sista femton åren av sitt liv syssel-
satt med självbiografiska anteckningar. 
De är en livfull skildring av en uppväxt 
präglad av motstridiga krafter. Hennes 
far, industrimannen Walter Ahlström, 
var handlingskraftig men också auktori-
tär och ombytlig, modern Lilli Ahlström 
f. Newander, var en mild och anspråkslös 
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*9789515831699*

person som helst höll sig i den närmaste 
familje- och vänkretsen. Redan tidigt kom 
konstintresset in: när Maire som nioåring 
blev avporträtterad av Magnus Enckell 
blev hon ”fullständigt besatt av de rena 
färgerna på Enckells palett”. Barndomsti-
den på bruksorten Norrmark avbröts av 
inbördeskrigets fasor. Sin ungdom upp-
levde Maire i �920-talets Helsingfors, och 
i slutet av decenniet förde konstintresset 
henne till Paris. Boken ger en bild av de 
omständigheter som kom att forma Maire 
Gullichsen som en egensinnig och stark 
personlighet. Dessutom beskriver den 
seder och bruk inom familjeföretaget A. 
Ahlström, som småningom växte till ett 
av landets ledande trävarubolag. 

Maire Gullichsens dotter Lilli Alanen 
och konsthistorikern Helena Woirhaye 
bidrar med artiklar som beskriver Maire 
Gullichsens senare skeden, bl.a. som cent-
ralgestalt inom det finländska konstlivet. 
357 s., inb., ill. i färg
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 978-95�-583-�65-�

Lars Huldén
Akademiska dikter och visor
 
Under inemot fem decennier har Lars 
Huldén skrivit dikter och visor för fest-
ligheter och samkväm inom universitet, 
högskolor och lärda samfund samt för ve-
tenskapliga symposier och konferenser. 
Delar av detta rika material har tryckts 
tidigare, men merparten utges för förs-
ta gången i Akademiska dikter och visor. I 
sina tillfällesdikter utnyttjar Lars Huldén 
skickligt traditionella versmått och dikt-
former, men förnyar samtidigt den aka-
demiska diktens tradition.
437 s., hft.
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 978-95�-583-�69-9

Yrsa Lindqvist (red.)
Tradition och turism på Åland
Att använda kulturarvet

Hur används traditioner och historia 
inom turismen på Åland i dag? Histo-
riska minnesmärken, kyrkor och det ma-
ritima kulturarvet är viktiga delar av den 
Ålandsbild som man redan tidigt ville 
presentera för turisterna, och än i dag är 
de självklara mål på t.ex. guidade buss-
turer, även om betoningen och använd-
ningen av det förflutna har förändrats. 
På samma sätt är också de åländska hem-
bygdsmuseerna och hantverket symboler 
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för tradition och kontinuitet. Artiklarna i 
boken bygger på ett fältarbete som etno-
loger och folklorister vid Svenska littera-
tursällskapets Folkkultursarkiv utfört på 
Åland.
240 s., hft., ill. i färg 
Bokhandlespris ca 28 €
ISBN 978-95�-583-�67-5

Wilhelm och Ferdinand  
von Wright
Dagböcker
Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 6
Utg. Anto Leikola, Juhani Lokki, Torsten 
Stjernberg & Johan Ulfvens

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm 
och Ferdinand von Wright är kända som 
sin tids främsta fågel- och naturmålare i 
Norden. De två yngre bröderna Wilhelm 
och Ferdinand von Wrights samtliga be-
varade dagböcker utkommer nu samlade 
i en volym. Anteckningarna ger en god 
inblick i hur de arbetade och hur olika 
verk kom till. Wilhelm, som bosatte sig 
på Orust i Bohuslän, gjorde sig också 
känd för sina planschverk över den ma-

rina faunan vid den svenska västkusten. 
Ferdinand bodde på släktgården Hami-
nanlaks i Savolax, men vistades längre 
perioder i bl.a. Tyskland och hos brodern 
på Orust. Han var den enda av de tre som 
helt kunde försörja sig på sitt konstnär-
skap. Hela dagbokssviten ger en detaljrik 
och fascinerande bild av kulturlivet i Fin-
land och Sverige under �800-talet.

Del 6 i serien avslutar den egentliga 
dagboksutgåvan, men ytterligare en del 
7 utges 2009 med ett register till samtliga 
delar.
6�5 s., inb., ill. i färg 
Bokhandelspris ca 47 €
ISBN 978-95�-583-�37-8

  

Max Engman & Nils Erik 
Villstrand (red.)
Maktens mosaik
Enhet, särart och självbild i det svenska riket

Maktens mosaik är en antologi om det 
svenska riket under perioden �500–�800. 
En dåtida regent var inte sällan kung 
på olika villkor i de enheter som ingick 
i hans rike. Han riskerade i princip att 
hamna i krig med sig själv. Historiker 
från Sverige och Finland lyfter fram det 
som band samman det svenska riket och 
sådant som verkade splittrande. Flera 
uppsatser belyser förhållanden och pro-
cesser i de två nya politiska enheter som 
bildades �809, med betoning på den östra 
riksdelen.

Boken diskuterar de olika statstyperna 
konglomeratstat, enhetsstat och national-
stat. Hur uppfattades rikets delar och hel-
heter? När upphörde Sverige att uppfatta 
sig som en stormakt? Drömmen om en 
återförening av Finland och Sverige var 
anmärkningsvärt seglivad efter �809 och 
kom till ytan vid lämpliga politiska kon-
junkturer. Nationell identitet och självbil-



70

der både före och efter den smärtsamma 
riksdelningen behandlas också.
ca 490 s., hft., ill.
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 978-95�-583-�72-9

Malin Bredbacka-Grahn &  
John Strömberg (red.)
Historiska och litteraturhistoriska  
studier 83

Flera av artiklarna i årets volym anknyter 
till Finlands förvaltnings- och militärhis-
toria. Årsboken inleds med Henrik Mei-
nanders årsfestföredrag ”Nationen Fin-
land, en lyckosam biprodukt?” Thomas 
von Christierson skildrar en militär be-
fattningshavares, krigsfiskalen Pehr von 
Christiersons jakt efter ett ämbete under 
senare hälften av �700-talet och hans verk-
samhet som kommendantsekreterare på 

Sveaborg. Christoffer Sundman skriver 
om hur det kom sig att de nyländska stu-
denterna reste en gravvård över korpra-
len Gustaf Glansberg, en av veteranerna 
från kriget �808–09. Statssekretariatets 
arkiv som ett finskt forskningsarkiv i 
Petersburg i slutet av autonomins tid be-
handlas av Eljas Orrman. Aapo Roselius 
analyserar den roll kriget �808–09 hade i 
skyddskårsrörelsens historieuppfattning 
och upplysningsverksamhet. Marjatta 
Hietalas bidrag behandlar utgående från 
ett omfattande källmaterial de finländska 
forskarnas orientering mot Tyskland un-
der andra världskriget. Per Stams bidrag 
”Det är redan poesi” redogör för Henry 
Parlands litterära metod medan Sven 
Hirns uppsats bär rubriken ”Pantomi-
mens historia i Norden”.
279 s., hft., ill.
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 978-95�-583-�64-4

enhet, särart och självbild

 i det svenska riket

sls * atlantis

red.    Max Engman & Nils Erik Villstrand

Maktens mosaik är en antologi om det 

svenska riket under perioden 1500–1800. En 

dåtida regent var inte sällan kung på olika 

villkor i de enheter som ingick i hans rike. 

Han riskerade i princip att hamna i krig med 

sig själv. Historiker från Sverige och Finland 

lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant 

som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och 

processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med 

betoning på den östra riksdelen. För jämförelsens skull ingår också 

en uppsats om Norge inom den oldenburgska staten, som i likhet 

med Sverige var ett maritimt välde.

 Boken diskuterar de olika statstyperna konglomeratstat, enhets-

stat och nationalstat samt hur integrering och unifiering tog sig 

uttryck inom dessa. Hur uppfattades rikets delar och helheter? När 

upphörde Sverige att uppfatta sig som en stormakt? Drömmen om 

en återförening av Finland och Sverige var anmärkningsvärt seg-

livad efter 1809 och kom till ytan vid lämpliga politiska kon-

junkturer. Nationell identitet och självbilder både före och efter 

den smärtsamma riksdelningen behandlas också, liksom gränser 

mellan det svenska och finska, centrum och periferi, och mellan 

överhet och undersåtar.

Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN 978-951-583-172-9 (Finland)

Skrifter utgivna av 

Svenska litteratursällskapet i Finland ISSN 0039-6842

Bokförlaget Atlantis

ISBN 978-91-7353-314-0 (Sverige)

sls
715
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red.
Max 

Engman 
&

Nils Erik 

Villstrand

9 78951
5 83172

9

9 78917
3 53314

0

Omslagsbild: Karl XII:s fickur, tillverkat år 1700 i

London. På den gyllene ytterboetten finns i emalj 

målat det svenska riksvapnet omgivet av 49 land-

skapsvapen för provinserna i det svenska stormakts-

väldet. Fickuret stals 1968 och återbördades till 

Livrustkammaren i Stockholm 1999.

Omslag: Peter Sandberg
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Ur utgivningen våren 2009

Victor Tuderus
Militär och målare
En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–1878
Utg. Eva Gädda

Överste Victor Tuderus (�852–�925) del-
tog som ung löjtnant i rysk-turkiska 
kriget �877–�878 inom Livgardets Dra-
gonregemente i ryska armén. På äldre 
dagar skrev han denna personliga och 
dramatiska skildring av sina upplevelser 
under kriget – en ögonvittnesbeskriv-
ning och analys av krigsskeendena som 
inte tidigare publicerats eller använts av 
forskningen. I boken återges också hans 
akvareller som avbildar händelser under 
kriget samt stadsvyer och landskap. 

Krigshistorikern J.O.E. Screen bidrar 
med en bakgrundsartikel om kriget, 
medan historikerna Rainer Knapas och 
Eva Gädda skriver om personen Victor 
Tuderus och hans släkt.
Ca 380 s., inb., ill., utk. i januari 2009
Bokhandelspris ca 40 €
ISBN 978-95�-583-�70-5

Hannele Savelainen
Zacharias Topelius i bild
Människan, porträtten och sinnebilderna

Hannele Savelainen undersöker de por-
trätt, statyer och fotografier som avbildar 
Zacharias Topelius både som offentlig 
person och i familjekretsen på Björkud-
den. Många kända konstnärer, från R. W. 
Ekman, C. E. Sjöstrand och Walter Rune-
berg till Maria Wiik och Albert Edelfelt, 
avbildade Topelius och många av por-
trätten avspeglar således den finländska 
konstens utveckling. Fotografierna be-
skriver fotokonstens utveckling från da-

gerrotyper via visitkort och kabinettkort 
till privata situationsbilder i hemmet. 
Också stormanskulten och Topelius roll 
som sagofarbror framträder allt tydli-
gare.
Ca 200 s., inb., ill. i färg, utk. i februari 2009
Bokhandelspris ca 36 €
ISBN 978-95�-583-�68-2

Camilla Wide & Benjamin 
Lyngfelt (red.)
Konstruktioner i finlandssvensk syntax
Skriftspråk, samtal och dialekter

I Konstruktioner i finlandssvensk syntax 
presenteras åtta uppsatser om finlands-
svenskt tal- och skriftspråk. I flera av 
uppsatserna jämförs finlandssvenskt 
språkbruk med sverigesvenskt, och frå-
gan om finskans inflytande på svenskan i 
Finland diskuteras. Också skillnader mel-
lan tal och skrift och mellan dialekt och 
standardspråk tas upp. Redaktörerna 
Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt ger 
i sin inledning en värdefull översikt över 
forskningen om finlandssvenskan och 
dess särdrag.
Ca 300 s., hft., utk. i januari 2009 
Bokhandelspris ca 30 €
978-95�-583-�73-6

Henrika Tandefelt
Borgå 1809
Ceremoni och fest

Borgå den 27 mars �809. Klockors klang, 
kanonsalut och paraderande soldater fyl-
ler staden vid middagstid. Kejsaren an-
länder till häst och tas emot vid den äre-
port som uppförts i all hast. Han är här 
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för att öppna lantdagen i Finland mitt 
under pågående krig, i syfte att vinna de 
nya undersåtarnas förtroende. 

Boken följer lantdagen från planerings-
skedet hösten �808 till avslutningen i juli 
�809. Lantdagen innebar de fyra ståndens 
överläggningar, men bestod i högsta grad 
också av ceremonier av olika dignitet, 
och ständermötets betydelse låg till stor 
del just i dem. I boken studeras lantdagen 
genom högtidsakterna, de ceremoniella 
formerna och festerna. 
Ca 200 s., inb., ill. i färg, utk. i februari 2009
Bokhandelspris ca 32 € 
ISBN 978-95�-583-�75-0

Tuomas Heikkilä
Sankt Henrikslegenden
Översättning Rainer Knapas

Sankt Henrik var ett av de gemensamma 
rikshelgonen i det medeltida Sverige och 
har kommit att betraktas som Finlands 
nationalhelgon. Tuomas Heikkilä under-
söker här vad man kan veta om S:t Hen-
rik, utgående från bevarade medeltida 
källor. Han har gått igenom alla kända 
manuskript till Sankt Henrikslegenden, 
därtill de medeltida Henriksskulpturerna 
och -målningarna i dagens Finland och 
Sverige. Samtidigt beskrivs historieskriv-
ningens tradition kring det första korstå-
get och Finlands införlivande med Sveri-
ge. Boken innehåller också beskrivningar 
av samtliga kända manuskript samt en 
textkritisk utgåva av själva legenden.

Den prisbelönade boken utkom på fins-
ka 2006.
Ca 480 s., inb., ill. i färg, utk. i april 2009
Bokhandelspris ca 42 €
ISBN 978-95�-583-�77-4

Krister Nordberg
”Såret vill blöda ännu”
Finland i svensk dikt 1808–1848

Förlusten av Finland kom att avspeglas 
och bearbetas i diktningen i Sverige under 
decennierna efter finska kriget. Genom 
talrika diktexempel, av både välkända och 
bortglömda författare, kan läsaren följa ut-
vecklingen kring detta nationella trauma. 
Krister Nordberg analyserar hur dikterna 
togs emot av sin samtid, hur de förhöll 
sig till det aktuella politiska läget och hur 
författarens egen situation påverkade 
ställningstaganden i dikterna – rikets för-
hållande till Ryssland var en känslig fråga 
och tryckfriheten var länge inskränkt. 
Ca 200 s., hft., ill., utk. i februari 2009
Bokhandelspris ca 26 €
ISBN 978-95�-583-�74-3

Max Engman (red.)
Fänrikens marknadsminne
Finska kriget och dess följder i eftervärldens ögon

Kriget �808–�809 är en central vändpunkt 
i Finlands, Sveriges och Rysslands histo-
ria. Författarna till denna antologi grans-
kar hur kriget har sett ut i eftervärldens 
ögon och hur det har använts i den histo-
riska och politiska argumentationen i de 
berörda länderna. Boken tar givetvis upp 
forskningen kring kriget, både den krigs-
historiska och den som behandlat de po-
litiska orsakerna och följderna, men per-
spektivet breddas till kulturella aspekter 
och historiebruk, dvs. användningen av 
historia i politisk och kulturell debatt, 
konst och litteratur. 
Ca 300 sidor, inb., ill., utk. i mars
Bokhandelspris ca 34 €
ISBN 978-95�-583-�76-7
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Anu Lahtinen
Anpassning, förhandling, motstånd
Kvinnliga aktörer i släkten Fleming 1470–1620
Översättning Camilla Frostell

Kvinnornas roll i det tidigmoderna sam-
hället tecknas här utifrån flera genera-
tioner kvinnor i släkten Fleming. Boken 
lyfter för första gången fram de många 
olika roller och det inflytande kvinnorna 
i släkten hade. I fokus står deras egna 
förhoppningar och hur de anpassade 
sig till, förhandlade om eller stod emot 
tidens ideal och samhällets krav. De spe-
lade viktiga roller inom hushållet och 
herrgårdsekonomin, i relationerna inom 
den egna släkten och i kontakterna inom 
adeln. I vissa fall kunde de också bli själv-
ständiga aktörer inom politiken. Genom 
rättegångshandlingar, privata brev, eko-
nomiska dokument och en mångfald and-
ra källor ger Anu Lahtinen ett nytt och 
fascinerande kvinnohistoriskt perspektiv 
på en omvälvande epok. 

Den prisbelönade boken utkom på fins-
ka 2007.
Ca 250 s., inb., ill., utk. i maj 2009
Bokhandelspris ca 32 €
ISBN 978-95�-583-�78-�

Liisa Lindgren
Memoria
Gravmonument, skulpturkonst och minneskultur

Begravningsplatser och gravvårdar är 
en betydelsefull del av vårt kulturarv. 
Monumentala minnesstenar, olika ängla-
figurer och andra symboler berättar om 
sin tids syn på sorg och minneskultur. 
Boken behandlar skulpturkonsten på de 
lutherska begravningsplatserna i Finland 
under slutet av �800-talet och början av 
�900-talet. Genom att analysera motiv och 
bildspråk inom gravvårdskulturen visar 
Liisa Lindgren hur synen på minne och 
sorg förändras över tid. Skulpturkonsten  
och monumenten på begravningsplats-
erna blev ett viktigt arbetsområde för 
många bildhuggare såsom Walter Rune-
berg, Robert Stigell, Ville Vallgren, Emil 
Wikström, Sigrid af Forselles och Felix 
Nylund.
Ca 250 s., inb., ill., utk. i maj 2009
ISBN 978-95�-583-�79-8

Läs om Henry Parland 100 år 
på SLS webbplats!

Svenska litteratursällskapet uppmärksammade i september författaren Henry 
Parlands �00-årsjubileum med ett seminarium på Hanaholmens kulturcentrum. I 
samband med detta öppnade Historiska och litteraturhistoriska arkivet en sida om 
Henry Parland i text och bild på SLS webbplats www.sls.fi/parland. Här kan man 
läsa om Henry Parlands liv och verk, titta på digitaliserade smakprov ur arkivet och 
se en videointervju med brodern Herman Parland. Dessutom kan man lyssna på ett 
föredrag om verket Idealrealisation, som Parlandforskaren Per Stam höll vid semina-
riet på Hanaholmen.
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”Det var en finne, en svensk och en ryss”
Några författares syn på språk, 

identitet och tillhörighet

Föreläsningsserie våren 2009

Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 19 januari kl. 18.00
Zinaida Lindén

Anna-Lena Laurén

Måndagen den 23 februari kl. 18.00
Karmela Bélinki

Lars Sund

Måndagen den 23 mars kl. 18.00
Bengt Berg

Yrsa Stenius

OBS! Tisdagen den 21 april kl. 18.00
Leena Lehtolainen
Lena Linderborg

Måndagen den 25 maj kl. 18.00
Peter Sandström
Robert Åsbacka

Rätt till ändringar förbehålles
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SLS kalender 2009
Fotografierna i årets kalender är alla tagna ur ett album som Bernhard Estlander fick 
1925, då han avgick som ordförande för Barnträdgårdsdirektionen i Helsingfors. Han var 
direktionens första ordförande, 1912–1925. Estlander (1863–1931) var en framstående 
pedagog, historiker och författare av skolböcker.

Albumet var en gemensam gåva från 25 barnträdgårdar i Helsingfors. Det innehål-
ler 42 fotografier av barn som lär sig utföra olika hushållsysslor och bekantar sig med 
grundläggande hälsovård, som handtvätt och tandläkarbesök. I kalendern har sexton 
fotografier tagits med.

Albumet ingår i det Estanderska släktarkivet (SLSA 670) i Historiska och litteraturhis-
toriska arkivet vid Svenska litteratursällskapet. Pris ca 12 euro.

Kalendern kan beställas med blanketten på baksidan av tidningen, per telefon  
09-61 87 77 eller e-post: info@sls.fi. Den finns också till salu i Vetenskapsbokhandeln 
(Kyrkogatan 14, Helsingfors).

v. Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Måndag
30 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 1 2 3

 Ove Sverker Ada, Adele Rakel Abraham Isak Benjamin

  
8

49

50

51

52

53

  
Oskar Beata Urda Barbara, Barbro Selma Nils, Niklas

  
6  

 
 n& Självständighets-

 
 

 
 

 
 

dagen

 Agata Magnhild, Magna Anna Judit, Jutta Daniel Tove Lucia

  
7

 Pia Frida David Sylvester

Menlösa barns dag  
6

 Tomas Rafael Elof Adam, Eva & Juldagen Stefan, Staff an Hans

Vintersolståndet  
 9  & Annandag jul &Aposteln Johannes dag

December
№12  2009
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En lite varmare julhälsning
Svenska litteratursällskapet väljer i år att sända en 
julhälsning som värmer fl er än tidigare – utskicket av 
julkort ersätts med en donation till Finlands Röda Kors. 

önskar

Svenska litteratursällskapet i Finland

God Jul 
och Gott  Nytt  År! ��

��
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