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Prenumerera på SLS nyhetsbrev!

SLS nyhetsbrev innehåller information om det senaste 
som pågår inom SLS – från boknyheter till forsknings-
rön och pärlor ur SLS arkiv. Brevet är gratis och sänds 
ut per e-post med några veckors mellanrum. Sänd ett 
e-postmeddelande med rubriken ”SLS nyhetsbrev” till 
adressen nyhetsbrev@sls.fi. Din prenumeration bekräf-
tas med ett svarsmeddelande.

Vill du bli medlem i SLS?

Medlemsavgifter: årsmedlemmar 20 euro, ständigt 
medlemskap 800 euro. Sänd din anhållan om medlem-
skap till adressen nedan. Som medlem får du års boken 
Historiska och littera turhistoriska studier gratis samt 
50 % rabatt på ett exemplar av varje bok i SLS skrift-
serie (om ej annat anges). Ansökningsblankett och in-
formation om medlemskapet får du genom att kontak-
ta oss per telefon eller e-post (kontaktuppgifter nedan). 
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Musik
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Tema musik

Källan bjuder på ett stort musikpaket i detta nummer. 
Inom Folkkultursarkivet och Finlands svenska folk-
musikinstitut vid SLS finns en bred kunskap om och 
rika samlingar med både traditionell och ny folk musik. 
Också forskningen inom SLS har på senare år intresse-
rat sig för musiken och dess identitets skapande bety-
delse. Allt detta kan man läsa om här. Och på   www.sls.fi  
finns mer musik: här kan man stifta bekantskap med 
äldre spelmansmusik i notskrift och toner i den första 
digitaliserade volymen av Finlands svenska folkdikt-
ning. Dess utom finns här två videofilmer om insam-
lingen av folkmusik och om hur arkivskatterna inspi-
rerar dagens musiker.     
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4 Klingande bilder 
i martallens land

Svea Janssons vishäfte

Gustav Paulig 

20   Gränsfolkets musik mellan   
    ankdamm och avantgarde

”Jag är ju utlänning 
      vart jag än kommer”
Om invandring, återvandring och integration

Föredragsserie i Svenska litteratursällskapet hus, 
Riddaregatan 5, Helsingfors

Måndagen den 12 september kl. 18.00
• Dramaturgen Barbro Smeds och skådespelarna Maria Ahlroth och 

Oskar Pöysti presenterar Teater Viirus pjäs ”Identitet – en myt”
• Den andra föreläsaren bekräftas senare

Måndagen den 17 oktober kl. 18.00
• Östen Wahlbeck: Svenska medborgares migration och 

integration i dagens Finland 
• Matti Similä: Kan man vara både och? Mina egna resor mellan 

länder, nationaliteter, språk och identiteter

Måndagen den 7 november kl. 18.00
• Sabira Ståhlberg: Från sibirisk påskhäxa till fi nlandssvensk mormor 

– fotografen K. E. Ståhlbergs ryska hustru Sonja Gerasimoff
• Kenneth Danielsen: Krögarsläkten Nikolajeff i Helsingfors

Måndagen den 28 november kl. 18.00
• Karmela Liebkind: Mångkulturalism, fördomar och identitet
• Milena Parland: Fira tillsammans! Högtidstraditioner i den 

mångkulturella skolan

Rätt till ändringar förbehålles. Vänligen observera att antalet platser är begränsat.
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rad i samti den innebär för SLS att  rikta sig 
ti ll det fi nska Finland i syft e att  sprida kun-
skap om det svenska. I januari i år arrange-
rade SLS ti llsammans med Hanaholmens 
kultur centrum ett  seminarium om tradi-
ti on och förnyelse i svenskundervisning-
en i fi nska skolor. Seminariet som samlade 
över 190 deltagare var ett  lyckat initi ati v att  
engagera även en intresserad fi nskspråkig 
målgrupp. SLS ska gärna fortsätt a att  ta en 
akti v roll att  sprida kunskap om det svenska 
i Finland ti ll fi nskspråkiga.
 Ett  annat sätt  att  öka kunskapen om det 
svenska är genom ett  akti vare samarbete  
med fi nska insti tuti oner och organisati oner. 
SLS och Finska Litt eratursällskapet (Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura, SKS) har ti llsam-
mans initi erat ett  omfatt ande projekt som 
syft ar ti ll att  sammanslå vikti ga funkti oner 
som bägge organisati onerna upprätt håller 
för produkti on och stöd av digitala arkiv-
tjänster och annan kunskap på webben. 
Samarbetet förutsätt er att  bägge organisa-
ti onerna är beredda att  samordna arbets-
metoder och processer. Erfarenheterna av 
sam arbetet har hitti  lls varit synnerligen po-
siti va. Två organisati oner med stark språklig 
identi tet har på lika villkor samarbetat på 
två språk, vardera på sitt  eget språk. För-
ståelsen för likheter och olikheter kolle-

l e d a r e

Vidgat perspektiv

en 18 maj firades Finlands 
hockey guld på Salutorget två 
kvarter från SLS hus i Krono-

hagen. Vi gladde oss med vinnarna. Men 
något är fel. Alla var inte välkomna att  fi ra. 
Festen handlade inte bara om att  fi ra vin-
narna. Fel hudfärg, fel språk eller helt en-
kelt fel utseende lär ha varit ti llräckliga or-
saker att  uteslutas från festen. Även barn 
och ungdomar trodde sig stärka den nati o-
nella självkänslan genom att  off entligt ge 
utlopp för främlingsfi entlighet med modell 
från inslag i den politi ska debatt en i vintras.
 Samhällsklimatet har blivit hårdare. Vil-
ken är SLS roll i dett a sammanhang? Vi har 
i vår vision slagit fast att  ”SLS är en i sam-
ti den förankrad, traditi onsbärande, ekono-
miskt stark och allmänt erkänd kultur- och 
vetenskapsfrämjande kunskapsorganisa-
ti on”. Vidare har vi sagt att  vi vill lyft a blick-
en och se utöver det svenska i Finland ge-
nom att  utveckla nya infallsvinklar uti från 
en förståelse av det fi nländska samhället, 
den kulturella mångfalden och vårt kultur-
arv samt genom att  skapa nya kontaktytor 
och öka samarbetet med det fi nska Finland, 
Norden och Europa.
 Fortsätt ningsvis har majoriteten av den 
fi nskspråkiga befolkningen i Finland en i 
grunden positi v inställning ti ll det svenska 
språket, fi nlandssvenskarna och landets 
tvåspråkighet. Däremot växer okunska-
pen om det svenska i Finland. SLS upp-
gift  är bl.a. att  ”off entliggöra vitt nesbör-
den om den svenska kulturens uppkomst 
och utveckling i Finland”. Att  vara förank-

ger emellan, som redan i över ti o år har ar-
betat i samma kvarter på fi nska respekti ve 
svenska, har för många genom dett a kon-
kreti serats. Språkidenti teten bland med-
arbetarna hos grannarna SKS och SLS är 
förmodligen starkare än i de fl esta andra 
organisati oner. Min innerliga förhoppning 
är att  just dessa två organisati oner genom 
ett  konkret och genomgripande samarbe-
te ska kunna visa att  man inom kultursek-
torn kan förverkliga en tvåspråkighet som 
möjliggör tjänster och slutprodukter likvär-
digt på bägge nati onalspråken fi nska och 
svenska. Det som krävs för att  lyckas är en 
gnutt a tolerans, vilja att  förstå och förmå-
ga att  anpassa sig, trots smärre olikheter i 
utgångsläget. 
 Från mitt  arbetsrum i SLS hus i Krono-
hagen blickar jag ut över Ständerhuset. I 
det huset ska regeringsförhandlingarna i 
skrivande stund strax inledas. Förhoppning-
en är att  resultatet av de förhandlingarna 
ska kunna vara en ny början på en utveck-
ling där Finland väljer att  målmedvetet ut-
nytt ja de möjligheter vår kulturella mång-
fald erbjuder och att  det svenska i Finland 
av fl er unga ska kunna uppfatt as som vad 
det är, en rikedom och en möjlighet för alla 
fi nländare.  

Dag Wa l lg r e n

Dag Wallgren är verkställande direktör för SLS

D  Samhällsklimatet har blivit hårdare. 
Vilken är SLS roll i detta sammanhang?”
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Ett av fem projekt som inleddes i Svenska 
litteratursällskapets regi 2007 var ”Finlands-
svenskhet framställd genom musik” under 

ledning av professor Pirkko Moisala. Projektfors-
karna var sex till antalet, bl.a. Johannes Brusila, nu-
mera professor vid Åbo Akademi, och litteraturve-
taren Pia Maria Ahlbäck. Projektet utmynnade bl.a. 
i ett slutseminarium på SLS en fredag i februari. Käl-
lan trä�ade Brusila och Ahlbäck i Åbo någon vecka 
senare.
 Vi trä�as i Brusilas arbetsrum på Sibeliusmuseum  
och de två forskarna rör sig ledigt med termer som 
nymaterialism, territorialisering och imagologi.  Ter-
merna anknyter till den kulturvetenskapliga meto-
do logi som de tillämpat i projektet.

T e m a  m u s i k

klingande bilder 
i martallens land
Musikens roll i identitetsbyggen på olika nivåer – inom nationer eller inom 
etniska eller regionala minoriteter – är obestridlig, men rotar man i de me-
kanismer som gäller i konstruktionen av finlandssvenskhet genom tiderna stö-
ter man på en uppsjö av intressanta frågeställningar. Dessa har sysselsatt en 
grupp forskare inom SLS.   Pat r i K S i m b e r g

 Arbetsrummet andas arbetets iver, här samsas 
skivor med rapmusik och Karlheinz Stockhausen 
på skrivbordet. Här anar man att intressanta teorier 
kläcks. 
 Det ska stå klart från början att projektet inte är 
ute e�er att peka ut Finlandssvenskheten med stort F 
och alla de stereotyper som kan anses beskriva den-
na. Man är snarare ute e�er paradoxer, motsättning-
ar och nya beteckningar för svenskhet i Finland.

Musika på!
Bland centrala begrepp i forskningen kan nämnas 
bild och plats, eller image och place på engelska. Pro-
jektet har verkat inom ramen för en anglo-nordisk 
teoretisk tradition där just engelskspråkiga termer 

Österbottens svenska handelslagsdistrikts sommarfest 1964.  Foto rafael Olin
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förekommer och är lättare att förstå via deras engels-
ka innebörder. Bild är inte picture utan just image.  
Image  förekommer ju också i svenska språket, när 
man talar om en personlig image som utstrålning 
eller i samband med branding. Image är i det här fal-
let ett slags föreställning som involverar �er parter 
än den som utstrålar bilden. Också mottagaren är 
viktig. 
 Det handlar om vilka bilder av svenskhet som 
musiken väcker, om det t.ex. är fråga om Tom Gard-
berg eller Lasse Mårtenson som i sin musik målar 
upp skärgårdsvyer som en �nlandssvensk vagga; en 
fysisk men också metafysisk plats i det kollektiva 
medvetandet.
 Vi kommer in på teorin om att allt är texter 
som är samman�ätade i en diskurs. Diskurs bety-
der sam tal eller samverkan, och texter kan enligt 
littera turteorin vara en sammanhängande uppsätt-
ning symboler som sänder ett informativt budskap. 
Symboluppsättningen beaktas enligt det informati-
va budskapets innehåll, snarare än dess fysiska form 
eller det medium där budskapet presenteras. Texter 
är som vilka som helst objekt som kan ”läsas”, vore 
det så ett litterärt verk, en gatuskylt, en uppsättning 
hus i ett stadskvarter eller modestilar inom klädsel, 
eller varför inte ett stycke musik.
 – Vi människor bär på en mångfald identiteter, 
säger Brusila (som jag först såg iklädd prydlig kavaj 
på projektetets slutseminarium på SLS i Helsingfors 
och senare på en sportig cykel ute på Åbos gator). 
 Att se världen som en diskurs där vi människor 
ingår med vår rikedom av identiteter banar väg för 
en förståelse för många fenomen – däribland stereo-
typa begrepp som �nlandssvenskhet, som forskarna 
i projektet valt att omskriva som en mångfald svensk-
heter i Finland. Svenskhet har funnits länge i vårt 
land, däremot är begreppet �nlandssvensk ungt.
 – Finlandssvenskhet började man tala om under 
det tidiga 1900-talet, säger Ahlbäck.
 Ahlbäck och Brusila talar om svenskheter i plu-
ralis inte bara på grund av den regionala splittringen 
som präglar Svensk�nland, utan också för att samma 
människor kan ha många identiteter, många svensk-
heter. Således kunde projektnamnet vara ”Finlands 
svenskheter framställda genom musik”. 
 Den brittiske musikologen Christopher Small 
myntade begreppet musicking (han skrev boken Mu-
sicking 1998). Svensken Lars Lilliestam översatte be-
greppet till musikande eller att musika. Man kan inte 
tala om musicerande, e�ersom det enbart avser upp-
förande av musik. Musikande innefattar inte bara 

att till exempel spela gitarr eller slå på trumma, utan 
allt som omger musiken, dvs. komponerande, fram-
förande, lyssnande, mekaniskt reproducerande och 
så vidare. 
 I och med den mekaniska reproduktionens ålder 
– alltså sedan man började spela in musik på oli-
ka media som stenakaka, vinylskiva eller cd-skiva – 
�yttade musiken in i våra vardagsrum. Det har inte 
dödat musiken som identitetsformare. Också en-
samt lyssnande i en hiss eller från en iPod är musi-
kande och således identitetsformande.
 Varför skulle musikandet då forma identiteten? 
För att det handlar om texters samverkan, om re-
lationer. Vissa aspekter av vem jag är relaterar till 
det jag lyssnar på. Det �na i kråksången – ursäkta 
uttrycket – är att man kan välja att koncentrera sig 
på basmönstret i en jazzlåt, eller fundera på jazzens 
historiska kontext, eller göra båda samtidigt, vilket 
i och för sig är mest sannolikt. Hur som helst så är 
den sociala synen på musik, musikande, så oändligt 
mer berikande än att likställa musiken med parti-
turet och att sitta i andaktsfull ensamhet och funde-
ra på musiken.

Tidigare forskning
Den tidigare forskningen bjuder inte på mycket vad 
gäller utformandet av �nlandssvensk identitet ge-
nom musik. Den tidigare forskningen ly�es fram på 
projektets slutseminarium av både Brusila och Nik-
las Nyqvist, en annan av forskarna i projektet.
 – Man har i en bredare internationell kontext 
dry�at frågan med identitets-, etnicitets- och kultur-
teorier. Dels har vi närmats oss identitet som en dis-
kurs eller konstruktion, inspirerade av bl.a.  Michel 
Foucault, men en del av projektet har också inspire-
rats av Gilles Deleuzes och Felix Guattaris �loso�er 

Pia Maria Ahlbäck  och Johannes Brusila på slutseminariet för forskningsprojektet 
"Finlandssvenskhet framställd genom musik"  i Helsingfors i februari.
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och på så sätt fått fram nya infallsvinklar, säger Bru-
sila.  
 Det här är det första forskningsprojektet som 
ur ett helhetsperspektiv tar itu med musik och �n-
landssvensk identitet. Forskningsobjektet konstru-
eras delvis av forskningen, så det handlar som sagt 
om en diskurs där �era instanser samtalar – forsk-
ningen sitter inga lunda på en objektiv piedestal. Oli-
ka genrer och perioder har värderats olika i den ti-
digare forskningen. Vissa forskare har utgått från att 
det är vanskligt att göra en uppdelning i svenskt och 
�nskt e�ersom musiken ansetts vara ett språk utan 
gränser, medan andra bidragit till att konstruera en 
�nlandssvensk identitet, menar Brusila.
 De första forskare som explicit fokuserade på �n-
landssvenskhet och musik var Philip Donner och 
Vesa Kurkela, som på 1980-talet i sin sammanställ-
ning innefattade allt från musiklivet under den östra 
rikshalvans tid 1100–1700 till vad pressen skrev om 
det svenska i Finland på 1980-talet. Med koppling till 
musik, förstås.
 – Konstmusik och �nlandssvenskhet är ett int-
ressant område i och med att man inte sett någon 
koppling där i den tidigare forskningen, säger Bru-
sila. Popmusiken har däremot så småningom blivit 
intressant för forskarna, fortsätter han och hänvi-
sar till den �nlandssvenska hurrarrockdebatten på 
1980- talet.

 Vad beträ�ar folklivsforskningen så är det här 
som identitetsbygget setts som mest naturligt. Un-
der uppslagsordet ”Folkmusik” i Uppslagsverket Fin-
land skriver Ann-Mari Häggman:

Föregångsmän var Oskar Rancken, lektor vid gymna-
siet i Vasa, och A. O. Freudenthal, som sporrade de ny-
ländska studenterna till insamling. En av de �itigaste 
upptecknarna var Karlebybon Jakob Edvard Wefvar, 
som under 1800-talets senare del tecknade upp över 
1 500 melodier. Folkmusikforskaren Otto Andersson 
började sin upptecknarkarriär 1902, och fr.o.m. 1934 
utgavs en stor del av materialet i Svenska litteratur-
sällskapets serie Finlands svenska folkdiktning.

Forskningen kring sekelski�et legitimerade och gav 
tyngd. Folkmusiken och körmusiken �ck ideologis-
ka och nationella konnotationer. Skolmannen Ernst 
 Lagus planerade utgivningen av verket Finlands 
svenska folkdiktning. Professor Otto Andersson be-
traktas än i dag som en auktoritet, han bidrog starkt 
till kanoniseringen av det kulturarv som bland andra 
Föreningen Brage förvaltar, däribland musiken för 
blandad kör som lever kvar ännu. Språkrören Hem-
bygden och Budkavlen var viktiga fora. Den medel tida 
balladen var en typisk �nlandssvensk genre (typiskt 
nordisk, egentligen). Enligt Ann-Mari Häggman var 
forskningen inte inriktad på identitet och etnicitet, 
men senare har sociologiska tongångar kommit in.
 Konstmusiken var en språkligt neutral sektor en-
ligt professorn i musikvetenskap John Rosas. E�er 
sekelski�et 1900 fanns det ingen språklig identitet 
kopplad till konstmusiken. Språkfrågan blev aktu-
ell först i samband med språkstridigheterna som det 
så kallade orkesterkriget kan anses vara en del av. 
Tidvis behandlades också Jean Sibelius språkliga till-
hörighet, vilket Erik Tawast stjerna i sin tonsättar-
biogra� beskrivit med orden: ”Sibelius blev en pant 
i den allt bittrare språkstriden.”
 Den största återkommande händelsen i �nlands-
svenskt musikliv är sedan 1932 Finlands Svenska 
Sång- och Musikförbunds (FSSMF) sång- och mu-
sikfester. Vid femtioårsjubileet utkom en antolo-
gi om festerna där man tar upp de visuella, socio-
kulturella och musikaliska aspekterna på festerna. 
Vid FSSMF:s åttioårsjubileum utgavs en så kallad 
futurik där man oroar sig över �nlandssvensk hetens 
hotade status. År 2006 fyllde Föreningen Brage 
hundra år. Föreningens festskri� tar upp musik och 
dans, samt den ideologiska betydelsen som folkvisan 
för blandad kör har.

Ett av den finlandssvenska hurrarrockens portalnamn på 1980- talet 
var Jakobstadsbandet Ragnar Hare som 1986 gav ut minialbumet 
Barn till himlen på Kustrock Records.
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Oren pop
Varför har populärmusiken kommit in i forskningen 
först på 1980-talet?
 – Den, liksom dansen, ansågs vara ”oren”, säger  
Brusila och hänvisar till Erik Allardt, som menat 
att den urbana svenska populärkulturen blivit styv-
moderligt behandlad av historieskrivningen och den 
traditionella folklivsforskningen då den saknat an-
knytning till de politiska rörelserna, den svenska 
bygdekulturen och kultursträvandena inom den 
borgerliga �nlandssvenskheten.
 Man kan ana en längre tradition som sträcker sig 
tillbaka till antiken där konstformer rangordnats 
på olika skalor. Det omedelbart kroppsliga som är 
dansens väsen har ansetts vara primitivt. Dessutom 
måste  man ta det geogra�ska perspektivet i betrak-
tande, och minnas att det som ansetts comme il faut 
på kontinenten blivit det först senare på våra bredd-
grader. 
 Den traditionella verkcentrerade synen på musik, 
alltså musik som verk, har sina rötter i den tyska  �lo-
so�ska traditionen. Man talade om werktreue, dvs. 
trogenhet till verket i fråga om uppförandepraxis. 
Det isolerade autonoma musikaliska verket är en 
romantisk teori, jämfört med musikande. (Popu-
lär) musikens mekanismer i triaden kompositör– 
musiker–publik är mycket mer komplexa än så. Det 
sker en ständig av- och återterritorialisering, för att 
använda litteraturvetenskapliga begrepp. Man kan 
inte vara trogen ett verk, e�ersom verket alltid är be-
roende av sin tids uppförandepraxis. Det som �nns 
nedtecknat i noter må vara statiskt och absolut, men 
det ljudande resultatet varierar. Brusila som forskat 
i ett brett genremässigt spektrum, har bl.a. gjort en 
landning i dansbandsmusikens värld och beskriver 
territorialiseringsmekanismerna där.
 – Dansbandsmusikerna utformar sin praxis myck-
et medvetet utgående från den publik som de rik-
tar sig till. Deras val av uttal, stilistiska element och 
klangvärld gör o�a att de låter mer svenska än riks-
svenskarna själva. Då kan man tala om en av terri -
toriali sering i fråga om �nlandssvensk dansbands-
musik, säger Brusila.
 När sångaren och musikern Charles Plogman tar 
sig an den �nska dansande publiken – en helt annan 
kultur – kan man på en �nsk-svensk axel likaså tala 
om en avterritorialisering. Å andra sidan kan man 
numera tala om en återterritorialisering då synen på 
dans förändrats. Om man förr var emot dansandet, 
oroar man sig nu för att ungdomen inte dansar.

Mellan media
En del av projektet har intermediala aspekter. Vad 
betyder det? Jo, att man rör sig mellan text, ljud, bild 
och så vidare, alltså mellan olika medier och ser hur 
de samverkar.
 – Man kan observera samverkan mellan auditiva, 
soniska och verbala medier eller texter, säger Ahl-
bäck och menar med auditiv ett slags ingenmans-
land mellan ljudande (soniska) musikaliska texter, 
och verbala texter. 
 – Meter, rytm, rim och andra fonologiska aspek-
ter förstås i det här sammanhanget som auditiva.
 Det visuella blir ett slags övergripande medium 
som informerar alla de andra medierna: bilderna av 
skärgården och martallen har o�a uppfattats som 
likställda med det �nlandssvenska. Ahlbäck har ana-
lyserat bl.a. identitetsbyggaren Arvid Mörnes ton-
satta dikt ”Sjömansvisa” eller ”Båklandets vackra 
Maja”. Hon klär i sin översättning Beatiful May of 
Båkland texten i samma soniska skrud (så att den 
passar metern i dikten) som på svenska och resulta-
tet är en avterritorialisering av �nlandssvenskheten 
så som den är grundad i ett speci�kt bildspråk, vil-
ket i sin tur härrör ur en speci�k blick.
 Kan man säga att den �ktiva ”blu� ” som Mörne 
målar upp är ett gensvar på behovet av en bra skrö-
na? Goda berättelser fungerar som ett kulturellt kitt.
 – Mörne om någon hade tagit som sin uppgi� att 
skapa ett �nlandssvenskt territorium, säger Ahlbäck 
som i sin översättning främmandegör något till sy-
nes väldigt bekant och lyckas hitta paradoxer och 
spänningar i sin nyläsning av Mörne. 
 – Egentligen anställdes jag i projektet för att skri-
va om sång- och musikfesterna, vad de betydde för 
landsbygdens kvinnor, fortsätter Ahlbäck. 
 Hon gör också en djupdykning i den svensksprå-
kiga byn e�er sekelski�et för att granska de (man-

 Fast musik inte på samma 
sätt som språk kan kopplas 
konkret till språkbaserad 
etnisk identitet finns dess 
styrka och påverkan just i att 
den går rakt in i själen.”
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Varför och hur uppstod projektet ”Fin-
landssvenskhet framställd genom musik”?

– Det är en lång berättelse. En av de första 
sakerna jag gjorde som professor i musikve-
tenskap vid Åbo Akademi var att ordna en 
kurs i ”Finlandssvenskhet och musik” våren 
1998. Då uppmärksammade jag att det fat-
tas mycket vetenskaplig information om fle-
ra musikarter – såsom olika slag av populär-
musik och vissång – som blomstrar inom 
den svenska befolkningen i Finland. På kur-
sen diskuterades inte bara folkmusik i för-
hållande till finlandssvensk identitet, vilket 
är vanligt, utan kursen belyste hela det int-
ressanta problemfält där identitetsskapan-
de betraktas ur flera musikarters synvinkel. 
 Johannes Brusila hade publicerat en 
belysande artikel om finlandssvenskhet 
och populärmusik, men det fanns myck-
et mer att göra. På institutionen började 
vi diskutera hur mycket man har forskat i 
t.ex. finlandssvensk litteratur i jämförelse 
med musik. Folkloristiska och etnologiska 
under sökningar tycktes också ”härja” på 
fältet. Ändå har just musiken spelat en stor 
roll i att skapa en etnisk identitet bland de 
svenskspråkiga.
 Sedan skrev Niklas Nyqvist sin doktors-
avhandling om Otto Andersson för att kri-
tiskt granska hans roll som musiker och 
musikforskare i konstruerandet av ”fin-
landssvenskhet” under de första decennier-
na av 1900-talet. Samarbetet med KRUM 
(konstnärliga rådet för finlandssvenska ut-
bildningsfrågor i musik) och dess koordina-
tor Ros-Mari Djupsund blev också ett vik-
tigt steg, eftersom vi lärare och studerande 
i musikvetenskap då gjorde fältarbete för 
krum på tre orter: Kökar, Korsholm och 
Esbo. Då fick vi förstahands information om 

Tre frågor 
till projektledaren professor Pirkko Moisala per e-post från Kanada

det finlandssvenska musikläget i dag, vilket 
ytterligare förstärkte mitt eget intresse på 
forskningsområdet.
 När rektor vid Åbo Akademi utlyste me-
del för forskningsprojekt, växte vår grupp yt-
terligare med två forskare, Hanna Väätäi nen 
och Pia Maria Ahlbäck, som är väl insatta i 
de nyaste kulturteorierna. Den gången var 
vår projektansökan inte framgångsrik, men 
det gav oss en bra grund för att utveckla den 
vidare när SLS utlyste sina forskningsmedel.

Vilka var projektets mål och hur har man 
lyckats förverkliga målen?

– Projektets mål var att granska hur svensk-
het i Finland konstrueras genom olika mu-
sikpraktiker. Vi har betraktat musik inte en-
dast som ett ljudande fenomen, utan också 
som en aktivitet och som meningsskapan-
de processer. Projektforskarna har stude-
rat de bilder och konstruktioner av Finlands 
svenskheter som kan läsas, höras, ses och 
tolkas i olika slags praktiker och texter, som 
musik, musicerande, sång, sångtexter och 
”musikaliska livsberättelser”.  Vi lyckades 
förverkliga dessa breda mål i den mån det 
var möjligt under en begränsad tid: varje 
projektforskare hade möjlighet att genom-
föra en 1,5 års forskningsperiod. 
 Eftersom det finns stora luckor angå-
ende vetenskaplig kunskap om finlands-
svenskhet och musik anser vi att vårt pro-
jekt bara är en början. Kort sagt pekar våra 
forskningsresultat på en stor pluralism inom 
de svenskspråkigas musikliv i Finland. En-
ligt våra undersökningar framstår finlands-
svenskhet som ett mångskiftande område 
som består av olika slags identifikationer 
och musiken spelar en viktig roll i att skapa 
och förnya bilder av finlandssvenskhet. 

 Framtiden klingar i musiken om man 
bara lyssnar noggrant på den.

Vad gör projektet ti ll ett  aktuellt 
forskningsprojekt?

– Ur den musikvetenskapliga metodologins 
synvinkel ligger vårt projekt i tids andan, 
efter som musikforskning kring Gilles Deleu-
zes tankar har vuxit snabbt under de se-
naste decennierna, speciellt i Europa och i 
Australien. När jag föreläste om detta pro-
jekt vid University of California, Berkeley, 
för ett par månader sedan fick jag veta att 
Deleuze forskning i musik är starkt på kom-
mande också i Nordamerika.
 Frågan angående finlandssvenskhet 
tycks alltid vara aktuell och jag är starkt 
övertygad om att musiken har mycket mera 
att erbjuda både som forskningsämne och 
för den finlandssvenska gemenskapen så 
som allmänheten hittills kanske har tänkt 
sig den. Fast musik inte på samma sätt som 
språk kan kopplas konkret till språkbaserad 
etnisk identitet finns dess styrka och påver-
kan just i att den går rakt in i själen. 
 T.ex. kan dementa människor, som har 
förlorat sitt språk, ännu reagera och komma 
ihåg med hjälp av bekant musik. Det borde 
absolut forskas vidare i musikens betydelse 
för den finlandssvenska gemenskapen. Det 
finns verk om om finlandssvensk litteratur, 
så varför inte också om finlandssvensk mu-
sik?
 När projektet inleddes var moisala pro-
fessor i musikvetenskap vid Åbo Akademi 
och samtliga projektforskare har en kopp-
ling till ÅA. Moisala är sedan 2008 profes-
sor i musiketnologi vid Helsingfors univer-
sitet.

Intervju: Patrik Simberg

folkets) attityder som påverkade bonddöttrarnas 
mobilitet. Till exempel lockades många � ickor av 
tanken att resa till sångfesten på Åland 1922, resan 
var ett stort företag och nätterna borta hemifrån 
många. Åland, som då nyligen fått sitt självstyre, 
bildade dessutom på sätt och vis en konkurreran-

de, mera stridbar diskurs, till den fortfarande rätt 
så färska � nlandssvenska. Men hur det gick framgår 
först nästa år, då Ahlbäck har för avsikt att publicera 
sin artikel.  

Patrik Simberg är produktionssekreterare vid SLS



  K ä l l a n 1-2011  9

k o l u m n

… vilar på lager av tankar från förr

inlandssvenskhet framställd genom musik” är egentligen en 
typisk forskningsrubrik i vår ti d: smått  stolpig, dessutom ti llräckligt 
mångtydig för att  ge forskarna tankeutrymme. Men ändå ger for-

muleringen aningar om vad forskningen handlar om. Där ryms idén om att  
relati onen mellan det fi nlandssvenska och musiken kan ses från två håll. Å 
ena sidan är det värt att  undersöka fi nlandssvenskarnas musik vanor, all-
deles oavsett  hur musiken låter och var den kommer ifrån. Å andra sidan 
fi nns det musik med otvetydigt fi nlandssvenska förtecken, oberoende av 
vem eller vilka som för ti llfället framför den. Dett a dubbla perspekti v vill 
– så som jag uppfatt ar saken – projektrubriken fånga.
 Vår musiksmak säger mycket om oss, och musiken i sig berätt ar också 
en hel del. Faktum är att  dessa enkla påståenden ganska bra samman fatt ar 
vad dagens musikforskning sysselsätt er sig med. Musik som bidrag ti ll vårt 
identi tetsbygge och som följeslagare ti ll våra känslor rör stora frågor om 
människans natur. Och den klingande musikens enorma möjlig heter att  
tala ti ll oss är ingen mindre uppgift  att  reda ut. Ärligt talat är inget dera av 
perspekti ven någon exklusiv forskararena. Många kan säkert vitt na om 
egna tankar kring musikens sällsamma betydelse.
 Även om projektrubriken som sagt är ti dstypisk, innehåller den ett  idé-
arv med lång historia. Existensen av ett  samband mellan ett  folk och dess 
musik beskrev den tyske författ aren Johann Gottf  ried von Herder redan i 
slutet av 1700-talet. En påtaglig följd är den stora och spridda fl oran med 
ord som har förledet folk-, ti ll exempel folkvisa och folkmusik. Det går ock-
så att  knyta folkmusikarkiven ti ll Herder, eft ersom dessa ska samla och ti ll-
handahålla musiken hos ett  folk i ett  land eller en region. De rika samling-
ar som Finlands svenska folkmusikinsti tut förvarar i Vasa manifesterar en 
idégemenskap som inte bara sträcker sig över hela vår egen konti nent, 
utan fi nns i form av liknande arkiv långt utanför Europa.
 Det vore gement att  säga ”intet nytt   under solen” ti ll dem som vill un-
dersöka det fi nlandssvenska i musiken. Men ändå är det fascinerande hur 
den allra mest moderna forskningen vilar på lager av tankar från förr.  
                 
g u n n a r t e r n H ag

”F  Vår musiksmak säger 
mycket om oss, och musiken 
i sig berättar också en hel 
del. Faktum är att dessa 
enkla påståenden ganska 
bra samman fattar vad 
dagens musikforskning 
sysselsätter sig med.”

Gunnar Ternhag är svensk musikforskare,  pro-
fessor i ljud- och musikproduktion vid Hög-
skolan Dalarna samt gästprofessor vid Musik-
högskolan vid Örebro universitet.
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Svea Kristina Jansson föddes på Nötö i Nagu 
socken den 30 september 1904. Nötö var på 
den tiden ett livligt skärgårdssamhälle. Svea 

Jansson var dotter till skutskepparen Abel Konstan-
tin Jansson och hans hustru Ida So�a Gustava Jans-
son. Fadern seglade ved, som han om vintrarna köpt 
upp i Österbotten, till Stockholm. Svea var familjens 
�ärde barn och kom med tiden att få åtta syskon. 
När Svea var fyra år gammal erbjöd sig morföräld-
rarna, som bodde i Österäng på östra sidan av Nötö 
i byns utkant, att ta hand om henne. Svea betonade 
vid �era tillfällen att hon hade en lycklig barndom 
hos morföräldrarna.
 Morfadern Adolf Fredrik Jansson hade i yngre 
dagar ha� en segelskuta, men när Svea �yttade in 
hos morföräldrarna hade han redan upphört med 
seglationen. Sveas mormor Eva Gustava Jansson var 
född i Böle by i Hitis. Vid 21 års ålder hade hon fått 
tjänst som piga hos en bonde på Nötö, där hon träf-
fade skutskepparen Adolf Jansson. Med honom �ck 
hon tre barn, av vilka det mellersta, dottern Ida So�a 
Gustava, blev Sveas mor. Mormodern var glad och 
livlig till sin natur, hon tyckte om att sjunga och dan-
sa. Av henne lärde sig Svea en mängd visor.
 Eva Jansson var i bygden känd som en ovanligt 
god sångare. Det var i första hand hennes ålderdom-
liga visrepertoar som hade väckt uppmärksamhet, 
men också hennes bärande stämma. Sommaren 1923 
besöktes hon av den första folkmusiksamlaren, sång-

SveaJansson 
En av Nordens främsta vissångare

Svea Jansson från Nötö var på - och - talen 
en av Nordens mest uppburna folkliga vissångare.  
Hennes sångarkarriär sträckte sig över fem decennier 
– från  till -talets uppträdanden i Stockholm. 
Den unika repertoaren med allt från medel tida bal-
lader till samtidens populärmusik, hennes bärande 
stämma och spontanitet gjorde henne till såväl fors-
karnas som allmänhetens favorit. 
a n n - m a r i H äg g m a n

lärarinnan Greta Stenbäck, gi� Dahlström, som för 
Svenska litteratursällskapets räkning tecknade upp 
visor i Åbolands skärgård. Greta Dahlström förde 
dagbok och hon berättar detaljerat om det första 
mötet med Svea Jansson och hennes mormor den 19 
juni 1923:

Nu har jag funnit det rätta: Janssons i Österäng! Tor-
pets invånare består av morfar, mormor och Svea. 
Morfar kan ej många visor, men han är vänlig heten 
själv och kallar mig med ålderns och könets överläg-
senhet ”du”. Mormor är 82 år, lång och mager med 
vackra markerade drag, säkert en skönhet i sina dagar. 
Hon är kry och munter och hennes repertoar är syn-
nerligen rik och omfattar alla slag av visor: ballader, 
sjömans- och kärleksvisor, skämtvisor och en och an-
nan dansmelodi . – – – Här är Svea, som är förtrogen 
med hela visförrådet sedan sin barndom, en ovärder-
lig hjälp. Hon är musikalisk och har ett briljant minne 
och tycks vara mycket intresserad av sitt värv (d.v.s. att 
hjälpa mig). En pigg och vaken �icka, aderton år, �ink 
och spänstig, ögonen överallt, den förnumstiga näsan i 
vädret, över gestalten ännu en viss barnslig kantighet.

Tidig sångdebut
I Svea Janssons barndoms- och uppväxtmiljö var 
sången en naturlig del av det dagliga livet. Man sjöng 
medan man arbetade, när man rodde eller seglade. 
Och man sjöng tillsammans när man trä�ades på 
lediga stunder. Om söndagskvällarna satt �ickorna 
i �ickkamrarna och skrev upp visor ur minnet eller 
ur varandras vishä�en. Under vackra sommarkväl-
lar ljöd sången när ungdomarna dansade sånglekar 
i något vägskäl, på båtbryggor och �ata stenhällar.
 Sitt första sångframträdande gjorde Svea Jansson 
i skolan då hon var åtta år gammal. Förmodligen �ck 
Svea redan under skoltiden en viss rutin att uppträda 
med sång, läsning och deklamation. Hon hade pla-
ner på att fortsätta sin skolgång vid fruntimmerssko-
lan i Åbo, men familjens knappa ekonomi lade hin-
der i vägen.

T e m a  m u s i k
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 Från 13 till 17 års ålder vistades Svea Jansson varje  
sommar ute vid �skeläget, där hon utökade sin re-
pertoar av kärleksvisor, sjömansvisor, skämtvisor 
och sånglekar. Andliga sånger och psalmer lärde hon 
sig på bönemötena. Sommartid besöktes Nötö näm-
ligen av kringresande kolportörer, och sången var ett 
viktigt inslag i de religiösa sammankomster som då 
ordnades. När resegrammofonen på 1920-talet kom 
till Nötö lärde hon sig revyvisor och schlager.
 År 1919 bildade ungdomarna på Nötö och om-
kringliggande holmar en ungdomsförening, De 
Unga i Havsbandet, som 1932 kunde inviga sitt eget 
föreningshus, Havsborg. Medlemsmatrikeln visar 
att Svea Jansson blev medlem 1920. Hon blev ge-
nast aktiv i föreningens sångkör. Åren 1926–1929 
låg ungdomsföreningens verksamhet nere. För Svea 
Janssons del innebar de åren också av andra orsa-
ker ett slut på ungdomslivet; 1926, när Svea var 21 
år gammal, �ck hon sin första son Olof Klas. E�er 
det blev Svea aktiv i ortens Marthaförening, där hon 
uppträdde med sång och deklamation vid månads-
mötena.
 Svea Janssons kontakt med folkmusiksamlarna 
och -forskarna kom i hög grad att prägla hennes liv. 
Redan den första kontakten med Greta Dahlström 
sommaren 1923 gav Svea en ny syn på visorna, även 
om hon redan då hade byggt upp en ansenlig sam-
ling visor. Greta Dahlström noterar att den 18-åriga 
Svea hade stora buntar av böcker med visor och an-
nan poesi som hon hade kopierat. Dahlströms besök 

gjorde att Svea blev medveten om att de gamla visor-
na hade ett särskilt värde, i synnerhet mormoderns 
gamla kärleksvisor. Greta Dahlström uppmuntrade 
också Svea att göra melodier till texter och att skriva 
egna visor. ”Min sång till havet”, som hon skrev re-
dan 1924, rönte stor uppskattning när hon själv vid 
olika tillfällen framförde den. Allt detta gjorde att 
Svea Jansson började drömma om att bli sångerska. 
Men planerna �ck skrinläggas, det fanns helt en-
kelt inte ekonomiska möjligheter. E�er morföräld-
rarnas död övertog hon torpet, där hon bodde med 
sonen Olof. Hon �skade – mest strömming – och 
hon stickade och virkade på förtjänst. När Åbo �sk-
handelslag öppnade ett �skrökeri på Nötö gav detta 
Svea en del arbetstillfällen.

Skivinspelning
Hoppet om att bli sångerska tändes på nytt 1939. 
Svea Jansson bodde då med sin andre son, Stig Ger-
hard, född 1934, i Korpo där hon arbetade som hus-

Svea Jansson till-
sammans med mor-
föräldrarna Eva och 
Adolf Jansson på 
Nötö, Nagu 1924. 
Foto Hanna Saltz-
man

 dahlströms besök gjorde att svea 
blev medveten om att de gamla 
visorna hade ett särskilt värde, i 
synnerhet mormoderns gamla 
kärleksvisor.”
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hållerska  i Södergård på Brunskär. Greta Dahlström 
kontaktade Svea och bad henne komma till Åbo, 
där hon �ck sjunga in ett tjugotal visor på lackski-
vor. Skivorna spelades i radio och Svea �ck för första 
gången betalt för sin sång. Genom radion spreds nu 
ryktet om den unika vissångerskan från Nötö, och 
Svea Jansson hoppades på en fortsättning. ”Men så 
kom kriget och gjorde slut på alltsammans igen”, 
konstaterade hon senare uppgivet i en intervju.
 E�er vistelsen på Brunskär �yttade Svea Jansson 
till Jomala på Åland, där hon tog tjänst i ett lanthus-
håll. Svea skulle förmodligen ha fortsatt att leva som 
obemärkt folklig sångare i sin lantliga miljö, om inte 
Sveriges Radio 1957 sökt upp henne i hopp om att 
kunna spela in ballader. Sveriges Radio hade nämli-

gen i slutet av 1950-talet inlett ett stort inspelnings-
projekt där den svenska medeltidsballaden stod i 
fokus. Visforskarna Greta Dahlström och Al� ild 
Forslin fann Svea i Jomala och inbjöd henne till Åbo, 
där hennes första sammanträ�ande med Sveriges 
Radio ägde rum i Sibeliusmuseum den 18 och 19 no-
vember 1957. Svea sjöng då 38 visor, av vilka 19 var 
medeltida ballader. Som traditionsbärare var Svea 
vid det laget alldeles unik. Hon hade i mer än trettio 
års tid samlat på gamla visor. Hon hade en god sång-
röst, hon sjöng med kra� och glädje och var helt in-
ställd på att agera som sångerska.
 För Svea Jansson innebar kontakten med Sveriges 
Radios redaktör Matts Arnberg en vändpunkt i livet. 
I sina minnesanteckningar skriver hon:

Så kom den stora dagen, som jag aldrig glömmer, då 
jag skulle sjunga första gången på band. Nu skulle det 
gå i uppfyllelse, som jag alltid hade längtat e�er, att få 
höra min egen röst. Ja det blev några insjungningar, 
och många visor, och så gick det så som jag alltid hade 
tänkt och drömt, att jag skulle kunna sjunga, så att 
hela världen skulle kunna höra mig!

Annandag jul 1958 sjöng Svea Jansson i Sveriges Ra-
dio. Matts Arnberg presenterade den nyupptäckta 
vissångerskan och hennes bakgrund. Tidningen Rös-
ter i Radio uppmärksammade Svea i sitt julnummer. 
Detta program följdes av �er. Nu blev man också på 
Åland medveten om att man i sin krets hade en be-
tydande vissångerska, och Svea Jansson blev ombedd 
att uppträda vid fester och sammankomster av oli-
ka slag.
 Som en följd av kontakterna med Matts Arnberg 
och Ulf Peder Olrog vid Svenskt visarkiv i Stock-
holm �yttade Svea Jansson 1959 till Sverige. Hon an-
ställdes som hemhjälp och barnsköterska i Ulf Pe-
der Olrogs familj och bosatte sig i Rönninge utanför 
Stockholm. Svea såg i över�yttningen en möjlighet 
att få ägna sig åt sången. Det var nu, 1959–1960, som 
hon skrev ned minnen från sin barndom och upp-
växttid på Nötö. En bearbetad version av Sveas min-
nesanteckningar ingår i Sumlen 1988. Hon knöts till 
Svenskt visarkiv, där hon �ck till uppgi� att skriva 
ned texterna till sina visor, med uppgi� om var och 
av vem hon lärt sig de olika visorna, och hjälpa till 
med att ordna upp material.
 Stödd och uppmuntrad av Matts Arnberg och 
Ulf Peder Olrog pro�lerade sig Svea Jansson som en 
guda benådad vissångerska. Sitt stora genombrott 
�ck hon 1962, då Sveriges Radio utgav Den medel tida 

 Sommaren 1923 besöktes Svea Jansson och hennes morföräldrar av folkmusiksamla-
ren Greta Dahlström som för Svenska litteratursällskapets räkning tecknade upp visor i 
Åbolands skärgård. Bland uppteckningarna av Janssons visor ingår  ”Den bortreste”. 
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balladen, där Svea ensam står för insjungningarna 
på en av albumets fyra lp-skivor. Hon blev med ens 
Sveriges mest uppburna folkliga vissångerska. Hen-
nes visor spelades i radio, hon intervjuades i  radio- 
och tv-program och hon blev ombedd att sjunga sina 
visor vid konserter, välgörenhetsfester, studentsam-
mankomster och forskarkongresser.
 Svea Jansson anpassade sig väl till de nya förhål-
landena. Hon deltog i Rikskonserters turnéverksam-
het och hon ställde upp för intervjuer i tidningspres-
sen. Hon sa att hon nog kunde tusen visor och att 
hon aldrig varit nervös inför något framträdande. 
”Man imponeras inte bara av hennes minnesgodhet 
utan också av att hon medvetet – eller omedvetet – 
tagit till sig gamla tiders sångsätt, frasering och an-
nat som hör sången till. Svea är m.a.o. inte bara en 
traditionsbärare – hon är en konstnär”, skriver Jan 
Winter i Svenska Dagbladet den 28 juni 1979. I Fin-
land följde man med intresse Svea Janssons fram-
gångar i Sverige: ”Nötö-Svea får ros i Sverige” lyder 
en rubrik i Åbo Underrättelser.

I Svea Janssons arkiv vid SLS ingår två av hennes vishäften. 

 sitt stora genombrott fick hon 
1962, då sveriges radio utgav Den 
medeltida balladen, där svea ensam 
står för insjungningarna på en av 
albumets fyra lp-skivor. Hon blev 
med ens sveriges mest uppburna 
folkliga vissångerska.”
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Ann-Mari Häggmans arti kel om vis-
sångerskan Svea Jansson är en av 846 
person arti klar som kommer att  ingå 
i de två avslutande banden av Bio-
grafi skt lexikon för Finland. Dessa 
 volymer (3 och 4) omfatt ar personer 
i Finland från 1917, då Finland blev en 
självständig republik, fram ti ll i dag 
och utkommer senare i år. I volymerna 
hitt as många fl er personer som verkat 
inom den klassiska, folkliga och popu-
lära musiken, ti llsammans med per-
soner från de fl esta andra kultur- och 
samhällsområden.

 www.blf.fi

Biografi skt lexikon 
för Finland

BLF

Hyllad och prisbelönad
År 1964, samma år som Svea Jansson fyllde 60 år, 
� ck hon ta emot Nordiska museets Artur Hazelius- 
medalj i silver för sin insats som traditionsbevara-
re. Just det året kan anses som en höjdpunkt i Svea 
Janssons sångarkarriär. Hon deltog då bl.a. i en stor 
konsert i ABF-huset (Arbetarnas bildningsförbund) 
i Stockholm tillsammans med den amerikanske folk-
sångaren Tom Paley, skotten Archie Fisher och jämt-
länningen Salmo Sahlin.
 Året därpå, 1965, lämnade Svea Jansson Stock-
holm. Hon var då 61 år. Kanske hon insåg att kraf-
terna en dag skulle ta slut. Hon tog en hushållerske-
tjänst i Klovsten, Beateberg, i dåvarande Moholms 
(sedermera Töreboda) kommun i Västergötland. 
Följande år � ck hon svenskt medborgarskap. Som 
vissångerska tilldrog hon sig fortfarande uppmärk-
samhet. År 1978 utgav Svenskt visarkiv i samarbete 
med Sveriges Radio och Rikskonserter en lp-skiva 
Svea Jansson sjunger visor från Åbolands skärgård, 
som upptar inspelningar som Matts Arnberg vid 
Sverige Radio hade gjort med Svea 1957–1961.
 Svea Jansson avled på Skövde kärnsjukhus den 
1 december 1980. På självständighetsdagen den 6 de-
cember skulle hon för sina insatser ha fått medaljen 
Pro Finlandia. Sitt sista levnadsår tillbringade hon 
på ålderdomshemmet Bergmansgården i Beateberg 
i Västergötland, svårt sjuk och rullstolsbunden. Vid 
sin död var hon medellös och jordfästes på kommu-
nens bekostnad. Urnan med hennes sto�  fördes till 
Nötö. Graven pryds av en minnesvård som rests av 
folkmusikforskare i Finland och Sverige.
 Svea Jansson hade en imponerande stor repertoar 
bestående av 1 000–1 200 visor, omfattande allt från 
medeltida ballader till moderna slagdängor. Forskar-
na upphörde aldrig att förvåna sig över den väldiga 
repertoaren, dess brokiga sammansättning och den 
stora receptivitet som hon uppvisade ända in i hög 
ålder. Ännu under sitt sista levnadsår lärde hon sig 
nya visor. Merparten av Svea Janssons visor stamma-
de från tiden före och kring sekelski� et 1900, men 
såväl 1700-talsvisor som 1970-talets populärmusik 
rymdes med. Ingen visgenre var henne främman-
de. Hon sjöng sånglekar, barnvisor, kärleksvisor, sjö-
mansvisor, medeltida ballader, psalmer och andliga 
sånger med samma inlevelse.
 Svea Jansson har blivit en förebild för � era av 
2000-talets högskoleutbildade folkmusiker i Fin-
land och Sverige. Ingen annan folklig vissångare från 
Finlands svenskbygder har uppnått en liknande sta-
tus. Genom att hennes sång blev så grundligt doku-

menterad � nns det i arkiven ett rikt sto�  att ösa ur, 
inte bara när det gäller visor till enskilda artisters och 
folkmusikgruppers repertoarer, utan också till veten-
skaplig forskning i ålderdomlig vistradition och i en 
enastående sångarkarriär.  

Professor Ann-Mari Häggman har tidigare verkat som chef för 
Finlands svenska folkmusikinstitut, arkivarie och arkivchef vid 
Folkkultursarkivet vid SLS och som tf. professor i folkloristik 
vid Helsingfors universitet. Häggman är styrelsemedlem i SLS.
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Nordisk Folkminnesforskning 1965.
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Den nya folkmusiken stod i fokus på semi-
nariet ”Tradition och innovation – den nya 
folkmusiken” som arrangerades i Vasa den 

14–15 oktober 2010 av Finlands svenska folkmusik-
institut och Folkmusiksällskapet r.f. Seminariet ut-
gick huvudsakligen från en aktuell frågeställning: 
Vad händer när tradition i form av spelmanslåtar, 
visor, insamlat traditionsmaterial osv. möter innova-
tion i form av kreativt skapande där musiker utnytt-
jar de moderna uttrycksmedel, genrer och tekniska 
lösningar som �nns till hands i dag? 
 Andra frågor som behandlades under seminariet 
var bl.a. hur mötet mellan nytt och gammalt upplevs 
bland dagens folkmusikutövare, både amatörer och 
professionella. Vilken roll har folkmusiken i dagens 
samhälle? Har folkmusiken någon plats i dagens 
musik värld eller drunknar den i det ymniga medie-
utbud som präglar vår tillvaro, och där så gott som 
allt är tillgängligt på internet? Måste folk musiken 
anpassas för att synas eller höras? Vad är det bland 
utövarna som motiverar till innovation eller till för-
svar av traditionella former och uttryckssätt?

Ny folkmusik i Sverige och Norge 
Första föredragshållare var Hållbus Totte Mattsson, 
som vid sidan av sitt musikerskap är universitets-
lektor inom ämnet ljudproduktion vid Högskolan 
Dalarna. I sitt föredrag ”Tekniska innovationer i en 
akustisk värld” berättade Mattsson, med utgångs-

Ny folkmusik är musik som har sin utgångspunkt i traditions musiken 
men som utövaren sätter sin prägel på genom att med instrumenta-
tion och arrangemang tillföra element från andra musi kaliska tradi-
tioner. Mötet mellan den traditionella folkmusiken och nya kreativa 
uttrycks former diskuterades under ett seminarium i Vasa i höstas. 

n i K l a S n yqv i S t

punkt i sin egen karriär och sina egna erfarenheter 
bl.a. med gruppen Hedningarna, om hur folkmusi-
ken på 1980-talet hittade en ny publik på rockscener 
och -festivaler. Han beskrev hur detta ledde till att 
det ställdes högre krav på ljudåtergivning och -för-
stärkning, vilket i sin tur medförde att tröskeln för 
att söka nya tekniska lösningar sänktes. Mattsson gav 
prov på detta genom att visa �lmklipp från Hedning-
arnas konsert på Roskildefestivalen i Danmark, ett 
evenemang som inte i första hand förknippas med 
folkmusik.
 Gjermund Kolltveit, �l.dr i musikvetenskap, job-
bar som frilansande forskare och musiker, och är en 
�itig aktör på det norska folkmusikfältet. I sitt före-
drag ”Folkemusikk i Norge anno 2010: Nya scener, 
medier og identiteter” tog han fasta på samma tema-
tik som Mattsson men sett ur ett norskt perspektiv. 
Kolltveit framhöll att Norge alltid varit mycket tra-
ditionsmedvetet – bl.a. blev det först på 1950- talet 
 tillåtet att spela vanlig �ol i stället för hardanger-
fela vid de traditionella spelmanstävlingarna (kapp-
leikarna) – men han påpekade att folkmusiken i 
Norge också påverkats av globaliseringen och mass-
medialiseringen. Detta har enligt Kollveit lett till 
en ökad kommersialisering och betoning på USA- 
in�uerat ensemblespel. Han gav också exempel på 
hur man i Norge använt och fortfarande använder 
folkmusiken i politiska och nationella sy�en när den 
ly�s fram som symbol för det genuint norska. 

T e m a  m u s i k

Den nya folkmusiken
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tionen varit ständig ledsagare.  Hon började musice-
ra i barndomen som ensam dragspelare tillsammans 
med bygdens � olspelmän och fortsatte via yrkes-
studier vid Sibelius-Akademin till den nuvarande 
karriären som instrumentlärare i Jakobstad. Som 
sin musikaliska fostrare ly� e hon framför allt fram 
Jeppo spelmannen Viktor  Andersson, som med vetet 
eller omedvetet lärde henne traktera dragspelet som 
en � ol. Den säregna spelstil som Julin-Häggman  ut-
vecklade tack vare denna  tidiga musikfostran har 
hon fört vidare bl.a. i sitt eget bandprojekt Jepokryd-
dona, som skördat framgångar i folkmusikkretsar 
också utanför Finland. Julin- Häggman berörde ock-
så frågor om folkmusik i modern dräkt genom att 
demonstrera hur en skålvisa från Jepokryddonas cd 
Outroulit råulit mixats om för att nå ut till en större 
och framför allt yngre danspublik.
 Seminariets sista föreläsare Kim Ramstedt har 
specialiserat sig på just denna typ av dansmusik. 
Under rubriken ”Folkmusik 2.0” berättade Ram-
stedt om en ny genre som går under benämning-
en ”World music 2.0”. Ramstedt beskrev hur den-
na form av elektronisk dansmusik – liksom många 
andra musikaliska subgenrer – har fötts i samhällets 
lägre skikt, o� a som en slags möjlig utväg ur misär. 
Genren är utbredd över hela världen och sprids och 
utvecklas framför allt via internet. Denna tillgänglig-
het har gjort genren mycket levande och föränder-

Ny folkmusik i Svenskfi nland 
Seminariet fortsatte med en intervjudiskussion med 
folkmusikern Marianne Maans och musikern Lauri  
Antila. Duon gav sin syn på det folkmusikaliska ska-
pandet och gav också klingande prov på temat ny 
folkmusik genom att framföra några stycken från sin 
då nyutkomna skiva Duets. 
 Maans, som är utbildad folkmusiker från Sibelius- 
Akademin, berättade om sin väg inom folkmusiken 
och om hur studierna vid Sibelius-Akademin hjälpte 
henne att hitta sina musikaliska rötter. Hennes krea-
tiva perspektiv vidgades också genom studier i såväl 
inhemska som utländska musiktraditioner. I mötet 
med Lauri Antila förenas två musikpersonligheter 
där en � nlandssvensk och en sverige� nsk musiker 
utbyter och blandar musikaliska erfarenheter i en 
nyskapande folkmusikkompott. 
 Också folkmusikern Christine Julin-Häggman 
berättade om sin musikaliska bana, där Jeppotradi-
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Dr Loop och Dj Emil 
på Doo-Bop Club
Seminariet ”Tradition och innovation – den 
nya folkmusiken” inleddes med en konsert och 
danskväll på jazz klubben Doo-Bop Club i Vasa. 
 Konserten som ordnades i samarbete med 
folkmusikfestivalen Vasa Folk lockade ett fem-
tiotal personer som fick lyssna till duon Dr Loop 
från Sverige. Dr Loop består av Hållbus Totte 
Mattsson, som bl.a. trakterar vevlira och luta, 
och Sa muel Andersson på fiol, moraharpa och 
slagverk. I sin musik blandar Dr Loop traditionell 
svensk folkmusik med datorstödd loopteknik. 
Både Mattsson och Andersson är också med-
lemmar i gruppen Hedningarna som på många 
sätt kan ses som pionjärer på den moderna folk-
musikens arena. Efter konserten spelade Kim 
”Dj Emil” Ramstedt remixar med inslag av olika 
länders traditionsmusik. Hållbus Totte Matts-
son och Kim Ramstedt var också föredragshål-
lare under seminariet. Dr Loop, dvs. Samuel Andersson och Hållbus Totte Mattsson, på Doo Bop Club i Vasa 

den 14 oktober 2010. Foto Kai Martonen

 seminariet utmynnade i en samstämmighet 
om att den nya folkmusiken har en given 
plats i dagens musikutbud.”
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lig, vilket har gett upphov till många lokala – bl.a.  latinamerikanska, 
afrikanska och indiska – varianter som bildar egna scener med den 
lokala musiktraditionen som grund. I sitt eget projekt Baltic Bass 
har Ramstedt också mixat � nlandssvensk folkmusik för dansgolvet 
vilket han också demonstrerade på seminariet. 

Nytänkande eller splitt ring?
Seminariet avslutades med en sammanfattande diskussion, som ut-
mynnade i en samstämmighet om att den nya folkmusiken har en 
given plats i dagens musikutbud. Samtidigt konstaterades det också 
att det � nns en viss risk för splittring på folkmusik fältet där den nya 
folkmusiken, o� a representerad av unga akademiskt utbildade mu-
siker, inte på ett naturligt sätt möter den traditionella spelmansmu-
siken på fältet. Den problematiken är inte unik för Svensk� nland. 
I hela Norden kan man skönja en liknande splittring där föresprå-
kare för tradition kan ha svårt att acceptera alltför innovativa ut-
svävningar, men där ”nya folkmusiker” inte heller integrerats inom 
den traditionella folkmusikens ramar på ett naturligt och problem-
fritt sätt. 
 Den 28 oktober 2011 ordnar folkmusikinstitutet och Folkmusik-
sällskapet i Vasa ett uppföljningsseminarium kallat ”Rädda spel-
mansmusiken”. På seminariet kommer representanter från Sverige, 
Norge  och Finland att diskutera frågor i anknytning till detta tema, 
både i form av föreläsningar och paneldiskussioner.  

Niklas Nyqvist är chef för Finlands svenska folkmusik institut vid SLS och 
en av forskarna i projektet ”Finlandssvenskhet framställd genom musik”.

Kim Ramstedt berättade 
om folk musik 2.0 på semi-
nariet ”Tradition och inno-
vation – den nya folkmusi-
ken”. Foto Kai Martonen
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Fmi i ett nötskal

F inlands svenska folkmusikinstituts (FMI) 
verksamhet innefattar insamling, dokumen-
tation, forskning, utgivning, arkivering och 

informationsspridning. Verksamheten utformas 
dels ur ett historiskt kontinuitetsperspektiv, dels 
ur ett kulturanalytiskt samtidsperspektiv där mu-
sikens roll och position som kultur arv och identi-
tetsmarkör i dagens samhälle uppmärksammas. 
Ett genomgripande tema med beaktande av det 
sistnämnda är ”den nya folkmusiken”. En viktig 
fråga som aktualiseras i sammanhanget är: Vad är 
folkmusik i dag?  
 Ända sedan institutets start 1978 har verksam-
heten i första hand fokuserat på traditionell folk-
musik- och folkdansutövning men under insti tutets 
drygt 30-åriga existens har fokus även lagts på när-
liggande musikaliska uttrycksformer. Bland annat 
har man uppmärksammat den finlandssvenska 
populärmusiken och den finlandssvenska allsång-
en genom utgivning av sångböcker som fått stor 
spridning. Folkmusikinstitutet har också haft en 
central roll i bevarandet och vidareförmedlingen 
av finlandssvensk snapsvisetradition. En informa-
tiv och heltäckande beskrivning av institutets till-
blivelsehistoria och breda verksamhetsfält ges i 
boken Att förvalta en musiktradition (2004).
 Utgivningen av fonogram har haft en viktig funk-
tion för spridningen av information om finlands-
svensk folkmusik. I institutets skivserie Musik från 
Finlands svenskbygder har till dags dato utgetts 25 
titlar i form av lp-skivor, c-kasetter och cd-skivor. 
Den tidiga skivutgivningen präglades framgångs-
rikt av den traditionella folkmusiken och de flesta 
av de utgivna lp-skivorna med folkmusik – såsom 
skivor med legendariska spelmän som Viktor An-
dersson i Jeppo, Valter Enlund och Torsten Pärus 
från Lappfjärd – har varit slutsålda redan en läng-
re tid. Mindre nyupplagor i cd-format väntar på att 
bli utgivna. 
 I sin skivutgivning har folkmusikinstitutet även 
gått i bräschen med att stödja och föra fram det 
som allmänt benämns ”ny folkmusik”. Det vill säga 
den typ av musik som har sin utgångspunkt i tra-
ditionsmusiken, men där utövaren/artisten i hög 
grad sätter sin egen innovativa prägel på musiken 
genom att med hjälp av instrumentation och ar-
rangering tillföra element från andra musikaliska 
traditioner. 
 Sedan 2008 ingår Finlands svenska folk musik-
institut i Svenska litteratursällskapet som en del av 
SLS Arkivcentrum i Vasa.

Niklas Nyqvist

inlands svenska folkmusikinstituts (FMI) 
verksamhet innefattar insamling, dokumen-
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inlands svenska folkmusikinstituts (FMI) 
verksamhet innefattar insamling, dokumen-
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informationsspridning. Verksamheten utformas 
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Nummer ett i Folkkultursarkivets skivserie 
Finlandssvensk folkmusik var Menuetter och 
polskor från Österbotten, som utkom 1969. 

Spelmansmusik stod på den tiden inte speciellt högt 
i kurs i den stora allmänhetens ögon. Folkdansspel-
mannen Gunnar Granroth hade i årtionden försökt 
få ihop en sammanslutning för de � nlandssvenska 
spelmännen men misslyckats. År 1969 lyckades Klas 
Gustafsson få ihop tjugo spelmän, som grundade en 
organisation som � ck namnet Finlands svenska spel-
mansförbund.
 Samma år som Spelmansförbundet grundades, 
men utan direkt samband med detta, spelades den 
första skivan i serien Finlandssvensk folkmusik in. 
Initia tivet till att ge ut � nlandssvensk folkmusik på 

T e m a  m u s i k

Nya utgåvor av 
Folkkultursarkivets skivor

Åren – gav Folkkultursarkivet vid SLS ut sju gram-
mofonskivor med fi nlandssvensk folkmusik, en - varvs ep-
skiva och sex lp-skivor. Nu ska skivorna ges ut också på cd. 
I år utkommer tre skivor: en skiva med öster bottniska menu-
etter och polskor från , en skiva med folkmusik från Esse 
och en med Jeppolåtar, båda från .
a n n e b e r g m a n

skiva kom från John Rosas, professor i musikveten-
skap vid Åbo Akademi, och arkivarierna vid Folk-
kultursarkivet, Ann-Mari Häggman och Bo Lönn-
qvist. Det blev en 45-varvs ep-skiva med tio låtar, 
som spelades in i Rundradions studio.
 Man gick då inte in för att ge ut ”autentisk” mu-
sik, dvs. musik som i mesta möjliga mån skulle likna 
den musik som hade spelats på danser eller bröllop i 
Österbotten i början av 1900-talet. I stället samman-
förde man tre av de mest framstående österbottniska 
� olspelarna, Erik Johan Lindvall, Berta Backström 
och Hans Karv från Munsala och Oravais, till ett 
minispelmanslag. De skulle framföra den � nlands-
svenska spelmansmusikens stolthet, de österbott-
niska menuetterna och polskorna. 
 De tre spelmännen hade vuxit upp i samma trak-
ter och med liknande melodiförråd och spelstil. På 
skivan spelar de för det mesta unisont men ”sekun-
derar” ställvis varandra, dvs. någon av dem spelar 
en understämma som till sin karaktär ligger i gräns-
zonen mellan ackordtoner och bordunspel, en folk-
lig tvåstämmighet som de hade lärt sig inom ramen 
för traditionen. Alla tre var framstående folkmusiker 
som var väl förtrogna med sin trakts spelmanstradi-
tion. De måste dock i den här triosammansättning-
en, då de inte var ensamma i sin stämma, anpassa sig 
till varandra på ett sätt som de inte hade behövt göra 
tidigare när de spelat på bröllop och danser, ensam-
ma eller tvåstämmigt i par.

Snabb atti  tydförändring  
Känslor som nostalgi och sockenidentitet var av 
under ordnad betydelse under 1960-talet. I stället var 
det framtid och utveckling som gällde. När skivor-
na Norrbaggar, med musik från Esse, och Jeppo spel-
män gavs ut 1976 var däremot spelmansmusiken re-
dan en del av en identitetsskapande samlingsrörelse. 

Hugo Kiisk hörde till storspelmännen i Esse och har spelats in 
för Folkkultursarkivet vid fyra olika tillfällen 1952–1976. På skivan 
Norrbaggar spelar han fem låtar. Foto Ann-Mari Häggman 1976
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Nya utgåvor av 
Folkkultursarkivets skivor

Medan spelmansmusiken under 1960-talet ansågs 
vara gammal modig, ha levt ut sin tid och vara dömd 
att försvinna, kom 1970-talet med många nya tankar. 
Olika slag av proteströrelser genomsyrade samhället, 
i politik såväl som i konst. Ekonomin gick uppåt och 
världen låg öppen för allt � er. Hippierörelsen, gröna 
vågen och nya musikstilar skapade en ny ungdoms-
kultur och nya livsstilar. 
 När världen krympte blev den egna lokala identi-
teten viktig. Hembygdsrörelsen blev en folkrörelse. 
Den nya trenden i samhället ly� e fram det förgång-
na som ett ideal och som en norm för hur ett gott liv 
skulle levas. Småskalighet, gemenskap på lokalplanet 
och samklang med naturen blev honnörsord. 
 Spelmanslag grundades i rasande takt och folk-
dräkten blev obligatorisk spelklädsel. Det nyvak-
nade intresset för folkmusik på bred front betyd-
de sam tidigt att äldre spelmän började spela på nytt 
och därmed odla den konst de inte praktiserat eller 
uppskattats för under tidigare årtionden. Spelmans-
musiken � ck en ny roll. 1970-talets spelmansmusik 
präglades starkt av de utommusikaliska känslor som 
fanns kopplad till den. Folkmusiken blev den goda 
musiken i motsats till den massproducerade pop- 
och underhållningsmusiken. Styrkan och kärnan i 
musiken var nu att spelmännen såg sig som förvalta-
re av en begränsad regions spelmanstradition, både 
vad gällde repertoar och spelstil.
 
Folkmusik från Esse och Jeppo
Skivorna Norrbaggar och Jeppo spelmän kom således 
ut i ett helt annorlunda samhälle än Menuetter och 
polskor från Österbotten. Skivorna var också olika  
till innehållet. De två förstnämnda presenterar båda 
folkmusikens olika tidsskikt. Här � nns dels äldre 
fältinspelningar från 1950-, 1960- och 1970-talen ur 
Folkkultursarkivets samlingar, dels presentationer 
av nya folkmusikgrupper som uppstått i folkmusik-
vågens kölvatten. Arkivarien Ann-Mari Häggman 
ansvarade för skivutgivningen med Birgitta Karls-
son som produktionsassistent.
 Skivan Norrbaggar har underrubriken Stråk-
lekare och Essespelmän. Gruppen Stråklekarna var 
tre relativt unga, delvis klassiskt utbildade musi-
ker, som inspirerade av folkmusikgrupper i Sverige i 
början av 1970-talet hade börjat spela Esselåtar och 
egna kompositioner i trestämmiga arrangemang. 
Stråklekarna,  Jonas Borgmästars, Lars Hjerpe och 
John Kronholm, presenteras på lp-skivans A-sida. På 
B-sidan � nns fältinspelningar med äldre Essespel-
män inspelade 1952–1972. 

 Skivan Jeppo spelmän presenterar likaså nyinspe-
lade låtar med spelmanslaget Jeppo bygdespelmän, 
där den då 15-åriga Christine Julin på dragspel re-
dan var en stjärna. På B-sidan � nns några låtar med 
Jeppo spelmanslag, som bestod av äldre Essespel-
män som hade återupptagit sitt spelande i slutet av 
1960- talet, men nu i grupp. Resten av B-sidan består 
av fält inspelningar ur Folkkultursarkivets samlingar 
från de föregående trettio åren. 

Historia i tre skikt
Dessa för länge sedan slutsålda skivor ges under 
våren–försommaren 2011 ut på nytt på cd. Skivor-
na är på sätt och vis ännu intressantare i dag än de 
var då de utkom, långt innan världsmusiken hade 
börjat prägla folkmusiken. Här � nns bruksmusik i 
form av dans- och bröllopsmusik med spelmän föd-
da kring sekelski� et 1900, och här � nns folkmusik 
i 1970-talstappning där känsla och äkthet var hon-
nörsord. När vi lyssnar på skivorna i dag sker det ut-
ifrån vårt perspektiv, när folkmusiken blivit en pro-
fessionell konsertmusikgenre som en bland andra 
stilarter. Vi lyssnar därför på ett annat sätt än man 
gjorde på 1970-talet.
 Det är Folkkultursarkivets förhoppning att de ny-
utgivna skivorna skall kunna bli en kunskapskälla 
som man både kan fascineras och inspireras av. Vi 
hoppas att musiken både skall väcka minnen till liv 
och ge uppslag till nytolkningar och till eget konst-
närligt skapande.  

Anne Bergman är arkivarie vid Folkkultursarkivet vid SLS

När skivan Menuetter och polskor från Österbotten spelades in 1969 kläddes för foto-
graferingen de tre spelmännen i folkdräkter och placerades att sitta på stolar som en 
stråktrio, vilket bådadera säkert kändes främmande för spelmännen.
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I mina tankar kring den � nlandssvenska popu-
lärmusiken har jag utgått ifrån metaforerna el-
ler positionsbestämningarna gränsfolkets musik 

och ankdamm samt avantgarde som ett slags analy-
tiska sökmotorer. Gränsfolkets musik knyter an till 
en föreställning om att de svenskspråkiga i Finland 
be� nner sig vid olika gränser: geogra� ska, språkli-
ga och mentala. Samtidigt är folk som analytiskt be-
grepp knappast hållbart längre, frånsett undersök-
ningar av vad man tidigare lagt in i begreppet vid 
olika tidpunkter.  
 Som � losofen Etienne Balibar har konstaterat är 
den gemenskap som nationalstaten upprättar en � k-
tiv etnicitet, dvs. en institutionell e� ekt eller ”fabri-
cering”, där samhällsformationerna i takt med att de 
nationaliseras kommer att ”etni� era” de befolkning-
ar som de innesluter. Enligt Balibar framställs be-
folkningarna i det för� utna eller i framtiden som om 
de utgjorde en naturlig gemenskap med en identitet 
vad gäller ursprung, kultur och intressen som över-
skrider individen och de sociala förhållandena.  
 Enligt Balibar är språket det ena av två styrande 
begrepp i nationsbildandet – det andra är ras. Det 
handlar om att skapa en språkgemenskap – en aktu-
ell gemenskap som samtidigt inger känslan av att all-
tid ha existerat, men som inte föreskriver något öde 
åt de generationer som följer på varandra. Idealiskt 
kommer den att assimilera vem som helst och håller 
ingen kvar i språkgemenskapen. Begreppet ”gräns-
folket” kan därmed kallas ett i högsta grad � ktivt be-

GRÄNSFOLKETS MUSIK 
mellan ankdamm och avantgarde

Fyra låtar med fi nlandssvensk anknytning – ”Höstvisa”, ”Cornet 
Chop Suey”, ”Rosa elefant” och ”Why I Smile Again” – står här 
som exempel för tankar kring begreppen det fi nlandssvenska och 
det svenska i Finland inom populärmusik. Artikeln bygger på ett 
föredrag hållet den  december  i SLS föredragsserie ”Från 
ankdamm till avantgarde”. 
S v e n - e r i K K l i n K m a n n

grepp. Det är också, om man tänker på det � nlands-
svenska och � nlandssvenskarna, en metafor snarare 
än en exakt beskrivning av � nlandssvenskarna. 
 Musikvetaren Johannes Brusila har försökt be-
skriva hur � nlandssvenskhet konstrueras inom po-
pulärmusik med en modell med tre koncentriska 
cirklar, där den innersta cirkeln, ”ankdammen”, re-
presenterar det � nlandssvenska i termer av småska-
lighet och tredje sektorns centrala roll, en represen-
tation av en viss typ av svenskhet i Finland. Följande 
cirkel utgörs av ”brackvattnet”, som är liktydigt med 
mångsidighet och anpassning, medan den yttersta 
cirkeln skriver in ”horisonten” som för aktörerna 
inte nödvändigtvis representerar periferi utan cent-
rum. I den yttersta cirkeln � nns tre positioner som 
påverkar � nlandssvenskheten och det svenska i Fin-
land: det rikssvenska, det � nska och det internatio-
nella. 

”Höstvisa” och ankdammen
Jag har valt att utgå från fyra låtar för att spinna vi-
dare kring hur det � nlandssvenska och det svenska i 
Finland kommer till uttryck i populärmusiken. Den 
första är ”Höstvisa” som sånggruppen Cumulus spe-
lade in på skiva 1977. Sången ”Höstvisa” med text av 
Tove Jansson och melodi av Erna Tauro kan – liksom 
Jansson och Tauro själva och sånggruppen Cumulus 
– exempli� era någonting av gränsfolkserfarenheten. 
Jag ska kort nämna några sådana viktiga aspekter på 
gränsfolks- och gränszonsproblematiken.

T e m a  m u s i k
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 Sången beskriver ett kulturellt gränsland, ett skär-
gårdsland, martallens landskap om vi så vill, med 
storm och fyrar, tilltagande kyla, alltså också en 
gränsårstid mellan sommar och vinter och ett men-
talt och musikaliskt gränstillstånd mellan dur och 
moll. Musikvetaren Niklas Nyqvist beskrev det (i ett 
mejl) så här: ”… versen går i moll medan refrängen  
(’Skynda dig älskade ...’) börjar i dur och landar i 
molltonartens dominant, förutom i sista refrängen 
där sången slutar i en optimistisk dur treklang.” Det 
här är ju, tillade han, något vi o�a uppfattar som just 
det svenska språkelementets uppgi� i Finland – att 
förmedla mellan en mollbetonad �nskhet och en 
durbetonad svenskhet.
 Inte minst kompositören och pianisten Tauro, det 
gäller också Jansson, kan beskrivas som en gräns-
överskridare eller kosmopolit. Tauro föddes i ett bor-
gerligt judiskt hem i Viborg på 1910-talet, pappan var 
läkare. Hon växte upp under en stormig tid. Hon 
personi�erar erfarenheterna hos ett gränsfolk. 
 Sånggruppen Cumulus har också en spännande 
kulturell genealogi. I gruppen förenas en mängd rot-
trådar. När ”hippiemusikalen” Hair av Rado, Ragni 
och MacDermot hade premiär på Svenska Teatern 
i Helsingfors 1969 var det rockgruppen Wigwam, 
med en stark �nlandssvensk och tvåspråkig fram-
toning, som stod för den instrumentala inramning-
en. De centrala rollerna i musikalen spelades av Anki 
Lindqvist, Cay Karlsson, Sakari ”Oscar” Lehtinen 
och Hector (Heikki Harma). När musikalen lades 
ner våren 1970 bildade kvartetten från Hår folkrock-
gruppen Cumulus, kort senare förstärkt med truba-
duren Petri Hohenthal.
 Trådarna går till både rautalanka och tidig beat-
musik i Finland. Karlsson är en av pionjärerna för 
tidig rock i Finland, i grupper som �e Mad Ones, 
Sca�olds, Cay & Sca�olds osv. En senare medlem, 
Lasse von Hertzen, kom från 60-talsbandet Roosters. 
 Hector blev en av förgrunds�gurerna för en ny 
form av rock sjungen på �nska, Suomirock. Anki 
Lindqvist, sångerskan i ”Höstvisa”, var också en av 
pionjärerna för en mer internationell, anglo-ameri-
kansk popmusik i Finland. Hon sjöng både på �nska 

och svenska och hon var medlem i trion Anki, Bosse 
och Robert.
 ”Höstvisa” blev en sång som slog stort i Sverige. 
Sången sjöngs på tydlig �nlandssvenska, eller mu-
mindalska som språkvarianten har kallats i Sverige. 
”Höstvisa” blev en allnordisk visa och har gjorts i ett 
antal versioner av bl.a. gotländska Ainbusk Singers 
och på norska av sångerskan Hanne Krogh.
 Med rötterna i folkmusik och etnisk musik blev 
Cumulus enligt Karlsson ett riktigt kameleontband 
som sjöng folkvisor, evergreens, jazz, rock & roll, ca-
baretnummer blandat med disco. Och man sjöng på 
många olika språk.
 Representerar alltså ”Höstvisa” den �nlands-
svenska ankdammen? Innehållet i en sådan gräns-
kultur måste logiskt sett bli oklart, grumligt, vilket 

 gränsfolkets musik knyter an till en 
föreställning om att de svenskspråkiga 
i Finland befinner sig vid olika gränser: 
geografiska, språkliga och mentala. 
samtidigt är folk som analytiskt begrepp 
knappast hållbart längre, frånsett 
undersökningar av vad man tidigare lagt 
in i begreppet vid olika tidpunkter.”

”Höstvisa” symboliserar ett kulturellt gränsland och har spe-
lats in av flera artister i både Finland och Sverige. Den ingick 
också på skivan med samma namn som Bo Andersson och 
Erna Tauro gav ut 1978. Johanna/Love Records
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också den långa och täta diskussionen om identitets-
frågor och -markörer inom ramen för det svenska i 
Finland på ett tydligt sätt visar. Att söka ett fäste, en 
kärna i det kulturella som ”gränsfolkets barn” kan 
tänkas erbjuda, resulterar i en samhällsbild där jag 
tror att klassperspektivet fortfarande spelar en roll 
(om än förändrat jämfört med tidigare). Det leder 
också ofelbart över i diskussioner om kärnrepresen-
tationer och habitusfrågor. Fiktiva representationer 
som ankdammen och Mumindalen är två sätt att för-
söka ”iscensätta” det här dilemmat på ett metaforiskt 
plan. Ankdammen kommer dock – som t.ex. den 
�nlandssvenska sångarduon PaleåVille (Pale Olin 
och Wille Wilenius) visat i sin sång ”Duckräpp” (Jag 
är �-�-�-�nlandssvensk) från 1988 – att samman-
kopplas med en geogra�skt och socialt snäv kon-
struktion, den övre delen av den övervägande bor-
gerliga helsingforssvenskheten. Det är, så vitt jag kan 
se, en konstruktion som är besläktad med den so-
ciala och kulturella verklighet som möter en i litte-
raturforskarna och -kritikerna Merete Mazzarellas 
och �omas Warburtons analyser av det trånga, �n-
landssvenska borgerliga litterära rummet.

Lönkans tigrar och modernismen
Den andra låten jag valt att re�ektera kring är ”Cor-
net Chop Suey” med tradjazzgruppen Downtown 
Dixie Tigers eller DDT Jazz Band. Inspelningen är 
från en live-konsert som gruppen gav på Svenska 
 Teatern i Helsingfors 1983. Louis Armstrongs ”Cor-
net Chop Suey” är en klassiker inom New Orleans- 
eller dixielandjazzen.
 I de södra stadsdelarna av Helsingfors fanns i 
slutet av 1940- och början av 1950-talen ett utbrett 
jazzintresse bland skolungdomen, inte minst den 
svenskspråkiga. Det var ur den miljön de grundan-
de medlemmarna av DDT Jazz Band kom. Ban-
dets ledare, trumpetisten Rurik ”Rick” Wahlstein, 
gick på samma klass i skolan som gruppens pianist, 
Christer ”Santa” Sandell. Senare var också musi-
kern och entertainern Lasse Mårtenson klasskam-
rat, medan bandets blivande trumslagare Christian 
”Chrisse”  Schwindt var två årsklasser yngre. Skolan 
var det svenskspråkiga privata läroverket Lönkan, 
Nya svenska samskolan vid Tölö torg i centrala Hel-
singfors.  
 Kommer alltså DDT Jazz Band från ”ankdam-
men”? Svaret blir beroende av hur man väljer att de-
�niera ankdammen och vilket förklaringsvärde me-
taforen i så fall har kulturellt sett. Om den fungerar 
som en död metafor eller kliché är dess förklarings-

värde ytterst litet. Samtidigt tror jag att den har nå-
gonting att göra med den så kallade �nlandssvenska 
belägenheten, också inom populärmusiken. Speciellt 
om den äger en tidsmässig dimension kommer den 
att framstå som en kronotop, en �ktiv förening av 
rum och tid, för att tala med kulturforskaren  Michail 
Bachtins ord. 
 Vad är det som gör ankdammen till en döende 
eller död metafor? Ankdammsmodellen är fram-
för allt inriktad på en hundraårig konstruktion med 
�nlandssvenskheten och den därpå följande diko-
tomin kultursvenskhet/bygdesvenskhet samt de ge-
mensamma �nlandssvenska institutionerna i cent-
rum. Dess verksamhetsfält är så att säga kollektivt. 
Det är svårt att urskilja några enskilda ankor i dam-
men.   
 Jag ser ankdammen framför allt som en meta-
for för en kulturellt stillastående och e�ersläpan-
de position, men också för litenhet, intimitet. Om 
�nlandssvenskar traditionellt har ingått i ett avant-
garde inom populärmusiken är det svårt att se hur 
ankdammsmetaforen skulle äga sin tillämpning här. 
Som metafor för det �nlandssvenska har den också 
alltmer ersatts av framför allt Mumindalen där de 

DDT Jazz Band på skivomslaget till High Society (1977). Grun-
darna av DDT Jazz Band representerade ett ungdomligt 
avant garde med en markerad finlandssvensk framtoning. Det 
är rentav möjligt att läsa skivtiteln som en lekfull anspelning 
på den gamla klichébilden av finlandssvenskarna, samtidigt 
som den ju också är titeln på en känd låt med New Orleans- 
bakgrund. Finlandia, PSO Tuotanto
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enskilda aktörerna är individuella, eller som kollek-
tiv tydligare, rentav självlysande, som hattifnattar.  
 Min poäng är att ankdammen eller ankdamms-
e�ekten i hög grad kompletteras med det jag kal-
lar grävlingsgryte�ekten. Som bekant är ju den 
första jazzklubben i Finland, där också Downtown 
Dixie  Tigers o�a spelade, Old House Jazz Club på 
Alberts gatan 20 i Helsingfors, känd som mäyrän-
kolo eller grävlingsgrytet. Benämningen anspelar på 
e�ernamnet på en av de fyra grundarna av klubben, 
Pekka  Mäyrämäki. 
 I grävlingsgrytet blandas kulturer, musikstilar och 
mentaliteter. Här sker en omfattande hybridisering 
och ett utbyte av idéer, tankar, musikaliska intryck 
och språk. Begreppet avantgarde blir aktuellt.   
 Om ankdammen representerar den ena tids-
mässiga polen vad gäller de positioner jag försö-
ker identi�era för att kunna ringa in rock och pop, 
utgör avantgardet den andra polen. Men samtidigt 
som avant gardemetaforen i det här sammanhanget 
är viktig och produktiv, vill jag ytterligare konsta-
tera att avantgardebegreppet inom konst och kul-
tur framför allt gäller det man betraktar som den 
högre eller mer kvali�cerade konsten och kulturen. 
Att applicera avantgardebegreppet på pop och rock 
är inte oproblematiskt, men ändå genomförbart.  
 Avantgardeföreställningarna är framför allt knut-
na till en viss tidsperiod och en speciell kulturell re-
ferensram: modernismen och det moderna under 
det tidiga 1900-talet och ännu i hög grad 1950- och 
1960-talen. Ser vi på avantgardet som en histo-
risk, diskursiv konstruktion inom de här ”svårare” 
eller  smalare genrerna och tittar e�er vad som hän-
der i Helsingfors vid den här tiden, låt oss säga på 

1960-talet, märker vi att här �nns en stark avantgar-
distisk tradition. 
 Också inom rock och pop �nns någonting som 
liknar ett avantgarde, också där är det viktigt att be-
�nna sig i förtruppen och hitta det som ingen an-
nan ännu hittat, som den svenske rock- och popkri-
tikern Andres Lokko har formulerat det. Men inom 
popen blandas det subversiva i avantgardebegreppet 
med någonting annat: mode, trendighet, exklusivi-
tet. Begrepp som indie pop, le� �eld och lo-� blir vik-
tiga honnörsord i en sådan syn på ett populärkultu-
rellt avantgarde. 
 Problemet med den här synen – också problema-
tisk här – är att de tidsmässiga polerna ankdamm 
och avantgarde, kulturell e�ersläpning respektive 
försigkommenhet förutsätter en berättelse som är 
tidsmässigt enhetlig där tidens pil rör sig entydigt 
framåt, där utvecklingen är överblickbar och där ett 
utopiskt element ingår. Men vår tid är kanske inte 
längre av det slaget, i en postmodern eller post-post-
modern verklighet där olika tidsperioder stilmässigt 
blandas, där begrepp som retro, hybrid och nostalgi 
kanske har blivit viktigare än utopi och innovations-
lusta.

Duvslagsmetaforen
Den tredje låten är ”Rosa elefant” med den svensk-
österbottniske popsångaren Fredrik Furu, född i 
Jakob stad, med hemort (när detta skrivs) i Vasa. Lå-
ten ingår på en cd som gavs ut i �ol, Hollywoodhjär-
tan. Låten beskriver också den ett slags ankdamm, 
ett småstadssamhälle där skvaller är ett utmärkan-
de drag.
 Vad är då intressant med Fredrik Furu? Åt-
minstone tre saker är relevanta för den här diskus-
sionen. Fredrik Furu representerar en annan sorts 
gränsfolkserfarenhet än den jag har talat om tidiga-
re. Den öster bottniska erfarenheten av gräns avvi-
ker från den i söder, t.ex. Helsingfors. Framför allt 
inom pop och media är Österbotten betydligt star-
kare exponerat för det rikssvenska än södra Finland. 
Furus musikaliska rötter �nns bl.a. via föräldrarna 
i dansbandsmusiken, som är en stark musikform i 
svenska Österbotten och som också har starka rötter 
i Sverige.  Furus rötter �nns också i den svenska pop- 
och rocktraditionen som skiljer sig en hel del från 
den �nska. Skillnaderna handlar bl.a. om olika syner 
på det nationella och det internationella. I �nsk rock 
är begreppet suomalaisuus (�nskhet) oerhört cen-
tralt. I svensk rock och pop, framför allt pop, är inter-
nationalismen och utslätandet av synliga nationella 

 i grävlingsgrytet blandas 
kulturer, musikstilar och 
mentaliteter. Här sker en 
omfattande hybridisering 
och ett utbyte av idéer, tankar, 
musikaliska intryck och språk. 
begreppet avantgarde blir 
aktuellt.”
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markörer viktiga. Svensk pop ligger också i regel före 
den �nländska tids- och trendmässigt. 
 Som sina musikaliska in�uenser nämner Furu 
idel svenska artister och band: Eldkvarn, Lars Win-
nerbäck, Peter LeMarc, Per Gessle, Roxette, Niklas 
Strömstedt och Totta Näslund. Också ett par anglo- 
irländsk-amerikanska namn �nns med: Bruce 
Spring steen och U2. Han talar om det orädda sto-
ra amerikanska soundet, det känslosamt sårbara 
svenska i text och i uttryck. Furu lägger till de mör-
ka rötterna från Finland, men inte nödvändigtvis de 
musikaliska. Han vill få till stånd en rak och ren pop 
med enkla melodier och catchig lyrik, något som det 
�nns väldigt lite av i Österbotten och i Svensk�n-
land, menar han.   
 Speciellt intressant hos Fredrik Furu – förutom 
inriktningen på känslosam och samtidigt svängig  
pop – är det faktum att han sjunger på svenska och 
uttryckligen svenska med rikssvensk intonation. 
Man kan jämföra med dansbandstraditionen och en 
sångare som Hasse Martin i Tommys, som ju ock-
så bott i Sverige och som lagt sig till med denna typ 
av diktion, allmän inom svenskösterbottnisk dans-
bandsmusik. Men det �nns ett intressant parallell-
fall – österbottniska frikyrkopredikanter som frap-
perande o�a antagit en rikssvensk ton. 
 Fredrik Furu blir därmed en kulturell gränsöver-
skridare på �era sätt. Senast manifesterades det i en 

duett där han sjunger en annan låt, ”Det går över” 
från den tidigare nämnda skivan, tillsammans med 
den svenska sångerskan Pauline Kamusewu. I stäl-
let för kameleonten och grävlingsgrytet kunde man 
kanske applicera en annan metafor på Fredrik Furu: 
duvslaget.
 Metaforen föreslogs av en kollega, Johanna Björk-
holm, som därmed underströk den �nlandssvenska 
rörligheten, en aspekt av den �nlandssvenska verk-
ligheten som o�a förbises. De allra �esta stannar 
hemma i duvslaget, men det �nns alltid individer 
som ger sig ut i världen. Men de håller kontakten 
med hembygden och kommer på besök/�yttar hem 
igen. Inte sällan har de, precis som brevduvor, med 
sig information och nya in�uenser då de återvänder 
till duvslaget, dvs. hemorten. 
 Fredrik Furu kan, i likhet med t.ex. Cumulus, 
Tauro och långt före dem spelmän som Sepp-Fredrik  
Berg från Vörå, som ska ha varit säsongsarbetare i 
Sverige i slutet av 1800-talet, eller Viktor Andersson 
från Jeppo som tillbringade ungdoms åren i USA, 
 genom sin rörlighet skapa originell musik. Duv-
slaget, alternativt �yttfågeln, blir därmed också en 
meta for som med vissa restriktioner kan användas 
för det �nlandssvenska.
 Hos Furu kan man se det österbottniska som en 
speciell form av svenskhet och av gränsfolkets barn. 
Svenska in�uenser från pop och media är mycket 

Fredrik Furu repre-
senterar en svensk-
österbottnisk variant 
av gränsfolkets mu-
sik, starkt påverkad av 
rikssvensk pop musik 
i olika former. Foto 
Rasmus Tåg (Fredrik 
Furus webbplats)
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starka och bidrar till att skapa den här formen av 
svenskhet i Österbotten. Även om begreppen kultur-
svenskhet och bygdesvenskhet är överspelade i dag 
(verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än 
den gamla dikotomin skulle ge vid handen), �nns 
det ett Bourdieuskt spelutrymme inom ramen för 
det �nlandssvenska. Det �nns helt enkelt olika ty-
per av svenskheter.

Finlandssvenskhet som tillblivande
Den �ärde och sista låten är från en ny skiva med 
Dave Lindholm och Henrik Otto Donner och heter  
”Why I Smile Again”. Låten, som är skriven av Lind-
holm och arrangerad av Donner, �nns på skivan 
More �an 123. Vad är då värt att notera med tanke 
på den här musiken och de här två musikerna/musi-
kaliska påverkarna apropå gränsfolkets musik, ank-
dammen och avantgardet? 
 Det handlar igen om kameleontmetaforen som 
var aktuell redan hos Cumulus och som nästan ver-
kar vara en röd tråd i det här sammanhanget. Al-
ternativt kunde man tänka sig att använda collage-
metaforen. 
 Lönar det sig att söka det �nlandssvenska här? 
Vilken ”metod” är mest produktiv? I tv-program-
met ”Rock-Suomi: sanojen takana” på Yle Teema 
(10.12.2010), en dokumentärserie om den �nska 
rockens historia, berättade Lindholm att hans ut-
gångspunkt när han skrev sina rocklåtar var Helsing-
forserfarenheten och de/t språk som han växte upp 
med, en ”rådigågga” av svenska, �nska, Helsingfor-
sisk ”stadislang” och engelska via låttexter. 
 Att kalla både Lindholm och Donner för kamele-
onter och collagemakare musikaliskt och kulturellt 
sett faller sig naturligt. Dave Lindholms alternering 

mellan �nska och engelska är intressant. Däremot 
verkar han aldrig sjunga på svenska. Hos Otto Don-
ner är de olika stilar och positioner han kommit att 
förknippas med så många att det blir svårt att göra 
hans musikkarriär rättvisa. Han kan måhända bäst 
beskrivas som multibegåvad. 
 Den kanske intressantaste överskridningen hos 
Donner är mellan högt och lågt, mellan ”konst” och 
”underhållning”. Därmed överskrider eller ostadig-
gör han den uppdelning i ankdamm och avantgarde 
som jag försökt identi�era.  
 Den mest aktiva fasen inom avantgardetänkan-
det i Finland tog slut någon gång omkring 1970. Det 
antyder t.ex. M. A. Numminens nyenkla musik med 
Uus rahvaan omainen Jatsi orkesteri (URJO) som hade 
premiär vid den här tidpunkten. Numminen var, till-
sammans med bl.a. Donner, mycket aktiv i 60-talets 
konst- och musikavantgarde i Finland. Vid ungefär 
samma tid startade Donner en egen progjazzgrupp 

De musikaliska kameleonterna Otto Donner (t.v.) och 
Dave Lindholm på skivomslaget till More Than 123 (2010).  
Tum  records

 Fredrik Furu kan, i likhet med t.ex. 
Cumulus, Tauro och långt innan 
dem spelmän som sepp-Fredrik 
berg från Vörå, som ska ha varit 
säsongsarbetare i sverige i slutet av 
1800-talet, [. . .] genom sin rörlighet 
skapa originell musik.”
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�e Otto Donner Treatment och sökte sig till Fin-
lands Rundradio där han småningom blev chef för 
den �nskspråkiga underhållningsavdelningen. Sam-
tidigt aktiverade han sig som kompositör och ar-
rangör inom populära genrer. Ett exempel är skivan  
Aino, som Lindholm gav ut 1982, där Donner arrang-
erat musiken. Skivan innehåller bl.a. den �nska klas-
sikern ”Pieni & hento ote”. 
 När man lysssnar på den nya skivan More �an 
123 är det speciellt musikens traditionella karaktär 
som sticker ut. Om det här är ankdamm så �nns den 
i New Orleans och Chicago. Donner och Lindholm 
närmar sig det musikaliska spelfält som Downtown 
Dixie Tigers mutade in redan i slutet av 1950- och 
i början av 1960-talet. Det handlar om klassicism, 
eller retroaktivism. Det avantgardistiska �nns allt-
så inte längre i framtiden utan i det för�utna, både 
bokstavligt och metaforiskt. Ändå är det inte fråga 
om någon renodlad pastischmusik utan om en mu-
sik som låter väldigt samtida och som uttrycker en 
erfarenhet av de många transformationer som de här 
två musikerna har genomgått.   
 Är det här en �nlandssvensk skiva? Frågan känns 
felaktigt ställd. Att det �nlandssvenska, det svensk-
språkiga �nns i både Lindholms och Donners liv och 
karriärer kan man inte komma ifrån. Men hur ska 
man se på frågor om den språkliga identiteten i det 
här fallet? Om det �nns ett glapp mellan musikernas 
professionella och etniskt-språkliga identitet blir re-
sultatet att man måste börja studera identitetsfrågor-
na på ett noggrannare sätt. 
 Johannes Brusila har med ett begrepp lånat av Gil-
les Deleuze och Felix Guattari talat om ett ständigt 
tillblivande (devenir). Finlandssvensk identitet och 
etnicitet är inte stabila produkter av binära opposi-
tioner som till exempel �nlandssvenskt–rikssvenskt, 
�nlandssvenskt–�nskt och �nlandssvenskt–interna-
tionellt. Däremot är de produkter av kulturella �ö-
den och dynamiska skeenden i kontinuerlig rörelse. 

En rad faktorer från ”gamla” identitetsfaktorer som 
ålder, kön, språk och klass till ”nyare” faktorer som 
hobby, musikgenre, stil, tidsmässig inriktning (retro, 
nostalgi, avantgarde, excentricitet osv.) påverkar �n-
landssvensk identitet och etnicitet.
 Ur dessa utgångspunkter kan gränsfolkets popu-
lärmusik – den som be�nner sig mellan ankdamm 
och avantgarde – granskas noggrannare.   

Docent Sven-Erik Klinkmann leder SLS-projektet ”Bitar av sam-
ma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland”
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b ö C k e r

en liTTeraTur 
  på egna Villkor

Den framväxande litteraturen i början av 
1900-talet återgav sin tids puls i ett Europa 
som genomgick en såväl samhällelig och 

politisk som teknisk omvälvning. Litteraturen öpp-
nade för nya tankar och former som ritade om den 
litterära kartan. I Finland framträdde nyskapande 
debutanter som Elmer Diktonius, Edith Södergran, 
Henry Parland och Rabbe Enckell och utformade 
det som har kallats den �nlandssvenska litteraturens 
guldålder, modernismen. 
 Denna brytningstid behandlas i tre böcker som i 
vår utges av Svenska litteratursällskapet. I Michel Ek-
mans studie Må vi blicka tillbaka mot det för�utna.  
Svenskt och �nskt hos åtta �nlandssvenska författare 
1899–1944 granskas de språkpolitiska dimensionerna 
av den tidiga �nlandssvenska litteraturen. Djupdyk-
ningar i två modernistförfattarskap ges i Edith Söder-
gran- antologin På fria villkor och Henry Parland- 
antologin erhållit Europa / vilket härmed erkännes. 

En finlandssvensk litteratur tar form
I Michel Ekmans bok Må vi blicka tillbaka mot 
det för�utna, med en titel lånad av Jacob Tegen-
gren, ställs de tidiga åren av �nlandssvenskhet un-
der lupp. I och med Finlands demokratisering un-
der 1800- talet och de språkpolitiska förändringar 
som fennomanins framväxt gav upphov till kom de 
svenskspråkiga att förlora mycket av sitt politiska 
och kulturella in�ytande. Som en reaktion på detta 
utvecklades nya språkstrategier, och grunderna för 
det vi i dag kallar Svensk�nland lades. Ekmans pro-
jekt är att granska hur denna utveckling avspeglas 
i litteraturen under 1900-talets första häl�, i Rune-
bergs och Topelius e�erföljd, genom läsningar av 
åtta tidiga �nlandssvenska författare. I fokus står 
författarnas förhållande till språk, hembygd, natur 

De tre första decennierna av -talet var en dynamisk tid i Europa, präglad 
av teknisk utveckling, samhällelig förändring och politisk omvälvning. I tre 
nya böcker från SLS förlag skärskådas den finlandssvenska litteratur som 
skapades under denna brytningstid.
l a r i a S S m u t H O c H c a r O l a H e r b e r t S 

och gemenskap, och skapandet av olika typer av �n-
landssvensk identitet.
 I bokens mest omfångsrika kapitel behandlas 
Arvid Mörne, som i sina skärgårdsdikter beskriver 
det svenskspråkiga folket i Nyland. De är å ena si-
dan stolta vikingaättlingar, präglade av sin stormiga  
kustmiljö, men å andra sidan ligger också deras stor-
hetstid per de�nition i det för�utna. Det värdeful-
la vikinga arvet förvaltas enligt Mörne inte alltid 
på rätt sätt av de samtida svenskspråkiga i Finland, 
och även de stolta svenskhetskämparna är oundvik-
ligen på väg mot sin undergång. I Ekmans läsning 
karakteriseras Mörnes diktverk o�a av spänningar 
och motsättningar: mellan symboliska och realistis-
ka framställningar av  naturen, mellan individualis-
tisk centrallyrik och socia listisk, samtidsengagerad 
 vi-dikt, med mera. Även om Mörnes syn på folket 
och dess miljöer alltså inte är oproblematisk så löper 
denna tematik som en röd tråd genom såväl hans 
skönlitteratur som i hans litteraturhistoriska texter, 
och Mörne blir tongivande för skapandet av en sär-
skild svensk litteratur i Finland.
 En annan svenskspråkig miljö i Finland repre-
senteras av Jacob Tegengren som i sina hembygds-
skildringar på prosa men också i sin symbolistiska, 
erotiska dikt skildrar den österbottniska naturen 
och kulturmiljön. Tegengren anknyter sin dikt till 
sin miljö också genom språket, i användningen av 
dialek tala ord och uttryck – något som �ck sam tida 
recensenter att höja på ögonbrynen. Tegengrens 
ideal samhälle är enligt Ekman ett statiskt bonde-
samhälle där man lever enligt en cyklisk tidsupp-
fattning. Urbaniseringen, stadens ”oro och buller” 
samt det nya nöjeslivets lockelser hotar grunderna 
för den traditionella folkkulturen och de band som 
genom hårt arbete knutits mellan folk och jord.
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 Idylliska bysamhällen är i fokus även hos Jarl 
Hemmer, bl.a. i versberättelsen Rågens rike och i ro-
manen Fattiggubbens brud från 1922 respektive 1926. 
Ekman granskar framställningen av gemenskapen 
hos Hemmer, och studerar speciellt hur de skildra-
de samhällena reagerar på yttre och inre hot. Idealet 
är för Hemmer ett liv i en självförsörjande, från det 
yttre  avskärmad svenskspråkig by på landet.
 Gustaf (Guss) Mattsson och Sigrid Backman be-
skriver däremot en mera urban tillvaro. I Mattsson 
ser Ekman en kosmopolitisk, modern skribent som 
främst riktar sig till en liten borgerlig kulturelit i hu-
vudstaden. Samtidigt kan Mattsson förtjust beskriva 
scener där storstaden visar sig folktom, liten och ge-
mytlig, för stunden mera som en småstad än som en 
metropol. Sigrid Backman skriver om svensksprå-
kiga arbetarklassmiljöer såväl i stadsmiljö som på 
landsorten, och visar i sina romaner hur små språk-
ligt homogena gemenskaper bildas och fungerar 
mitt i den större omgivningen.
 I det sista avsnittet, ”Bland �nnarna”, granskar 
Ekman tre författare som skriver om miljöer som 
är mera rotade i det �nskspråkiga Finland. Bertel 
Gripen berg skriver om inlandsnaturen, och upp-
lever att den tidigare så hotfulla �nskspråkiga ma-
joriteten i och med inbördeskriget slutit upp med 
de svenskspråkiga i gemensam kamp mot de röda 
”o djuren”. Kriget står för ett återförenande av det 
sanna �nländska folket, i den runebergska traditio-
nens anda. Diktonius igen står å ena sidan genom 
sin tvåspråkighet och sin känsla för Nurmijärvi-
naturen den �nskspråkiga majoriteten nära. Men 

å andra sidan uppmärksammar Ekman också teck-
en på distans mellan Diktonius och den befolkning 
han skriver om, t.ex. Diktonius dragning till lugn, 
meditativ ensamhet i stället för till den gemensam-
ma arbetande tillvaron som är lantbefolkningens. 
Rabbe Enckells  dikt är i mycket liten utsträckning 
knuten till frågor om språkgemenskaper eller speci-
�ka  miljöer, men han skrev även prosa som utspe-
lade sig i ett inlands�nskt landskap i Savolax. Här 
framställs dock naturen o�a som något oharmoniskt 
och ogenom trängligt, poängterar Ekman, och jagets 
förhållande till landskapet och ortsborna präglas av 
ängsligt främlingskap.
 I allmänhet upplevs situationen i Finland av alla 
de behandlade författarna som mer eller mindre 
problematisk. För att uthärda i en svår minoritets-
ställning tillgriper �era författare strategier som nos-
talgiskt bakåtblickande mot en mytisk storhetstid el-
ler isolering i små självtillräckliga gemenskaper. 

Edith Södergran – föränderlig och mångbottnad
I Edith Södergran-antologin På fria villkor med-
verkar ett tjugotal forskare och författare från hela 
Norden med litterära studier, personliga betraktel-
ser och dikter. Arne To�egaard Pedersen, redaktör 
för antologin, framhåller i sin inledning behovet av 
att förnya den föråldrade forskningstraditionen och 
på ett överskådligt sätt presentera en Södergran för 
2000-talet.
 Det starkt närvarande och mångbottnade jag som 
möter läsaren i Södergrans dikter har varit en given 
utgångspunkt för �era skribenter. Holger Lillqvist 
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har velat kartlägga den föreställningsvärld som lig-
ger bakom detta jag. Till skillnad från den domine-
rande bilden av Södergran som avantgardist, pionjär 
och föregångare relaterar Lillqvist hennes författar-
skap till den romantiska traditionen och den idealis-
tiska estetiken. Ebba Witt-Brattström är en av dem 
som i sin forskning omplanterat Södergrans dikter 
från en ingrodd manlig tolkningstradition till en fe-
ministisk kontext. I sitt bidrag fokuserar hon på det 
kroppsliga språk Södergran konstruerar för att ge-
stalta ett kvinnligt diktjag. 
 Också Vesa Haapala tar fasta på det o�xer bara 
jaget, med utgångspunkt i debutsamlingen Dik-
ter. Han urskiljer här en montagestruktur både på 
diktnivå och i samlingen som helhet, där traditio-
nella betydelser dekonstrueras och nya förbindelser 
upprättas. De olika positioner som jaget intar hos 
Söder gran ekar mot varandra och skapar nya bety-
delsenivåer. På detta sätt konstrueras ett modernt, 
mångdimensionellt jag.
 Den motsägelsefullhet som karakteriserar Söder-
grans diktjag avspeglas också i hennes brev, vilket 
framgår av Eva Kuhlefelts läsning av korresponden-
sen mellan Hagar Olsson och Södergran. Det är brev 
som vibrerar av känsloyttringar: frustration och för-
trolighet, sinnlighet och förebråelse, svartsjuka och 
längtan. Kuhlefelt ser känslorna som ett uttryck för 
återhållet queert begär, och betecknar brevväxling-
en som en kärleksroman. Judith Meurer-Bongardt, 
som liksom Kuhlefelt studerar Hagar Olsson i sin av-
handling, ly�er fram det utopiska draget hos Söder-
gran och Olsson. Den unga e�erkrigstida genera-

tionens framtidstro och livskänsla avspeglades i den 
framväxande litteraturen. Enligt Hagar Olsson är 
bara den litteratur som förmår visa en glimt av fram-
tiden realistisk: ”illusionen danar det nya och skapar 
framtiden”, hävdade hon. Denna framtid målade Sö-
dergran med dikter som ”Landet som icke är” och 
”Framtidens tåg”.
 Torsten Petterssons ansats är att förstå det fak-
tum att modernismen �ck så pass brett genomslag 
bland �nlandssvenska författare. Pettersson har ti-
digare (i Gåtans namn 2001) noterat den korrelation 
som tycks föreligga mellan en författares mångkul-
turella identitet och benägenhet att avvika från litte-
raturens huvudfåra. I sitt bidrag påvisar han hur en 
tillhörighet till �era kulturer är en gemensam näm-
nare för en lång rad europeiska författare som brutit 
mot den litterära traditionen.
 Den bild av en skör, kärlekskrank och isolerad 
skaldinna som har fortplantats från Gunnar Tide-
ströms biogra� från 1949 bemöts i antologin av 
Agne ta Rahikainen. Hon har bl.a. läst brevväxlingen 
mellan Tideström och Olof Enckell och pekar utgå-
ende från den på felslut i biogra�n. Robert Åsbacka, 
som studerat R. R. Eklunds författarskap, redogör 
i antologin för Eklunds omdömen om Söder grans 
diktsamlingar. Karl Johan Rahm beskriver hur det 
är att tolka Södergran till khmer, ett språk som fung-
erar på alldeles särskilda premisser, med 52 givna 
versmått. 
 Birgitta Boucht, f.d. ordförande för Södergran-
sällskapet, re�ekterar över hur det är att leva med 
Södergrans dikter och hur dikten förändrar sin lä-
sare. Hon betonar också vikten av att skapa mötes-
platser så att en växelverkan mellan liv och dikt kan 
äga rum. Tre av skribenterna behandlar Södergrans 
in�ytande på senare nordiska författare: Peter Stein 
Larsen och Benedikte F. Rostbøll påvisar hennes be-
tydelse för danska lyriker, och Idar Stegane visar hur 
hon påverkat den norske författaren Tarjei Vesaas. 
 Södergrans betydelse som förebild för lyriker 
fram till i dag speglas också i de dikter som tilläg-
nats henne. I antologin varvas de litterära studierna 
med dikter av bl.a. Gunnar Ekelöf, Elmer Diktonius, 
Gunnar Björling, Sonja Åkesson och Catharina Gri-
penberg.
 På fria villkor utges på initiativ av Edith Söder-
gran-sällskapet. 

Den moderne Henry Parland
Medan �era �nlandssvenska författare under de 
första åren av 1900-talet vände sin blick inåt och 

 det starkt närvarande 
och mångbottnade 
jag som möter läsaren 
i södergrans dikter 
har varit en given 
utgångspunkt för 
flera skribenter. ”
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bakåt var Henry Parlands inställning till den mo-
derna och kosmopolitiska tillvaron betydligt mindre 
problematisk. Med öppet sinne kommenterade han 
ständigt idéströmningar och modefenomen i sin 
samtid. Paradoxalt nog innebär denna samtids-
anknytning dock inte att Henry Parlands författar-
skap skulle kännas föråldrat och inaktuellt i dag. 
Tvärtom bidrar Parlands förmåga att ta till sig den 
urbana livsstilen och populärkulturen, med allt vad 
det innebär av biografer, kaféer, skyltfönster och re-
klamer, till att han ännu över åttio år e�er sin för ti-
diga död verkar ha mycket att säga oss om vår tid 
och tillvaro.
 Parlands essäer vittnar om ett starkt intresse för 
omvärlden. Han var förtjust i att granska och sys-
tematisera olika samtidsfenomen, från nya ismer 
inom konsten till mode, mineralvatten och motor-
fordon. I sina dikter strävar Parland målmedvetet ef-
ter ett exakt, ytterst avskalat språk med spår av en ab-
surd känsla för humor. Parlands ofullbordade roman 
Sönder, både lättillgänglig och samtidigt en ogenom-
tränglig gåta, fortsätter att fascinera läsare och fors-
kare.
 Med anledning av hundraårsminnet av Henry 
Parlands födelse arrangerade Svenska litteratursäll-
skapet i Finland hösten 2008 ett seminarium, där 
Parlands författarskap belystes ur �era, rikt ski�an-
de perspektiv. I erhållit Europa / vilket härmed er-
kännes �nns föredragen från seminariet samlade, 
jämte uppsatser av två parlandöversättare som inte 
närvarade på seminariet. Olga Mäeots, som översatt 
Sönder till ryska, skriver som Parlands förhållande 
till den sovjetryske författaren Ilja Ehrenburg. Den 
amerikanska översättaren av Parlands diktsamling 
Idealrealisation, Johannes Göransson, skriver i sin 
tur om Parlands relation till dadaismen och ready 
made-konstverk. Översättandet av Henry Parlands 
lyrik tas mera explicit upp av Fredrik Hertzberg, 
som bland annat funderar på i hur stor mån en god 

parland översättning bör behålla den främmande-
görande aspekten i dikterna.
 Stella Parland berättar om hur hon upplevt ekon 
av Henry i den Parlandska släkten, och framhäver 
vikten av en äkta kosmopolitism, med respekt för 
mångfald och det annorlunda även inom det egna 
landets gränser. Per Stam går grundligt igenom 
Henry  Parlands väg till Idealrealisation, med text-
analytiska exempel på hur Parland bearbetade och 
förkortade sina dikter på vägen från skrivhä�e till 
manu skript och tryckt bok.
 Leif Friberg skriver i sin tur om Henry Parland 
som en representant för den nyktert betraktande 
konstinriktning som kallas den nya sakligheten, 
och Hanna Ruutu studerar paralleller mellan Par-
land och den ryska futurismen, med speciell fokus 
på relationen mellan Parland och Majakovskij. Re-
nate Bleibtreu, som även har översatt Sönder till tys-
ka, skriver om Parlands förhållande till �lmen och 
om hur det avspeglas i Parlands verk. Om �lm hand-
lar också John Sundholms bidrag, samt om detektiv-
romaner och om hur dessa kulturfenomen påverkat 
Parlands syn på minne och den iakttagande blicken. 
 Sanna Nyqvist skriver om olika aspekter av det 
moderna stadslivet hos Parland, och Clas Zilliacus, 
som även är redaktör för antologin, analyserar det 
spännande förhållandet till vardagliga ting i några av 
Parlands prosatexter. Antologin avslutas med Robert 
Åsbackas betraktelse över svårigheterna i att skapa 
en romankaraktär, där han även jämför Sönder med 
Prousts På spaning e�er den tid som �ytt. 
 Trots att Henry Parland dog så ung, endast 22 år 
gammal, hann han utvecklas till en skicklig stilist. 
Såväl hans dikter som romanen Sönder har postumt 
väckt intresse och blivit rosade av kritiker, även in-
ternationellt. erhållit Europa / vilket härmed erkän-
nes erbjuder såväl en inkörsport till detta författar-
skap som nya spännande perspektiv för de redan 
initierade.  

Lari Assmuth och Carola Herberts är redaktörer på SLS förlag

Michel Ekman, Må vi blicka tillbaka mot det för�utna. Svenskt och 
�nskt hos åtta �nlandssvenska författare 1899–1944, ca 340 s., häf-
tad, pris ca 28 €, ISBN 978-951-583-220-7

På fria villkor. Edith Södergran-studier, red. Arne Toftegaard Peder-
sen, 239 s., häftad, pris ca 30 €, ISBN 978-051-583-222-1

erhållit Europa / vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier,
red. Clas Zilliacus, 237 s., häftad, pris ca 32 €, ISBN 978-951-583-
221-4
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År  öppnas SLS s.k. kunskapsbank på 
nätet. Här ska det svenska kulturarv som 
sällskapet förvaltar och producerar lyftas 
fram och göras tillgängligt digitalt för alla. 
Det blir möjligt att göra mångsidiga seman-
tiska sökningar och kombinera data ur de 
olika verksamheterna: kultur, språk, histo-
ria, litteratur och forskning. 

m i K a e l KO r H O n e n

Den nya kunskapsbank som nu planeras är 
inte enbart en framtidsdröm. Svenska litte-
ratursällskapets strategi för 2010–2015 har 

ett klart utskrivet mål att föra in organisationen i den 
digitala kulturen: det digitala materialet ska göras 
tillgängligt på nätet och det externa samarbetet med 
närstående samarbetspartner ska utökas beträ� ande 
digitala tjänster och tillgänglighet. SLS är på god väg 
mot den digitala vändpunkten. Kursen är utstakad 
och verksamheten fokuserad mot detta mål.

”The Digital Turn”
”� e Digital Turn” eller den digitala vändpunk-
ten betyder många olika saker inom olika områ-
den. Övergripande handlar det om vilka utmaning-
ar övergången från analogt till digitalt innebär och 
vilka möjligheter den skapar. Det kan gälla allt från 
vetenskapligt paradigmski� e och produktion av ny 
kunskap till att ta i bruk ny datateknik, nya metoder 
och att öka informations� ödet inom olika nya digi-
tala medier, t.ex. webb 2.0 med sociala medier el-
ler webb 3.0 med semantiska lösningar. Kort fattat 
innebär det att låta datasystem göra det jobb vi i dag 
tvingas göra på webben: vi letar, letar och åter le-
tar för att hitta rätt information i en allt snabbare 
växande mängd av information. Det nya är att låta 
datorer förstå innebörden av innehållet i � era olika 
databaser samtidigt och att föra användaren till re-
levanta källor.

 För minnesorganisationer (arkiv, bibliotek, mu-
seer) betyder den digitala vändpunkten att centra-
la data baser och e-resurser � nns tillgängliga på nä-
tet. Det digitala materialet är en viktig del av och 
integreras allt mer i bl.a. forskningsprocessen då de 
digi taliserade ursprungskällorna blir tillgängliga via 
nätet, de kan läsas direkt på hemdatorer. Man talar 
redan om ”� e History Turn” för att beskriva vad 
denna utveckling har inneburit för historieforsk-
ningen.

Systemati sk digitalisering
SLS arkiv började digitalisera sina samlingar eller 
rättare sagt skanna fotogra� er i slutet av 1980- talet. 
Men det stora genombrottet skedde 2002 då 5 000 
timmar intervjumaterial överfördes från magnet-
band till digitalt format. Det var en nödvändig 
rädd ningsoperation, e� ersom de gamla banden inte 
håller i längden och måste överföras till nya lag-
ringsmedier. År 2008 startades en systematisk digi-
talisering då det digitala arkivet Arkiva grundades. 
Den nya verksamheten byggdes upp snabbt och kun-
de snart garantera professionell hantering, sökning 
och långtidsförvaring av alla typer av digitalt mate-
rial, både digitaliserat (skannat) och s.k. born digi tal 
 -material, alltså i digitalt format uppkommet mate-
rial såsom digitala fotogra� er, ljud och rörliga bil-
der. Digitaliseringens infrastruktur är nu tryggad 
via ända målsenliga apparater, program, datateknik, 
standarder och format. Mänskliga resurser krävs 
också såsom digitaliseringsplanerare, medietekni-
ker och bildbehandlare. Den digitala verksamheten 
inom sällskapet har kommit för att stanna.

Stora digipengar
Ungefär vid samma tid som det digitala arkivet Arki-
va grundades igångsatte Undervisnings- och kultur-
ministeriet projektet ”Det nationella digitala biblio-
teket” inom vilket minnesorganisationernas digitala 
kulturarv tas tillvara, hanteras och görs tillgängligt 

d i g i T a l i s e r i n g

SlS kunskapsbank 
En digital vändpunkt
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Albert Edelfelts intressanta brev med bl.a. hans egna teckningar kan av SLS arkivens kunder studeras i digitalt format 
på nätet, t.ex. via den europeiska portalen Euopeana (www.europeana.eu).
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på nationell nivå. Det är ett stort projekt, som en-
gagerar och berör både stora och små minnesor-
ganisationer runt om i landet. SLS arkiv har aktivt 
deltagit i denna planering. För att öka mängden di-
gitaliserat kulturarvsmaterial i landet delade minis-
teriet 2009–2010 ut statsmedel till minnesorganisa-
tionerna för digitalisering. SLS arkiv � ck också ta del 
av dessa medel, 800 000 euro, för att digitalisera det 
svenska kulturarvet i Finland. På europeisk nivå ges 
det material som SLS digitaliserar synlighet via por-
talen Europeana.
 Digitaliseringstakten har varit intensiv och skett 
både via köptjänster och med hjälp av extra anställd 
arbetskra� . Under en kort tid har stora mängder 
material digitaliserats: tusentals timmar ljudband, 
hundratals videor och � lmer, mängder av gamla 
foto gra� er, kartor, brevsamlingar och böcker. För 
ljud och rörliga bilder har det varit fråga om att räd-
da materialet från att med tiden vittra sönder och bli 
obrukbart. Samtidigt har det digitaliserade materia-
let försetts med nödvändig metadata med tanke på 
kommande bruk.

Massdigitalisering eller urval?
Den massdigitalisering som gjorts med statliga me-
del vid SLS arkiv under de senaste två åren kommer 
knappast att upprepas, åtminstone inte i motsvaran-
de omfattning. Arkivets digitaliseringsstrategi utgår 
från selektiv digitalisering, dvs. det är alltid fråga om 
ett noggrant urval av arkivhandlingar som enligt på 
förhand fastställda kriterier väljs ut för digitalise-
ring. Den här metoden lämpar sig också bäst då SLS 
arkiv innehåller privat arkivmaterial, och av upp-
hovs- och personuppgi� srättsliga skäl måste man 
därför från fall till fall bedöma vad som är lämpligt 
att föra ut på nätet. Högst troligt blir det också allt 
vanligare att större mängder material digitaliseras 
som beställningsarbete för olika forskningsprojekt, 
såväl för litteratursällskapets egen forsknings- och 
förlagsverksamhet som för externa forskningsgrup-
per. Arkivets egna behov av att skydda material eller 
av att ly� a fram svårtillgängligt eller tidigare okänt 
material styr naturligtvis också digitaliseringen.

Öppet och synligt
För vem ska man digitalisera? Vilka är målgrupper-
na? Hur ska man nå dem? Vilka typer av material  vill 
de ha? Det är några centrala frågor som alla minnes-
organisationer ställs inför när digitaliseringen pla-
neras. Den digitala vändpunkten ställer nya krav 
på arkivarieprofessionen och vårt sätt att se på arki-

vens uppgi� er. Där som arkivarien tidigare var port-
vakten till arkivet är rollen nu omvänd – nu gäller 
det i stället att öppna porten för användarna. Na-
turligtvis ska man i alla lägen garantera att materia-
let inte används emot donatorernas önskemål eller 
i strid med vad som föreskrivs. Nätet är globalt och 
säkerhet går före allt annat.
 De tre grundpelarna i arkivverksamheten är de-
samma även i den digitala tiden: ta tillvara, förvara  
och tillgängliggöra arkivmaterial. Men det digita-
la materialet (skannat eller s.k. born digital) måste 
ses som en helhetsprocess. Redan när materialet tas 
tillvara ska det förses med rätt metadata för att kun-
na förvaras och vidarebefordras till användarna. Det 
här är en viktig aspekt, både datateknisk och ur an-
vändarsynpunkt. Digitaliseringen vid SLS gäller inte 
enbart arkivets material utan lika viktigt är att till-
godose förlagets behov av utveckling gällande digita-
lisering och e-publicering. Användargrupperna är i 
stort desamma liksom behovet av att vara öppen och 
synlig. Konkurrensen är hård.
 Nätet erbjuder oändliga möjligheter, men är ock-
så bottenlöst. Informationen drunknar lätt ifall man 
inte har en klar strategi och en konkret plan för hur 
man vill synas. Det räcker inte längre att man digi-
taliserar och lägger ut material på sin hemsida. Man 
måste � nnas där användarna är, aktivt följa upp cent-
rala målgruppers behov och önskemål, nå ut till nya 
målgrupper, föra dialog med dem och skapa inter-
aktiva verktyg på nätet som lockar till engagemang. 
Materialet ska också bearbetas och förädlas för att 
e� ektivt kunna användas för forskning och andra 
ändamål. Det är här den största utmaningen för SLS 
kunskapsbank ligger för att den ska lyckas pro� lera 
sig som en central källa till kunskap om  den svenska 
kulturen i Finland.
 Det svenska kulturarvet i digital form får inte 
marginaliseras och isoleras, utan det ska leva aktivt, 
presenteras för olika användargrupper och därmed 
förstärka kunskapen och vetskapen om den svenska 
befolkningen i ett nationellt helhetssammanhang. 
SLS kunskapsbank förverkligar på ett nydanande sätt 
Svenska litteratursällskapets 125-åriga verksamhets-
idé.  

Mikael Korhonen är arkivchef vid SLS
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a r k i V

Gustav och Bertha 

PAULIG Kaffepionjärer 
i Finland

Piehl & Fehling, som hade nära kontakter med Fin-
land. Han � ck anställning vid OY Nokia AB, men 
etablerade också samtidigt en nära a� ärskontakt 
med Nicolas Sinebrycho� . På så sätt kom Gustav 
Paulig att komma in i de stora handelsmännens värld 
i Finland på 1870-talet, och 1876 grundade han han-
delshuset Gustav Paulig. Det blev med tiden störst 
inom ka� e- och kryddimport i landet, och det första 
ka� erosteriet i Finland byggdes 1904 på Skatudden i 
Helsingfors.
 Gustav gi� e sig 1876 med Bertha Bohnhof (1857–
1923), dotter till trädgårdsmästaren Christian Bohn-
hof och hans hustru Christina (f. Eichstedt) i Hel-
singfors. Gustav skötte sitt handelshus ända till sin 
död 1907, då han var endast 56 år gammal. Han hade 
insjuknat i tyfus som barn och hade bräcklig hälsa,  
vilket också framgår av breven till Bertha från kur-
orter i Tyskland och Norge. Före sin död överlät 

Historiska och litteraturhistoriska arki-
vet vid SLS � ck hösten 2009 ta emot släkten 
Pauligs arkiv, en donation av Eduard och 

Ellen Pauligs ättlingar. Arkivet är 1,2 hyllmeter stort 
och innehåller material på tyska och svenska: brev, 
dagböcker, juridiska handlingar, planritningar, foto-
gra� er och andra tryckalster. 
 Gustav Wilhelm Paulig (1850–1907) kom till Fin-
land från Lybeck 1871, där han arbetade för � rman 

Vem var egentligen Gustav Paulig? Hur och varför 
ledde  hans vägar till Finland? Hurudant var äkten-
skapet och familje livet med hustrun Bertha  Maria? 
Vilka var hemlig heterna bekom deras stora  fram-
gångar inom aff ärslivet? Släkten Pauligs arkiv  ger 
svar på frågorna.

m a r i J K e g r Ot e n F e lt

Hästar och kärror utanför handelshuset Gustav Paulig som var inhyst i 
en hyreslokal vid Södra kajen 8, i det s.k. Ekska huset omkring år 1900. 
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Bertha och Gustav Pauligs bröllopsfoto från december 1876. 
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Küchentisch gesetzt. […] Ich wünsche nur, Du wärest 
hier u. nämst Dir ein paar Tage Urlaub.”2

 Också familjen reste mycket, bl.a. till Italien, Ame-
rika och till släktingar i Lybeck. I Gustavs dagbok från 
åren 1886–1887 � nns detaljrika skildringar av olika 
familjehändelser och utfärder i Finland. Man kan väl 
tänka sig att barnen inte kände sig främmande vare 
sig i Karelen eller i Åbolands skärgård, det hörde till 
uppfostran att geogra� skt och kulturellt bekanta sig 
med det nya hemlandet. Yngsta dottern Olga kom 
som nygi�  18-åring till Savolax och tillbringade se-
dan hela sitt liv på Wehmais gård i Juva. Maria  be-
sökte o� a sin yngre syster under fortsättnings kriget, 
då maken general Erik Heinrichs var stationerad vid 
militärhögkvarteret i S:t Michel.
 Systern Olga har berättat att hennes mor var en 
stark och varmhjärtad kvinna. Av sin far Gustav hade 
hon inga minnen. Bertha älskade barn och under sin 
tid som handelshusets ägarinna grundade hon barn-
trädgården Bertha-Maria Hemmet  i Helsingfors på 
Tölögatan 47. Huset som i år fyllde hundra år lät byg-
gas av Bertha Paulig 1911 och daghemmet har i dag 
ca hundra platser. 
 Släkten Pauligs arkiv ger svar på många frågor om 
paret Paulig och intrycket är att familjesamhörig-
heten och det brinnande a� ärsintresset var den dri-
vande kra� en till att Gustav och Bertha kunde läm-
na e� er sig det största ka� e- och kryddimperiet i vårt 
land.  

Marijke Grotenfelt är amanuens vid Historiska 
och litteratur historiska arkivet vid SLS

Noter
1. Min avfärd förde inget annat gott med sig, utom att Ni 

fick vackert väder, och för Er del gläder jag mig däröver. 
Nog kommer väl kaffekalaset på Fölisön att äga rum, med 
den nya kaffekannan?

2. Godmorgon min käraste skatt, i dag är det igen härligt 
vackert väder. Jag sitter här ute vid det vackert målade 
köksbordet. Jag önskade bara att Du skulle vara här och 
tog Dig ett par dagar semester.

Källor och litteratur
Släkten Pauligs arkiv SLSA 1232
Finne, Bo, ”Jägarkapten Bertel Pauligs fond nr 106, Dona-

torernas bok. Människorna bakom fonderna i Svenska 
litteratursällskapet i Finland, SSLS 733, Helsingfors 2010, 
s. 57–58.

Hoving, Viktor, Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951, 
Helsingfors 1952.

Lodenius, Erik, Hundra år med Pauligs. 1876–1976, 
Helsingfors 1976. 

Gustav företaget till Bertha genom ett inbördes testa-
mente makarna emellan. Hon kom att bli Finlands 
första kvinnliga storföretagare och var under 23 år 
vd för det Pauligska handelshuset, som hon 1919 om-
vandlade till ett aktiebolag. Bolaget är än i dag i släk-
tens ägo. Det är värt att notera att Bertha underteck-
nade � rmans handlingar med sin makes signatur. 
 Gustav och Bertha Pauligs familjeliv var uppen-
bart gästvänligt och barnkärt. Det framgår av makar-
nas hängivna brev till varandra och av Berthas brev 
till sonen Eduard e� er Gustavs död. Kommerse rådet 
Eduard Paulig (1889–1953) tog över företaget e� er sin 
mor 1919. 
 De övriga barnen var Bertha ”Tetta” (f. 1878 g. m. 
Harry Federley), Arthur (f. 1882 g. m. Ellen Weck-
ström), Marga Louise ”Maggie” (f. 1891), Bertel 
(f. 1892), Maria (f. 1894 g. m. general Erik Heinrichs) 
och Olga (f. 1898 g. m. kommunalrådet Nils Groten-
felt).
 Familjen Paulig bodde sedan 1886 i Villa  Humle-
vik vid Edesviken, i nuvarande Sibelius parken i 
Helsing fors. Gustav arrenderade tomten av sta-
den och köpte bagare Sandbergs villa som om-
byggdes och förstorades för familjen. År 1932 sålde 
Eduard villan till Helsingfors stad. I det Pauligs ka 
släkt arkivet ingår Humleviks köpehandlingar, rit-
ningar samt ett libretto till en liten opera kallad 
”Humleviks- liv”, som sonen Bertel skrivit. Bertel 
utbildade sig till jägar kapten vid Lockstedter Lager 
i Tyskland och hans korrespondens och dagböcker 
� nns bevarade i arkivet. Bertel Paulig stupade i in-
bördeskriget i Viborg 1918. 

Familjeliv
Hemma talade familjen två språk, svenska och tyska.  
Gustav reste mycket, vilket framgår av de över hund-
ra breven till Bertha. I breven anförtror han sig om 
detaljer gällande kontakter och a� ärer, och han ger 
uttryck för sin omsorg om hustrun och sin läng-
tan till barnen. I ett brev från Heinola den 3 augus-
ti 1883, tre år innan � yttningen till Villa Humlevik, 
nämner han hur han ser framemot utfärden till Fö-
lisön: ”Meine  Abreise hat wenigstens das Gute ge-
habt, dass ihr schönes Wetter bekommen habt, und 
ich freue mich  Euretwegen darüber. Gewiss läu�  
nun die Ca� e parthie nach Fölisö vom Stapel, mit-
samt der neuen Ca� ekanne?”1 Bertha inleder sitt 
brev från samma dag: ”Guten Morgen mein lieber 
Schatz, es ist heute wieder herrliches warmes Wetter 
u. ich habe mich hier draussen an der schön gemalten 
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 Familjen Pauligs hem Villa Humlevik vid Edesviken i Helsingfors. 

 Grupporträtt av Gustav och Bertha Pauligs vuxna barn (uppe fr. v. Arthur Paulig, Olga Grotenfelt, 
Eduard Paulig, nere fr. v. Maria Heinrichs, Maggie Paulig och Bertha Federley. Foto Studio Saurén 
ca 1950

Gustav Paulig åker kälke under en resa till Holmenkollen 
i februari 1906.



38  K ä l l a n 1-2011

Omkring 200 svensklärare från �nska skolor samlades till 
seminariet ”Tradition och förnyelse i svenskundervisningen 
i �nska skolor”, som SLS ordnade på Hanaholmen i Esbo den 

21 januari 2011. Seminariet var en följd av forskningsprojektet ”På väg 
mot kommunikativ kompetens” som pågick inom SLS 2007–2010. Pro-
jektets mål var att undersöka hur �nska grundskolelever lär sig svensk 
grammatik under de tre första åren de läser svenska i skolan. Projekt-
ledare var Marketta Sundman, professor i nordiska språk vid Åbo uni-
versitet. 
 En av föreläsarna på seminariet var Sauli Takala, emeritusprofessor 
som är särskilt insatt i svenskundervisningens läroplaner. Han e�er-
lyste en mer muntligt inriktad språkundervisning. En trend i skolvärl-
den i dag är att t.ex. genom dramaundervisning få eleverna att släppa 
sina hämningar i lekens tecken. 
 Traditionen inom svenskundervisningen belystes med en bildkaval-
kad där Takala visade upp omslag till läroplaner från tidigt 1940-tal till 
dagsläget. Takala kunde dra paralleller mellan omslagens innehåll och 
utformning och det läge som svenskundervisningen var i vid tidpunk-
ten för respektive omslag. 
 Läroplanen är den stomme som man utgår ifrån i undervisningen, 
men det gäller att minnas att det också �nns dolda läroplaner. En vik-
tig dold läroplan är studentexamen. Dess utformning styr i hög grad 
undervisningen i svenska. Till exempel ansågs på seminariet struktur-
provet, där man med �ervalsfrågor ska välja rätt form av ett ord eller ett 
uttryck, tillhöra det för�utna. Varför träna sig i studentexamens svenska 
och inte i praktisk svenska?
 Tongångarna på seminariet antydde att införandet av ett muntligt 
prov i studentexamen ligger i lu�en. Takala påpekade att en del skri�-
liga prov anses simulera tal. Men i läroplanen står det att läraren ska 
förmedla en positiv inställning till språket, och då räcker det inte med 
skri�liga prov, framhöll han. Det talade språket är det levande språket. 

s l s - s e m i n a r i u m

Mer praktiskt inriktad   
  undervisning i svenska? 

Hur ska man få unga finskspråkiga elever att bli intresse-
rade av svenska? Den frågan diskuterades på ett av SLS ar-
rangerat seminarium på Hanaholmen i januari i år. Ett 
antal experter på svenskundervisning presenterade tankar, 
erfarenheter och nya forskningsrön.
Pat r i K S i m b e r g
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När man gör konkreta, muntliga övningar i ett språk, för�yttar man sig 
närmare den kultur som språket är bundet till och som språket på sätt 
och vis de�nierar.  
 Kanske borde undervisningen  i svenska i högre grad ske på svenska, 
och kanske är det så att man i praktiska övningar kan ägna sig åt försök 
och misstag i högre grad än i ett prov.
 Studentexamensproven i svenska sattes under lupp av Taina Juu-
rakko- Paavola från Studentexamensnämnden. Den statistik som hon 
presenterade uppvisade könsvisa och regionala skillnader i examens-
prestationerna. Det är inget nytt att pojkar presterar sämre än �ickor 
över lag, men nog intressant att pojkar med lång lärokurs i svenska får 
bättre poäng än �ickor. I den påföljande paneldiskussionen väckte det 
här temat många tankar.
 Forskaren Åsa Palviainens föredrag gav en inblick i hur vuxna 
– universitets studerande – ser tillbaka på den svenskundervisning de 
själva fått. Hon utgick från intervjuer gjorda 2006–2007 respektive 
2009 –2010, dvs. före och e�er att studentsvenskan blev valfri. Enligt 
Palviainen kan studerande tänkas tolka valfriheten som att svenskan 
inte längre behövs. 
 Seminarierubriken ”Tradition och förnyelse” låter som en kliché 
tyckte talarna, men samtidigt kan man inte undvika perspektiv av det 
här slaget i en diskussion som handlar om värden. För värden hand-
lar det i grunden om när vi diskuterar unga människors attityder till 
svenska. Det konstaterades att den traditionella attityden till svenska 
har varit positivare än den är i dag.  

Patrik Simberg är produktionssekreterare vid SLS förlag

Sauli Takala gav en inblick i läroplanshistoria på Hanaholmen i januari.

 kanske borde 
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svenska i högre 
grad ske på svenska, 
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misstag i högre 
grad än i ett prov.”
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Det har inom statsvetenskaperna länge 
varit känt att det �nns ett starkt samband 
mellan förtroende för politiker och de po-

litiska institutionerna och det politiska deltagandet. 
Något nyare rön inom forskningen har kommit fram 
till att det inte bara är politiskt förtroende som spe-
lar en roll för deltagandet, utan också förtroende av 
ett mer generellt slag, dvs. förtroende för ”folk i all-
mänhet”. Begreppet socialt kapital, som popularise-
rades av amerikanen Robert D. Putnam i början av 
1990-talet, innefattar enligt hans egen beskrivning 
”förbindelser mellan individerna, sociala nätverk 
och normer av ömsesidighet och tillförlitlighet som 
dessa förbindelser skapar”. Deltagande i olika frivil-
liga föreningar sägs skapa förtroenderelationer som 
underlättar samarbete och får samhällslivet att fung-
era mer friktionsfritt. 
 Det gynnsamma e�ekterna av socialt kapital har 
noterats inom många olika discipliner. Inom eko-
nomiska vetenskaper har man t.ex. funnit sam-
band mellan socialt kapital och ekonomisk tillväxt 
och inom medicinsk forskning har man kunnat visa 
att socialt kapital också går hand i hand med bättre 
hälsa.  Inom statsvetenskaplig forskning har man i 
sin tur kommit fram till att socialt kapital gör insti-
tutioner mer e�ektiva och rättvisa, och att det kan 
öka det politiska förtroendet och därmed det poli-
tiska deltagandet både på samhälls- och individnivå. 
Socialt kapital bidrar alltså kort och gott till en väl-
fungerande demokrati.

F o r s k n i n g

socialt kapital och politiskt 
deltagande i europa

Det sociala kapitalet påverkar många olika 
aspekter av samhällslivet. I en doktors  av-
hand ling i statskunskap undersöks det sociala 
kapitalets betydelse för  politiskt del tagande 
både på individ- och samhällsnivå i  
europeiska länder.    
m a r i a b äc K

 Allmänt taget är folk mer politiskt aktiva inom 
samhällen där den genomsnittliga nivån av soci-
alt kapital är hög, och individer vars ”personliga” 
sociala  kapital är högt är mer aktiva och engagerade 
än individer med lågt socialt kapital. Det har getts 
olika förklaringar till detta samband. Socialt förtro-
ende, dvs. tillit till folk i allmänhet, sägs reducera den 
osäkerhet som förknippas med kollektivt handlande: 
det är mer meningsfullt att engagera sig om man kan 
räkna med att också andra kommer att göra det. Be-
trä�ande deltagandet i frivilliga föreningar kan man 
tänka sig att föreningarna fungerar som ”demokrati-
skolor”, där medlemmarna får lära sig t.ex. mötestek-
nik och demo kratiskt beslutsfattande.
 Föreningar, genom vilka man kan rekrytera med-
lemmar och sprida information, kan också fungera 
som politiska mobiliserare. En stor del av det soci-
ala umgänget sker emellertid utanför formella före-
ningar. Sådant umgänge är också betydelsefullt för 
det politiska deltagandet i och med att det ger möj-
lighet till politiska diskussioner och för att både nor-
mer och information kan spridas genom dessa kon-
takter. Samtidigt är det givetvis viktigt att komma 
ihåg att man också kan vara aktiv utan sociala kon-
takter och att sociala kontakter och socialt förtroen-
de inte automatiskt bidrar till en högre grad av poli-
tiskt deltagande.

Europeisk enkätstudie
I min doktorsavhandling Socialt kapital och poli-
tiskt deltagande i Europa undersöker jag, med hjälp 
av enkätstudien �e European Social Survey, vilka 
samband som �nns mellan socialt kapital (mätt en-
ligt deltagande i frivilliga föreningar, grad av socialt 
umgänge utanför föreningslivet och grad av socialt 
förtroende) och olika former av politiskt deltagan-
de både på samhälls- och på individnivå. I repertoa-
ren av politiskt deltagande ingår såväl traditionella 
former av deltagande, såsom valdeltagande och del-
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Repertoar av politiskt deltagande i Europa (2002/2003)

Politiskt deltagande (antal sätt att delta, medeltal)

tagande i partiverksamhet, som deltagande i icke-
traditionella former av politisk verksamhet, som 
exempelvis politisk konsumtion och deltagande i 
lagliga demonstrationer. I analyserna ingår 22 euro-
peiska länder med olika bakgrund beträ�ande geo-
gra�, demokrati och socioekonomiska förutsätt-
ningar. 
 Av analyserna på samhällsnivå framgår att län-
der där det genomsnittliga sociala kapitalet är högt 
också har genomsnittligt sett mer (politiskt) aktiva 
medborgare (jfr �gurerna). Detta ser ut att stämma 
för alla de former av politiskt deltagande som under-
söktes, med undantag av deltagande i lagliga demon-
strationer som följer ett något annorlunda mönster. 
Huruvida det sociala kapitalet är högt eller lågt i ett 
land bestäms i stor utsträckning av graden av kor-
ruption och graden av ekonomisk jämlikhet. Både 
korruption och ojämlikhet föder misstänksamhet 
och underminerar det sociala förtroendet som är så 
viktigt för en fungerande demokrati. 
 På individnivå blir det också klart att personer 
som besitter högt personligt socialt kapital är ge-

I figurerna illustreras graden av socialt kapital och repertoa-
ren av politiskt deltagande i Europa. När det gäller socialt ka-
pital är måttet en sammanslagning av variablerna ”deltagande 
i frivilliga föreningar”, ”socialt umgänge” och ”socialt förtro-
ende”. ”Repertoar av politiskt deltagande” är här en variabel 
som beaktar hur många av de olika formerna av politiskt delta-
gande man använt sig av inom de olika länderna (variabeln kan 
anta värden mellan 0 och 7). Källa: The European Social Sur-
veu 2002/2003.

 Huruvida det sociala kapitalet är 
högt eller lågt i ett land bestäms 
i stor utsträckning av graden 
av korruption och graden av 
ekonomisk jämlikhet. både 
korruption och ojämlikhet 
föder misstänksamhet och 
underminerar det sociala 
förtroendet som är så viktigt för 
en fungerande demokrati.”
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enligt det kontextuella sociala kapitalet (den genom-
snittliga nivån av socialt kapital i ett land). Förvänt-
ningen i detta avseende var att sambandet mellan 
socialt kapital och politiskt deltagande (på individ-
nivån) skulle vara positivt oberoende av den genom-
snittliga nivån av socialt kapital (som här kan vara 
låg, medelhög eller hög), men att dess roll blir stör-
re inom de länder som kännetecknas av lågt kon-
textuellt socialt kapital. Individer med lågt person-
ligt socialt kapital förväntas alltså kunna dra nytta 
av att det kontextuella sociala kapitalet är högt. Den-
na hypo tes blir dock overi�erad, även om man kan 
skönja en viss tendens till det när det gäller deltagan-
det i frivilliga föreningar och olika slag av politiskt 
deltagande.  

Pol.lic. Maria Bäck har medverkat som projektforskare i SLS- 
projektet ”Svensk politik i Finland – beteende, opinion och fram-
tid”. Hösten  disputerar hon på avhandlingen Socialt kapital 
och politiskt deltagande i Europa vid Åbo Akademis statsveten-
skapliga institution.

Litteratur
Putnam, Robert D., Bowling Alone. The Collapse and Revival 
of American Community, New York 2000.

Frivilliga föreningar fungerar ofta som ”demokrati skolor”, där medlemmarna 
får lära sig t.ex. mötesteknik och demokratiskt beslutsfattande. Det sociala  
umgänget inom föreningar är också av betydelse för politiskt deltagande.

nomsnittligt sett mer politiskt aktiva än personer 
med lågt socialt kapital. Detta gäller de �esta former 
av politiskt deltagande. Det är dock speciellt delta-
gandet i frivilliga föreningar som ser ut att öka det 
politiska deltagandet, medan betydelsen av det so-
ciala förtroendet inte blir lika entydigt. Enligt en del 
undersökningar och kritiker till teorin om det so-
ciala kapitalet kan det starka sambandet handla om 
självselektion, dvs. det är en viss sorts (aktiva) per-
soner som deltar i frivilliga föreningar och också är 
politiskt aktiva. Därtill verkar vissa former av poli-
tiskt deltagande vara starkare förknippade med so-
cialt kapital än andra: medan det �nns ett mycket 
starkt samband mellan socialt kapital och t.ex. po-
litisk konsumtion, att bära kampanjmärken och att 
skriva under namninsamlingar, så är sambandet 
mellan socialt kapital och valdeltagande inte alls lika 
klart. Deltagandet i frivilliga föreningar ökar benä-
genheten att rösta, men det sociala förtroendet har 
ingen statistiskt signi�kant betydelse. 
 Enligt vissa forskare, bland andra Putnam själv, 
kan det sociala kapitalet ha en spillover- e�ekt som 
gör att individer t.ex. kan dra nytta av att det sam-
hälle liga sociala kapitalet är högt. Därför har jag 
även undersökt om det individuella sambandet mel-
lan socialt kapital och politiskt deltagande varierar 
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En stereotypi kan definieras som en gene-
raliserande beskrivning av en social grupp 
där gruppmedlemmarnas individualitet inte 

beaktas. Inom socialpsykologin har man vanligen 
satsat mera på att undersöka de mentala processer 
och kognitiva strukturer som ligger som grund för 
stereo typier. Man har betydligt mindre fokuserat på 
stereo typiernas innehåll, det vill säga på vad männis-
kor tänker om sociala grupper. 
 Enligt teorin om den sociala identiteten kan 
den del av identiteten som härrör sig från de grup-
per man tillhör bidra till eller underminera en indi-
vids självkänsla beroende på hur dessa grupper be-
döms. Jämförelser med andra grupper som utfaller 
till den egna gruppens (= ingruppens) fördel ska-
par hög prestige, medan jämförelser som utfaller till 
ingruppens nackdel skapar låg prestige. Enligt teo-
rin ökar behovet att kunna särskilja sig på ett posi-
tivt sätt om ingruppen är lik andra relevanta grup-
per (= ut grupper). Skillnaderna mellan ingruppen 
och utgrupper accentueras på ett sätt som favorise-
rar ingruppen. Stereotypierna om utgrupperna blir 
negativa, medan ingruppsstereotypierna är positiva. 
 Forskning har ändå visat att stereotypier om ut-
grupper antas vara mer ambivalenta än man vanli-
gen tänker sig, det vill säga de innehåller både po-
sitiva och negativa egenskaper eller attribut, snarare 
än enbart negativa. Omfattande forskning, både ex-
perimentell och med urval från naturliga grupper, 
har visat att det �nns två huvudsakliga innehålls-
dimensioner som attributen kan delas in i, obero-

F o r s k n i n g

om svensk- och finskspråkiga

Hur ser stereotypierna om språkgrupperna i Finland och Sverige ut? Skiljer de sig från 
var andra ifråga om innehåll? Bland annat de här frågorna komemr att behandlas i en 
doktorsavhandling i socialpsykologi där finlandssvenskarna jämförs med finskspråkiga 
i Finland och svensk- och finskspråkiga i Sverige. 
a n n a H e n n i n g - l i n D b lO m

ende av om det rör sig om könsstereotypier, stereo-
typier om nationer eller bedömning av individer/
grupper. De två dimensionerna har många olika 
benämningar inom forskningen men grunden för 
dem är densamma: den ena antas återspegla grup-
pens kompetens (attribut som självsäker, intelligent 
och tävlingsinriktad) och den andra gruppens värme 
eller moral (attribut som varm, pålitlig och ärlig). 
 Enligt den här dimensionsteorin om stereotypiers 
innehåll tänker man sig att stereotypierna återspeg-
lar relationerna mellan grupper, dels rent strukturellt 
såsom gruppernas status i förhållande till varandra, 
dels det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan 
grupperna: samarbete kontra konkurrens. Värme-
dimensionen återspeglar sålunda uppfattningen om 
andra gruppers avsikter (onda/goda) gentemot in-
gruppen medan kompetensdimensionen återspeglar 
huru vida utgruppen anses vara kapabel att förverk-
liga sina avsikter. I många studier har man funnit att 
grupper med hög status o�a ses som mer kompeten-
ta än grupper med låg status, som i sin tur o�a rent 
kompensatoriskt ses som varmare. 
 I bedömningen av andra grupper kan kombina-
tionen av de här två dimensionerna variera på oli-
ka sätt. Grupper som varken antas vilja eller kunna 
konkurrera med/skada ingruppen ger upphov till en 
förmyndaraktig stereotypi: de ses som varma men 
föga kompetenta. Grupper som anses villiga och ka-
pabla att konkurrera med ingruppen ses som kom-
petenta, men inte varma. Möjligen väcker de en viss 
avundsjuka, de klarar sig bra själva men anses inte 
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vara välvilligt inställda till ingruppen. Lågstatus-
grupper som ses som öppet parasitiska bedöms med 
en helt negativ stereotypi: de är varken kompetenta 
eller varma, medan ingruppen eller nära allierade 
grupper o�a ses som både varma och kompetenta. 

Mer kompetens än värme
Hur ser då stereotypierna om språkgrupperna i Fin-
land och Sverige ut? Inom ramen för det stora �nsk-
svenska forskningsprogrammet ”Svenskt i Finland, 
�nskt i Sverige – Kahden puolen Pohjanlahtea”1 sam-
lades ett större enkätmaterial i Finland och Sverige 
in år 2000. Materialet är ett riksomfattande repre-
sentativt sampel med såväl svensk- som �nsksprå-
kiga respondenter i bägge länderna, totalt 2 560 
stycken. I enkäten ombads respondenterna bedöma 
bland annat grannlandet, den inhemska utgruppen 
(t.ex. �ck �nskspråkiga �nländare bedöma �nlands-
svenskar) och ingruppen med hjälp av en lista på 21 
attribut, såväl positiva som negativa. 
 E�er en närmare analys av hur respondenterna 
bedömer de olika grupperna med de 21 attributen, 
kan de två dimensionerna – värme och kompetens – 
urskiljas. Värme mäts i det här fallet med attributen 
pålitlig, solidarisk och artig, medan kompetens mäts 
med attributen tävlingsinriktad, självsäker och en-

vis. De här attributen har använts tidigare för mot-
svarande sy�e i andra studier. Ett plock ur de preli-
minära resultaten tyder på att språkmajoriteterna i 
bägge länderna (svenskspråkiga i Sverige och �nsk-
språkiga i Finland) ser grannlandet som mer kompe-
tent än varmt. I Finland ser de bägge språkgrupper-
na likaså varandra som mer kompetenta än varma. 
Stereotypin om de här grupperna tyder alltså på en 
viss tävlan i kombination med att man inte ser den 
bedömda gruppen som välvilligt inställd. I Sveri-
ge förekommer ingen statistiskt signi�kant skillnad 
mellan de två språkgruppernas bedömningar av var-
andra på de två dimensionerna.
 Studerar man de enskilda attributen närmare 
och hur de används i bedömningarna av grupperna 
verkar det dock som om det bland respondenterna 
skulle  råda en viss konsensus om att vissa av dragen 
är mer typiskt svenskspråkiga, det vill säga att vissa 
enskilda drag bättre beskriver svenskspråkiga i Sve-
rige och �nlandssvenskar, medan andra drag bättre 
beskriver �nskspråkiga, det vill säga �nskspråkiga 
i Finland och Sverige�nländare. Denna intressanta 
iakttagelse verkar inte ha beaktats tillräckligt i forsk-
ningen kring de två stereotypidimensionerna och 
skall därför diskuteras närmare i den sista av de ar-
tiklar som skall ingå i min doktors avhandling om 
�nlandssvenskarnas identi�kationsmönster, stereo-
typier och självbilder.  

Not
1. Forskningsprogrammet pågick 2000–2003 och finansiera-

des i Finland av Finlands Akademi, Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska 
kulturfonden och i Sverige av Riksbankens jubileumsfond 
och Vetenskapsrådet.
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Anna Henning-Lindblom arbetar med en avhandling i socialpsyko-
logi om finlandssvenskarnas identifikationsmönster,  stereotypier 
och självbilder ur ett jämförande perspektiv. Hon är anställd som 
doktorand vid Svenska social- och kommunal högskolan vid Hel-
singfors universitet, men arbetar under  perio den 1.9.2010–
31.8.2011 som samhällsvetenskapliga nämndens forskare vid SLS. 

 ett plock ur de preliminära resultaten tyder 
på att språkmajoriteterna i bägge länderna 
(svenskspråkiga i sverige och finskspråkiga 
i Finland) ser grannlandet som mer 
kompetent än varmt.”
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Fråga experten! Så lydde uppmaningen inför Veten-
skapernas natt som ordnades på SLS i januari.  All-
mänheten fick ställa kluriga frågor om det svenska 

i Finland, frågor som under Vetenskapernas natt be-
svarades av en expertpanel på åtta personer. Kvällens 
konferencier  Stan Saanila ledde diskussionen mellan pa-
nelen och publiken i det fullsatta auditoriet.
 När kom svenskarna till Finland och vad var det som 
lockade dem? Historikern Christer Kuvaja, SLS forsknings-
chef, konstaterade att den stora inflyttningen skedde i slu-
tet av 1100-talet.
 – Överbefolkningen och bristen på jord i Mellansveri-
ge gjorde att flyttrörelsen kom i gång på allvar, dels norr-
ut och dels österut. Kusten i den östra rikshalvan var gles-
bebodd och det fanns gott om ängsmarker för boskap, 
konkluderade Kuvaja. 

 Folkkultursarkivets Anne Bergman kunde ge besked 
om att tjugondag Knut inte är en finlandssvensk utan en 
svensk tradition, som från och med 1700-talet fick särskilt 
starkt fotfäste i västra Finland. På frågan om det finns ty-
piskt finlandssvenska festseder och -traditioner var sva-
ret mer mångbottnat:
 – Luciafesten, som är den största finlandssvenska fes-
ten, är en tradition som lanserats och gjorts till en iden-
titetssymbol för det finlandssvenska. 
 – Dörrkransar och glöggdrickandet kom in via finlands-
svenskarna men spred sig senare till hela landet. Midsom-
marstången förekommer på svenskt håll i Finland som en 
symbol för hembygdsfester, men den förekommer också 
på finskt håll. På Åland har midsommarstången en helt 
egen betydelse, konstaterade Bergman.

Vardagliga frågor fick vetenskapliga svar 
på vetenskapernas natt

  Bekanta dig med fler frågor och expertsvar under rubriken ”Lyssna på föredrag” på www.sls.fi!

Vardagliga frågor fick vetenskapliga svar 

I expertpanelen på Vetenskapernas natt satt fr. v. Yrsa Lindqvist, Anne Bergman, Tom Moring, Clas Zilliacus, Pia Forssell, 
Mikael Reuter, Henrik Meinander, Christer Kuvaja och Fredrik Hertzberg. Stan Saanila var konferencier.
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Tydlighet på gula lappar. Forskaren Sofie Strandéns dörr fungerar 
som sorteringsplank för tankar i forskningsprocessen.
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SLS hus i Åbo är centralt beläget, också sett ur 
akademisk synpunkt. Från huset är det nära 
till både Åbo Akademis bibliotek, ÅA:s hu-

manistcenter Arken, Åbo universitets bibliotek och 
ett � ertal universitetsinstitutioner. 
 – Det här är bästa stället man kan ha, det är 
nära till allt, säger litteraturvetaren Judith Meurer- 
Bongardt.
 Meurer-Bongardt, som tidigare jobbade på Ar-
kens forskarvind, uppskattar den lugna och triv-
samma atmosfären i SLS-huset. Hon får medhåll av 
forskar kollegerna So� e Strandén och Blanka Hen-
riksson – också de var vana att sitta i stimmigare 
forskarmiljöer. Forskarna in� ikar att det nästan kan 
bli för tyst ibland, men en som utnyttjar tystnaden 
till fullo är ettårige Silas som tar en tupplur i föräld-
rarna Blanka Henrikssons och Andreas Hägers ge-
mensamma forskarrum. 
 Religionssociologen Häger och folkloristerna  
Henriksson och Strandén jobbar alla inom SLS 
forskningsprojekt ”Bitar av samma pussel? Intersek-
tionella perspektiv på det svenska i Finland”. Att få 
bolla idéer över ämnesgränserna uppskattas mycket 
av forskarna
 – Den berikar både forskningen och ka� ediskus-
sionerna, säger So� e Strandén.

Bredd i den regionala närvaron

Väggarna i SLS-huset pryds av tavlor och bilder från 
tidigare års verksamhet. J. L. Runeberg blickar vak-
samt ner över kopieringsapparaten från en plansch. 
Sällskapet som grundades till hans ära har nu fas-
ta verksamhetspunkter på tre orter: Helsingfors, 
Vasa och Åbo. SLS forskningschef Christer Kuvaja  
är nöjd.
 – Det fanns en tid när SLS Åbonärvaro uppfatta-
des vara svag, med tanke på att SLS ska verka för hela 
Svensk� nland. Att bredda den fysiska kontakten till 

F o r s k n i n g

Sju forskarrum och kök i åbo
Inne i det gula trähuset sticker fyra forskare ut huvudet från sina 
rum. Vi har kommit till SLS nya Åbofi lial på Agricolagatan , 
som sedan årsskiftet inhyser ett antal SLS-forskare. 
H e i D i O r ava

forskarsamfundet ligger helt i linje med SLS strategi, 
och nu � nns vi närvarande på alla tre universitets-
orterna, säger Kuvaja. 
 SLS hus i Åbo innebär en pro� lhöjning gentemot 
forskarsamfundet, men den fasta punkten gör det 
samtidigt lättare för forskarna att identi� era sig med 
SLS.
 – SLS-husets fysiska existens gör det lättare att 
känna sig som en SLS-forskare, säger So� e Strandén, 
med en sy� ning på att en stark koppling till universi-
teten är viktig för forskarna samtidigt som lojalite-
ten gentemot projektadministratören och -� nansiä-
ren är stark. 

Olof Mustelin in memoriam
Ny� kenheten på SLS-huset och dess invånare har 
varit stor, både på universitetsinstitutionerna och 
på annat håll. En del Åbobor är födda i huset, som 
i många år fungerade som sjukhem, och hyresgäs-
ten före SLS var institutet för kvinnoforskning vid 
Åbo Akademi. 
 Huset på Agricolagatan 6 uppfördes redan 1832 
av timmermanslärlingen Gustaf Lundén, och under 
åttio år hann huset byta invånare ett � ertal gånger. 
I mars 1920 förvärvade AB Åbo Sjukhem tomten, 
och sjukhemmet verkade i huset fram till årsski� et 
1994–1995. Den nuvarande rumsindelningen följer i 
stort sett rumsindelningen från sjukhemstiden.
 För SLS del stod hyreskontraktet klart sen hösten 
2010. En mellanvägg restes och målades, och de 
första forskarna � yttade in i januari. Mötesrummet 
� ck namnet Mustelinska rummet e� er Olof Muste-
lin, överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek 
1966–1980 och medlem av SLS styrelse 1977–1989. 
 Mötesrummet står till förfogande både för de 
vetenskapliga nämnderna vid SLS och för andra 
arbets grupper med SLS-koppling.  

Heidi Orava är kommunikationschef vid SLS
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Svenska litteratursällskapet be�nner sig i 
ett tillstånd av ”året e�er”. Fjolåret gick till stor del i 
tecknet av Sällskapets 125-årsjubileum, som i sin tur 

främst förlöpte i arbetets tecken. Ett tiotal seminarier an-
ordnades och därtill föreläsningar på ett �ertal orter i Fin-
land och Sveri ge.
 Sällskapet gläder sig särskilt över vårt nära samarbete 
med Svenska Akademien, som deltog i jubileet. Besöket var 
historiskt i det avseendet att det var första gången Akade-
mien höll sammanträde på ”främmande mark” – om Finland 
nu kan betraktas som främmande mark för Svenska Akade-
mien. Vårt goda samarbete med Finska Litteratursällskapet 
har fortgått på �era fronter.
 Bland de många värdefulla verk Sällskapets förlag gav ut 
i �ol, fäster man sig särskilt vid Ljungblommor, den första 
delen av serien Zacharias Topelius Skri�er, som skall om-
fatta sammanlagt cirka 55 digitala volymer, av vilka knappt 
häl�en utkommer i traditionellt tryck. Det är fråga om Säll-
skapets största satsning genom tiderna och ett av de störs-
ta humanistiska projekten i Finland, som stöds av ett �ertal 
sam arbetsparter.

�
Sällskapet kan sålunda blicka tillbaka på ett framgångsrikt år 
i tecknet av konstruktivt arbete. I samhället skedde emeller-
tid samtidigt något som betecknats som en snabb försäm-
ring av ”språkklimatet”. Det var kanske inte överraskande, 
men tankeväckande att de hårdaste debatterna har koncent-
rerat sig till undervisningen i svenska i de �nska skolorna. 
Det manar till e�ertanke e�ersom �nskhetsrörelsen traditio-
nellt uttryckligen var en bildningsrörelse, för vilken en de-
batt som koncentrerar sig till vad man inte vill eller behöver 
lära sig skulle ha tett sig rätt främmande.
 Svenska litteratursällskapet har på senare år fyllt sin 
stadge enliga uppgi� att samla och o�entliggöra vittnes-
börden om den svenska kulturen i Finland genom att ge ut 
skri�er av bland annat Carl Gustaf Mannerheim, Jean Sibe-
lius, Georg August Wallin och Reinhold Ferdinand Sahl-
berg. Bland förlagets författare �nns sedan tidigare, för utom 
Runeberg och Topelius, Elias Lönnrot och Johan Vilhelm 
Snellman – samtliga utgivna på originalspråket svenska. 
Med en sådan utgivning behöver man inte argumentera för 

Nattfrost och töväder
– det föränderliga språkklimatet
Ordförandens hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011

sitt existensberättigande, böckerna är samtidigt en motive-
rad påminnelse om att svenskan är ett omistligt inslag i Fin-
lands moderna – för att inte tala om äldre – historia. Som 
litteratursällskapets grundare Carl Gustaf Estlander konsta-
terade i en argumentation som kunde sägas föregripa den 
s.k. lingvistiska vändningen, kan språk inte ses separat från 
kultur, språket är i sig kulturbärande och de verbala former-
na av kultur uttrycks alltid på ett språk.

�
Politikens språk innehåller en del klimatliknelser: östrelatio-
nerna drabbas ibland av nattfrost, men välsignas också med 
töväder, vindkantringar inträ�ar o�a. Politiker kan råka ut i 
kylan, men förutsätts lära sig av klimatet i Sibirien. Hur mä-
ter man egentligen språkklimat, med termometer eller baro-
meter, �nns det ett normaltillstånd?
 Allmänt taget har språkklimatet i Finland varit relativt 
fritt från annat våld än verbalt våld – det har vi å andra si-
dan ha� gott om. En språkstrid där de främsta o�ren är över-
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tjärade gatuskyltar, kontrasterar positivt mot situationen på 
många andra håll i världen och historien; i vårt grannskap 
har man fördrivit hela folk.
 Språkklimatet i Finland har emellertid ändrat karaktär 
�era gånger, man kan egentligen inte tala om en språkstrid, 
åtminstone har den genomgått �era skeden. Storfursten-
dömet var 1809 en form utan innehåll, ett land utan en tydigt 
centrum och enhetlig identitet. Ämbetsmännen kunde inte 
fylla detta tomrum någon längre tid – som Talleyrand kon-
staterade kan ingen i längden sitta på bajonetter. I detta läge 
accepterade de styrande vad Metternich kallade etnogra�sk 
nationalism, en koncentration på språk och fornminnen. 
I Finland kunde inriktningen dessutom användas för att �är-
ma landet från Sverige. 
 Till detta skede hörde upptäckten av folket. Sympatin 
för den svagare parten och ett rättvisepatos grep många 
som kom ur mer eller mindre svenska miljöer. Prästsöner-
na Sven Gabriel Elmgren från Pargas och Estlander från 
Lapp�ärd intresserade sig för �nskan, ”folkets språk”, det 
språk som var ”det ringaktade, obildade och försumma-
de språket”. Vad �nskhetsivrarna krävde var jämlikhet för 
språken, med �nskt ämbets- och bildningsspråk som av-
lägsnare mål.
 För många var det första steget att för�nska sig själva. Det 
var en tung och plågsam process. Georg Zacharias Forsman, 
adlad Yrjö-Koskinen, förliknade sina självstudier i �nska vid 
att nedstiga i helvetet. Elmgren, sekreterare i Finska Littera-
tursällskapet, lyckades aldrig lära sig �nska – Finska Littera-
tursällskapets protokoll fördes följaktligen på svenska till 
1861. Den blivande �loso�professorn �iodolf Rein åkte på 
vad som senare kallades ”�nnbete”, men det krävdes tre för-
sök innan Rein var förmögen att läsa Kalevala på original-
språket.
 Den tidiga �nskhetsrörelsen hade också inslag av ung-
domsrevolt. Entusiasmen för �nskan tog sig former som �ck 
August Schauman att tänka på barnkorstågen. I sina memo-
arer skriver han om tre skolgossar i åldern 11–14 år som för-
svann och upphittades först e�er �era dagars sökande �era 
mil från Helsingfors:

En Castréns och andras exempel hade eldat deras foster-
ländska fantasi, och hemligen hade de begifvit sig på vand-
ring genom vårdrifvorna i afsigt, såsom de ärligen sade, att 
i tre års tid i det inre af landet studera �nska språket och 
folklynnet och sedan arbeta för språkets och nationalite-
tens heliga sak.

Rörande men kanske något överspänt – liksom senare ung-
domsrörelser blev också �nskhetsivrarna utsatta för löje. 
En visserligen �ktiv men troligen trä�ande skildring ger 
Jac. Ahrenberg i brevnovellen ”Anor” (1891). I ett halv franskt, 

av upplysnings�loso� och bördsstolthet färgat brev kom-
menterar friherrinnan Stjernstedt den informator hon an-
ställt för sin sonson och informatorns befängda idéer: 

En passant må jag nämna, att den unge mannen väckt 
mycken amusement på denna orten genom sina ridicula 
tankar och idéer om �nskans införande som samtalsspråk 
bland societetens medlemmar. 

Ynglingens pretentioner tedde sig ännu löjligare för friher-
rinnan då han talade sämre �nska än hon. Texten är sam-
tidigt en påminnelse om att svenskan sedan 1700-talet för-
de sitt eget befrielsekrig mot franskan och vid universiteten 
mot latinet.
 Också de inlägg som protesterade mot Snellmans krav på 
att göra �nskan till bildningsspråk på svenskans bekostnad 
accepterade tanken att �nskan var den svensktalande bilda-
de klassens ”rätta” eller ”egentliga” modersmål. Tanken kan 
skönjas i det Porthanska tidevarvet och förfäktades av Åbo-
romantikerna. När Snellman förde fram den med emfas god-
togs den av en stor del av den bildade klassen – åtminstone i 
teorin. Detta innebar att �nskan och dess förespråkare länge 
hade ett tolkningsföreträde.
 Omvänt implicerade �nskans frammarsch som ”moders-
mål” att svenskan var dömd att försvinna; i kulturarbetet 
var varje svenskt ord bortkastat, konstaterade Snellman. Det 
blev ändå inte så, även om �nskhetsrörelsen gick in i en po-
litisk fas och i en massorganisationsfas på 1880-talet.
 När svenskhetsrörelsen upptäckte ”det svenskspråkiga fol-
ket” blev det något av ”samma på svenska”. Det �nska tolk-
ningsföreträdet försvann. Även om det kulturella innehållet 
var ett annat gick svenskhetsrörelsen igenom samma faser 
och betonade sin förankring i den svenska allmogen. Detta 
var typiskt, nationalitetsrörelserna hade många gemensam-
ma drag, bl.a. att de alla hävdade att de var unika. Betydel-
sen av att vara ett folk i denna mening gick upp till och med 
för så osannolika grupper som den balttyska adeln. 
 När liberalernas försök att grunda ett parti misslycka-
des stod från 1880-talet två stånd mot två stånd i lant dagen. 
Typiskt för Finland var att motsättningarna o�a eller of-
tast handlade om skolfrågor – �nskhetsrörelsen var en bild-
ningsrörelse och utbildning var den bästa vägen att skapa en 
�nsk bildad klass. Nu gällde kampen inte längre jämlikhet 
utan majoritetsställning och företräde för �nskan.
 Samtidigt var förverkligandet av �nskhetsrörelsens mål-
sättning – att ly�a folkmajoriteten till fullmyndiga medbor-
gare, vilket bara kunde ske på �nska – den största demo-
kratiseringen i Finlands historia. Den var viktigare än den 
allmänna rösträtten, e�ersom den var en förutsättning 
för rösträtten. Motsvarande skedde mindre dramatiskt på 
svenskt håll.
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 En vändpunkt inföll kring 1890 – då utkom �er tidningar  
och böcker på �nska än på svenska och då utexaminerades 
�er studenter från �nska skolor än från svenska. Lantdags-
reformen 1907 var bara en bekrä�else på att den �nska ma-
joriteten tagit över och den svenska befolkningens politiska 
tyngd reducerats till en position som motsvarade dess andel 
av befolkningen. Finskhetsrörelsen hade segrat, även om den 
långt fram i tiden, paradoxalt nästan ända till i dag, fram-
ställt sig som underordnad och förtryckt.

�
Självständigheten ändrade åter konstellationerna. På många 
sätt var det en annorlunda språkstrid som tog sin början 
bara veckor e�er intagningen av Helsingfors i april 1918. För 
de svenskspråkiga symboliserade Mannerheims avsked och 
omdöpandet av Sveaborg – i ett skede övervägde man att in-
föra namnet ”Finlandsborg” på svenska – en bottenlös okul-
tur och otacksamhet i fråga om den svenska befolknings-
andelens insatser i det passiva och aktiva motståndet och 
landets befrielse. 
 För den vita �nska majoriteten var det emellertid fråga 
om något annat. Som historikern J. R. Danielson-Kalmari 
konstaterade 1919 hade Finlands historia nu nått ett mål. Den 
�nska majoriteten var herre i eget hus, men i ett hus som ho-
tades av många faror, inte minst genom att det var politiskt 
och språkligt splittrat. Republiken måste stärkas och detta 
skedde i tecknet av två axiom som formulerades redan på 
1800-talet och som däre�er kastat sin tunga skugga över all 
debatt ända till våra dagar. 
 Det ena var Snellmans tes att en nation inte kunde vara 
tvåspråkig – han avfärdade existerande två- och �erspråkiga  
nationer som ”polyglottnationer”. Segern i språkstriden hade 
avgjorts redan långt tidigare; målen jämlikhet och majori-
tet hade uppnåtts, nu kämpade äkt�nnarna för hegemo-
ni. Visserligen skedde det o�a med en retorik som liknade 
1800- talets. J. K. Paasikivi konstaterade detta i ett tal 1947: 
”De tider då man måste kämpa för �nska språkets rättig-
heter, är för länge sedan förbi.” Han ansåg att den tvåspråki-
ga befolkningsgruppen borde breddas. I vägen för detta stod 
åter Yrjö-Koskinens tes att �nnarna genom historien hade 
varit förtryckta. Den skapade en stämning av att forna orätt-
visor borde rättas till. Synsättet kommenterades �era gång-
er på 1930-talet av Eirik Hornborg, som 1935 beklagade ”den 
psykiska självplågarmani” det re�ekterade: 

I stället för att med tillfredsställelse konstatera den klara 
sanningen, att �nnarna höra till de mycket få folk i Europa,  
som alltid varit personligen fria, klagar man med menings-
lös hätskhet över en påstådd träldom och formligen njuter 
av att utmåla den som så förnedrande som möjligt.

�
E�er 1944 var läget åter annorlunda. Finlands omvärld hade 
krympt till 90 grader mot Sverige. Kontakterna med Norden 
blev livsviktiga, medan många av 1930-talets självklarheter 
var diskrediterade. Språkfred utlystes och den höll i stora 
drag, migrationen mellan Finland och Sverige ökade språk-
kunskaperna och det andra inhemska språket blev obliga-
toriskt i skolan för alla. Språkfanatiker hade svårt att vin-
na gehör. 
 E�er Sovjetunionens fall ändrades läget åter en gång, om-
världen omfattade åter 360 grader, Europa var vidöppet och 
i de tidigare döda vinklarna talades språk som man också 
borde kunna, därtill kom den världserövrarmentalitet som 
symboliserades av den trådlösa telefonen. Med den följde en 
stor tilltro till att man kunde gå ”direkt till Europa” med en 
engels ka vars kvalitet övervärderades ungefär lika mycket 
som man undervärderade kunskaperna i svenska.
 Det s.k. språkklimatet har sålunda varierat kra�igt och 
språkfrågan har ändrat karaktär �era gånger. Språkklimatet 
påminner om vädret i åtminstone ett avseende – det är svårt 
att förutspå både på kort och på lång sikt. Det är lika svårt 
att veta om världens minoriteter kan vänta sig en global upp-
värmning eller en ny istid. 
 En annan aspekt är att även om klimatet, inklusive språk-
klimatet, är viktigt, är det inte allt. Vid samma tid som Snell-
man förde in �nskhetsrörelsen i dess politiska fas, uppträd-
de en annan av årets jubilarer, väckelseprästen, diktaren 
och professorn Lars Stenbäck (född 1811) i en fråga som för 
många överskuggade språkfrågan. Det är sannolikt att Sten-
bäcks och Runebergs polemik om pietismen berörde �era 
människor djupare än budskapen från Kuopio. Det är ett 
mått på sekulariseringen att Nationalandan småningom pla-
cerades framom Den Helige Ande.
 Man talar i dag om en populistisk våg – men det är skäl att 
komma ihåg att populism använts förut, bl.a. av vår moderna 
historias skickligaste populist Veikko Vennamo, som backa-
de då han upptäckte att språkfrågan ändå inte riktigt var po-
litiserbar i den omfattning och på det sätt han hade önskat. 
Man kan med Paasikivi säga att ett två- eller mångspråkigt 
samhälles styrka är tillräckligt många kontakter över språk-
gränserna samt tillräckliga språkkunskaper – de må sedan 
vara förvärvade med käpp eller morot. Dessutom behövs 
vetande om de andra för att motverka atomisering och för-
hind ra demonisering. Om man inte kan göra det kan resul-
tatet bli ett riktigt busväder.  

m a x e n g m a n

Professor Max Engman är styrelseordförande för SLS sedan 
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pris , sTipendier oCH Forskningsbidr ag

stipendier och forskningsmedel
Under vintern och våren 2010–2011 har sällskapet bevil-
jat följande stipendier och forskningsbidrag.

Historiska nämnden
Teol.mag. Jakob Dahlbacka 7 000 €, fil.mag. Mikael  Finell 
1 500 €, fil.mag. Kasper Kepsu 7 000 €, mag.art. Detlev 
Pleiss 7 000 € och fil.mag. Charlotte Vainio 7 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.dr Mia Franck 9 000 €, fil.mag. Eva Kuhle  felt 15 000 € 
och MA, pol.kand. Hanna  Lahdenperä 6 000 €.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Ekon.dr Jonas Holmqvist 6 000 €, pol.mag. Anna-Maria 
Slotte 16 100 € och pol.mag. Jenny Stenberg-Sirén 9 400 €.

Språkvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Martina Huhtamäki 1 100 € (rese bidrag), fil.mag. 
Eeva- Liisa  Järvinen 915 € (resebidrag), fil.dr Nina Martola  
720 € (rese bidrag), fil.lic. Marika Paavilainen 5 000 €, 
fil.dr Viveca  Rabb 11 000 €, fil.mag. Anders Stendahl 
6 000 €, fil.mag. Taija Swanström 915 € (resebidrag) och 
fil.mag. Jenny  Sylvin 5 000 €. 
 Nämndens pro gradu-pris tilldelades fil. mag. Elina Loik-
kanen 500 €, fil.stud. Noora Rasilainen 500 € och fil.mag. 
Fredrik Rusk 500 €.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Marcus Lepola 6 500 €, fil.mag. Sanna Lillbro-
ända-Annala 6 500 €, fil.mag. Karoliina Ojanen 400 € 
(rese bidrag), docent Helena Saari koski 6 500 €, högskole-
lektor Ingvar Svanberg 3 000 € och fil.dr Susanne Öster-
lund- Pötzsch 900 € (resebidrag).
 Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € tilldelades fil.
mag. Charlotta Eriksson.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.mag. Aleksi Ahtola 8 000 €, psykolog Gunilla Björkqvist 
8 000 €, fil.mag. Kasper Braskén 18 000 €, fil.mag. Mag-
nus Enlund 8 000 €, fil.lic. Annette Forsén 8 000 €, För-
eningen Granskaren r.f. 3 000 €, fil.mag. Camilla Hautala  
8 000 €, Historicus r.f. 3 000 €, fil.mag. Magdalena af 
Hällström 18 300 €, fil.mag. Ingalill Ihrcke 8 000 €, fil.
mag. Nadja Johansson 8 000 €, fil.mag. Kasper Kepsu 

pris
Vid sällskapets årshögtid den 5 februari 2011 utdelades 
224 000 € i litterära pris.

Karl Emil Tollanders pris
Karl Emil Tollanders pris om 35 000 € och den Tollanders-
ka medaljen tillföll författaren Ulla-Lena Lundberg för ett 
författarskap omfattande lyrik, dramatik och noveller, 
men framför allt romaner och essäistiska reseskildringar. 

Övriga pris utdelade vid årshögtiden
Författaren Tomas Mikael Bäck 18 000 €, författaren 
Pirkko Lindberg 18 000 €, skå de  spelaren Frej Lindqvist 
18 000 €, docent Henrik Knif 18 000 €, författaren Erik 
Wahlström 16 000 €, journalisten och författaren Mag-
nus Londen 13 000 €, författaren Peter Mickwitz 12 000 €, 
författaren och regissören Juha Siltanen 12 000 €, för-
fattaren Thomas Wulff 12 000 €, författaren Henri Forss 
9 000 €, fil.dr Mona Forsskåhl 9 000 €, författaren Lars 
Sund 8 000 €, författaren Freja Rudels 6 000 €, jour-
nalisten Kenneth Myntti 5 000 €, fil.dr Jessica Parland-
von Essen 5 000 €, fil.dr Johanna Ilmakunnas 5 000 € och  
fil.dr Carola Nordbäck 5 000 €. 

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris
Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om vart dera 9 000 € ut-
delades den 16 maj och tillföll jur.dr Mårten Knuts och fil.
dr Maria Vainio-Kurtakko.
 Pristagarnas tal vid utdelningsceremonin kan läsas från 
och med nästa uppslag.

Tollanderska pristagaren, författaren 
Ulla-Lena Lundberg. Foto Peik Henrichson
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9 000 €, Kirjallisuuden tutkijain seura ry 4 000 €, fil.mag. 
Marcus Lepola 11 500 €, fil.mag. Sanna Lillbroända  Annala 
6 500 €, fil.mag. Stefan Norrgård 16 000 €, fil.dr Carina Ny-
näs 10 000 €, fil. mag. Ulrika Rosendahl 18 000 €, docent 
Helena Saarikoski 8 000 €, fil.mag. Linnea Stara 5 000 €, 
fil.dr Johan Strang 18 000 €, Dr.phil. Sabira Ståhlberg 
4 000 €, fil.mag. Petteri Suominen 8 000 €, fil.mag. Mats 
Wickström 18 000 € och fil.mag. Victor Wilson 8 000 €. 

Albert de la Chapelles fond
Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs 20 000 € för uppförandet 
av ett minnesmärke över Helene Schjerfbecks tid i Ekenäs.

Fonden Gustaf III:s minne
Fil.mag. Kjell Lekeby 3 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket: Fil.mag. Hanna Kallio  18 800 €, fil.lic. Ma-
rika Paavilainen 13 800 €, fil.mag. Helena Palmén 9 400 €, 
fil.dr Viveca Rabb 7 800 €, pol.mag. Jenny Stenberg-Sirén 
9 400 € och fil.mag. Jenny Sylvin 13 800 €.
 Historia: Fil.mag. Aleksi Ahtola 16 000 €, pol.mag. 
Matts Dumell 8 000 €, Föreningen  Granskaren r.f. 3 000 €, 
Idrottsföreningen Kamraterna Grankulla 2 500 €, Arbets-
gruppen arkeologi i Själö/Skärgårdshavets forsknings-
institut 3 800 €, fil.mag. Kalle Kanan oja 5 000 €, jur.lic. 
Gustaf Langenskiöld 7 000 €, Måkläppen AB 10 000 €, 
Projektgruppen för utgivning av Pehr Stenbergs levernes-
beskrivning/Umeå universitet 15 000 €, fil.lic. Jennica  
Thylin- Klaus 5 000 € och fil.mag. Victor Wilson 10 000 €. 

 Teologi och kyrkohistoria: Teol.mag.  Jakob Dahlbacka 
18 000 €, Judiska församlingen i Helsingfors 5 000 € och 
teol.mag. Gerd Snellman 7 000 €. 
 Miljövård och teknologi: Natur och  Miljö r.f. 15 000 €, 
fil.mag. Sonja Nybom 6 000 €, ekon.lic. Mari Ratinen 
9 000 €, Vindkraftföreningen r.f. 7 500 € och WWF Fin-
lands havsörnsarbetsgrupp 21 000 €. 

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond 
Ekon.mag. Linda Gerkman 18 000 € och pol. mag. Susan-
na Sandström 12 000 €.

Fonden Fredrik Pacius minne
Fonden har beviljat 800 € för att stödja instiftandet av 
 Pacius-sällskapet vid Helsingfors universitet.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Fil.dr Thomas Ek 3 000 €, Projektgruppen för utgivning 
av Pehr Stenbergs levernes beskrivning/Umeå universitet 
5 000 €, fil.dr   Sabira Ståhlberg 5 000 € och fil.dr  Maria 
Vainio- Kurtakko 7 000 €. 

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond 
Fil.stud. Jenni Karjalainen 700 € och fil.mag. Sandra Pe-
tas 1 000 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond
Med.kand. Susanne Rosenback 800 € och med.stud. Kris-
tina Wikman 1 210 €.
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”Hvad det är roligt att få Mammas bref! 
Det sista, som jag � ck i morgse kom med en 
Juni do�  af syrener och Haikolu� , som var 

dubbelt angenäm, då jag här ej är bortskämd med 
någondera”, skrev Albert Edelfelt från Paris till sin 
mor i början av juni 1897. Edelfelt hade stretat och 
målat hela vintern i Paris och nu väntade han på att 
kunna bege sig hemåt, till östra Nyland och sin som-
maridyll i Haiko.
 På samma sätt som Edelfelt kände att vinterns ar-
bete var utfört, känner jag att ett stort arbete ligger 
bakom mig. Att få pris och att äta en � n middag i 
gott sällskap en sådan här kväll, nästan i juni redan, 
känns som att bli riktigt bortskämd. Jag vill framfö-
ra mitt varma tack till Svenska litteratursällskapet i 
Finland för att jag blivit tilldelad Statsrådet Mauritz 
Hallbergs pris.
 ”Man förtjänar mera med färghandel och gravyr 
än med målning”, var en sanning som de unga konst-
närerna Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons 
franska kolleger snabbt lärde dem i Paris. Det här 
skulle färgfabrikören Mauritz Hallberg säkert ha 
hållit med om. I sina brev hem skriver Edelfelt o� a 
om skulder. Den största räkningen hade han all-
tid innestående hos färghandlaren. De unga, fatti-
ga, men lovande konstnärerna Edelfelt och Berndt-
son delade ateljé och andra utgi� er: Edelfelt betalade 
färghandlaren och Berndtson betalade modellen.
 I Edelfelts och Berndtsons motivval � nns mycket 
gemensamt. I min avhandling har jag granskat deras 
folklivsskildringar och sommarmotiv i herrskaps-

S T A T S R Å D E T  M A U R I T Z  H A L L B E R G S  P R I S

Idyll eller verklighet? 
Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

F i l . D r m a r i a va i n i O - K u r ta K KO S ta l v i D P r i S u t D e l n i n g e n

Den  maj  delades två pris ur Hallbergska fonden ut. 
Pristagare var fi losofi e doktor Maria Vainio-Kurtakko och juris 
doktor Mårten Knuts, som vardera fi ck ett pris om   euro.

miljö från den östnyländs-
ka landsbygden i söd-
ra Finland. Edelfelt och 
Berndtson verkade i ett 
nationellt sammanhang, 
men också i hög grad i 
en internationell kontext. 
Jag har särskilt ly�  upp de 
nordiska sammanhangen 
på ett nytt sätt. Begreppet 
”det moderna genombrot-
tet”, som uppkom i Norden i slutet av 1800-talet, och 
den ”strävan att ställa problem under debatt” som 
präglade den nordiska litteraturen och konsten vid 
denna tid, belyser Edelfelts och Berndtsons konst-
närskap på ett nytt sätt. Avhandlingen studerar Edel-
felts och Berndtsons konstverk i relation till deras 
e� erlämnade brev och till samtida samhällsdebatt, 
särskilt i dramatik och skönlitteratur.
 Det är särskilt två av tidens stora samhällsfrågor 
jag ställer i fokus i studien av konsten: frågan om fol-
ket och folkrepresentation samt tidens kvinnosaks-
debatt och frågor om jämlikheten mellan man och 
kvinna. Edelfelts och Berndtsons konstverk från ett 
somrigt östra Nyland är befolkade av en bildad och 
välmående allmoge och av vackra damer i ljusa klän-
ningar och stora sommarhattar, som övervakar bar-
nens lek i solen. Havet, åkern eller trädgården bildar 
bakgrund, beroende på vilken samhällsgrupp som 
skildras. Men det moderna genombrottets samhälls-
debatt kolliderade o� a med värderingarna i den ny-
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ländska herrgårdsmiljön. Åtminstone Edelfelts brev 
och målningar vittnar om ambivalens: det var lätt 
att föreställa citoyen och sjunga Marseljäsen i Paris, 
men hemma i östra Nyland var allmogen verklig och 
skulle veta sin plats. Här fanns heller ingen tradition 
av frihets- och jämlikhetspatos som i Frankrike. I 
östra Nyland var Edelfelts och Berndtsons umgänge 
en herrskapsmiljö, inte vänstersinnade konstnärs-
kretsar som i Köpenhamn, Stockholm och Paris.
 Motivmässigt hörde Edelfelts och Berndtsons 
folklivsskildring ihop med det moderna genombrot-
tet, men innehållsmässigt var den in�uerad av Rune-
berg och en äldre tids uppfattning om folket. I Edel-
felts folklivsskildring går det religiösa elementet som 
en röd tråd – om än under ytan – och Berndtsons 
folklivsskildring har ett anekdotiskt drag. Varken 
Edelfelt eller Berndtson målade allmogen i arbete – 
den är samlad till gudstjänst i det fria som i Edelfelts 
Gudstjänst i nyländska skärgården, arbetarna åter-
vänder från sågen då veckans arbete är utfört och vi-
lodagen står för dörren som i Edelfelts Lördagskväll 
i Hammars och bönderna är bänkade till måltid i 
det gröna som i Berndtsons Rast under marknads-
resan. Bara en gång kämpar �skarna mot naturens 
kra�er och det är i Edelfelts På havet. Edelfelts och 
Berndtsons folklivsskildring saknar social indigna-
tion. Här �nns inget av den tendens som utmärker 
deras målarkollega, den norske Christian Krohgs 
verk, inget av August Strindbergs beskrivning av 
skärgårdsallmogens obildade sätt och vidskeplig-
het. Edelfelts och Berndtsons folklivsskildring är 
befolkad av ärliga ”skärinaturer” i Runebergs anda 
– här saknas beräknande �gurer som Strindbergs 
Carlsson i Hemsöborna och Tavaststjernas Kalle Pihl 
och Kalle Lehtimaa i romanen Hårda tider. Edelfelts 
och Berndtsons allmoge är också mera släkt med det 
gudfruktiga folket i Bjørnstjerne Bjørnsons Synnöve 
Solbakken. Romanen kom ut 1857, långt innan den 
danske litteraturkritikern Georg Brandes, som all-
mänt betraktats som det moderna genombrottets 
centralgestalt, proklamerade att konstens och litte-
raturens uppgi� var att ställa problem under debatt. 
Tekniskt sett hörde Edelfelts och Berndtsons folk-
livsskildring ändå hemma i frilu�småleriet och mo-
tivvalen hör ihop med det moderna genombrottets 
teman.
 Citoyen-skapet med frihet och jämlikhet skul-
le strikt taget inbegripa också kvinnorna, men bro-
derskapet uteslöt dem. Kvinnorna i Edelfelts och 
Berndtsons krets blev aldrig citoyenner – det or-
det förde tankarna till revolutionens självständiga, 

handlingskra�iga kvinna och i förlängningen till den 
farliga la petroleuse. Att skildra vardagen blev under 
Edelfelts och Berndtsons tid mer och mer populärt 
bland konstnärerna. Den danska konstnären Anna 
Anchers skildringar av kvinnor i det dagliga arbetet 
i köket eller vid skrivbordet ter sig påfallande jord-
nära när man jämför med Edelfelts och Berndtsons 
sommarnöjesskildringar. Anna Anchers verk berät-
tar om samma kvinnliga verklighet som Edelfelts 
hustrus och Berndtsons systers brev – men den här 
verkligheten saknas i Edelfelts och Berndtsons ”sol-
skensstycken”. Så nära, men ändå så långt borta, tän-
ker man. En kvinnlig och en manlig sfär som existe-
rar sida vid sida, men som inte möts.
 Det moderna genombrottets mest brännande frå-
gor �nner aldrig sin väg till bilden av det nyländska 
sommarparadiset, men i de bevarade breven lever 
frågorna och debatten. Det är kvinnorna som stäl-
ler de svåraste frågorna. Och svaren? Den manliga 
konstnären svarar genom sina konstverk: här �nns 
inte problemen som gav upphov till frågorna. Edel-
felts och Berndtsons somriga herrgårdsidyll är en 
önskedröm, en längtan till en svunnen tid – som 
ett försök att stoppa tiden. Edelfelts och Berndtsons 
skildringar av sommarnöjet är fyllda av nostalgi, som 
en evig ”Juni do� af syrener”.
 Avhandlingsskrivandet har många gånger ställt 
mig inför frågan om varför forskaren väljer ett visst 
ämne. Under min doktorandtid var jag med på ett 
seminarium, där vi alla �ck frågan om det var nå-
got särskilt i vår egen bakgrund som hade styrt vårt 
val av forskningsämne. Det var en överraskande frå-
ga, som egentligen ingen kunde svara på just då. För 
min egen del förstod jag snart att det handlade om 
mera än det att min far brukade ta mig till Atene-
um, där vi tillsammans tittade på Edelfelts tavlor. 
Det gällde att gå tillbaka till min mormors föräld-
rar, Hilma och Gerhard, till en värld som jag nätt 
och jämnt hann uppleva som barn: till Lovisa i östra 
Nyland, där man fortfarande kunde höra svaga ekon 
från en tid ännu längre bort. I min barndoms Lovisa 
spelade de stora herrgårdarna i Pernå fortfarande sin 
roll i och med historierna om deras ägare – både förr 
och senare. ”Baron” var ju ingen annan än Viktor 
Magnus von Born på Sarvlax, Gunnar Berndtsons 
svåger. Och det majestätiska Sarvlax var ju samma 
Sarvlax som varit Gunnar Berndtsons sommaridyll.
 Hilma och Gerhard gi�e sig 1913. Hilma var född 
i Isnäs i Pernå och Gerhard i Lovisa. De slog sig ner 
i Lovisa, i ett vitt hus som Gerhard byggde. För mig 
blev det ljusa huset med sin trädgård ett paradis på 
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upptäcka att den egentligen bara var en början, att 
den inte utgjorde ”allt man någonsin hade att kom-
ma med”. Det �nns alltid �er brev i olika arkiv och 
speciellt Svenska litteratursällskapets arkiv är en 
guldgruva. En utförligare studie av Ellan de la Cha-
pelles och Hulda von Borns brevväxling har inte va-
rit möjlig under den här avhandlingens rubrik, men 
kan lätt utvecklas som en fristående forskning. Jag 
har hittat korrespondenser som förts i en grupp av 
tjugo kvinnor, i tre generationer, alla sammanlänka-
de med släktskapens och vänskapens band. I cent-
rum för denna grupp ställer jag Ellan de la Chapelle 
och Hulda von Born och skriver om den �nländska 
adelsdamens vardag och verklighet, om hennes läs-
ning av det moderna genombrottets emancipations-
litteratur och om hennes drömmar. I stället för man-
lig nostalgi kommer det den här gången att handla 
om kvinnlig utopi. Att få pris är den bästa uppmunt-
ran man kan få inför sina kommande forsknings-
projekt.  

m a r i a va i n i O - K u r ta K KO

jorden och senare en hel värld av värderingar, som 
�nns invävd i de hemvävda mattorna, i de manglade 
vita lakanen med sina monogram och handvirkade  
spetsar och i minnet av Hilmas blårutiga förkläde. I 
tanken återvänder jag ibland till min barndoms idyll 
och jag kan fortfarande känna den varma yttertrap-
pan under bara fötter och se framför mig Hilmas 
prunkande blomrabatt.
 När Edelfelt tackade för brevet med en ”Juni do� 
af syrener och Haikolu�”, var det nästan tjugo år se-
dan familjen Edelfelt kom till Haiko för första gång-
en. Den kärlek familjen satte ner på att inreda den 
gamla förvaltarvillan till sitt sommarnöje återspeglas 
också i Edelfelts brev från Paris som allt från plan-
tering av blommor till reparation av verandan. Jag 
förstod så väl hur kärt Haiko blev för Edelfelt. I tan-
ken vandrade jag under äppelträden och kände juni-
do�en av syrener. Men var det under äppelträden på 
Edelfelts Haiko eller i min egen barndoms idyll jag 
vandrade?
 Färger och måleri gäller inte bara för färgfabri-
kanter och för konstnärer. Det gäller i lika hög grad 
oss historiker och konsthistoriker. Det gäller att 
blanda färgerna rätt då man målar upp en värld som 
man de facto aldrig har upplevt själv.
 Hur svårt det är att bibehålla sin position som 
opartisk betraktare och tolk, kommer särskilt tyd-
ligt fram då forskningsmaterialet består av personli-
ga brev, som i mitt fall. Man lever sig in, man skrattar 
och gråter tillsammans med dem man skriver om. 
När jag skrev min avhandling blev jag särskilt berörd 
av korrespondensen mellan Edelfelts hustru Ellan de 
la Chapelle och hennes kusin Hulda von Born, Gun-
nar Berndtsons syster.
 Korrespondensen mellan dem visar att de här två 
kvinnorna tog emot det moderna genombrottes idé-
er med färre fördomar än männen i deras krets. Ellan 
de la Chapelles och Hulda von Borns åsikter och de-
ras konkreta verklighet utgör en viktig kontrast dels 
till de åsikter som företräddes av många män i deras 
krets, dels till de soliga bilder Edelfelt och Berndt-
son målade i sin somriga herrgårdsmiljö.   Ellan de la 
Chapelles och Hulda von Borns korrespondens er-
bjuder ett fönster in i den �nländska adelsdamens 
verklighet under det sena 1800-talet, en verklighet 
som blivit föga utforskad.
 Det �nns en tid då doktorsavhandlingen känns 
som ett arbete som kommer att ta hela livet. Men 
vips står man där och är doktor och får pris. Det är 
ändå skönt att upptäcka att doktorsavhandlingen 
faktiskt inte är hela livet. Och det är också skönt att 

Prismotivering 
för statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2011

Fil.dr Maria Vainio-Kurtakko premierades för dok-
torsavhandlingen Idyll eller verklighet? Albert Edel-
felt och Gunnar Berndtson i det moderna genom-
brottets ambivalens. Studien analyserar Albert 
Edelfelt och Gunnar Berndtson som återgivare av 
östnyländska herrskapsmiljöer och arbetarsamhäl-
len under slutet av 1800-talet. Detta var tiden för 
”det moderna genombrottet” i Norden och Vainio-
Kurtakko förmår visa hur idyll och verklighet i kons-
ten förenas på ambivalenta sätt som både speglar 
och framskyndar den sociala och kulturella utveck-
lingen. Genom sitt förtjänstfulla bruk av konst-, 
 litteratur-, kultur- och lokalhistoria fördjupar den-
na insiktsfulla, välskrivna och vackra studie synen 
såväl på Edelfelt och Berndtson som på det finländ-
ska samhället under en brytningstid.
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Kursmanipulation på värdepappersmarknaden
J u r . D r m å r t e n K n u t S ta l v i D P r i S u t D e l n i n g e n

” Jag tänker börja denna bok med en be-
kännelse. Ibland är det helt enkelt bäst att läg-
ga korten på bordet: Jag tror på liberalismen. 

För denna avhandling är min ideologi helt avgöran-
de. Mitt frihetsideal, precis som det frihetsideal An-
ders Chydenius förfäktade för över två sekel sedan, 
har två dimensioner. Jag tror dels på individens fri-
het – i den form friheten existerar i en fri stats civili-
serade konstitution. Jag tror dels på näringsfrihet – i 
den form friheten existerar på den fria marknaden.”
 När jag för snart fem år sedan inledde min dok-
torsavhandling med dessa ord, ante det mig föga att 
jag långt senare skulle få stå som prisbelönt forskare 
och uttrycka min djupa tacksamhet inför denna pu-
blik. Men hade jag vetat det då skulle nog fortsätt-
ningsvis inledningen till avhandlingen ha varit lika-
dan. Ideologier bör man ju inte vända som kappan 
e�er vinden. 
 Däremot hade jag kanske i en bisats kunnat till-
lägga att den frihetsideologi jag anmält mig omfatta 
inte på något avgörande sätt avviker från den ideo-
logi som även statsrådet Mauritz Hallberg följde 
under sitt liv, i en tid där nog samhällsvinden stun-
dom blåste så att den ideologiska kappan antagligen 
�addrade hä�igt. 
 Min avhandlings forskningsobjekt – förbudet 
mot kursmanipulation på värdepappersmarknaden 
– är ett förbud som nog är enklare att förstå än vad 
som tänkas kunde. Det är ett arkaiskt förbud mot 
fusk och passar också in i den moderna miljö värde-
pappersmarknaden i dag utgör. Man har aldrig fått 
fuska, och det faktum att den moderna manipula-
tören fuskar på börsen gör inte fusket mindre klan-
dervärt, snarare tvärtom. En fungerande värdepap-
persmarknads samhälleliga betydelse och tyngd har 
nämligen ständigt tilltagit och är i dag – vilket �-
nanskrisen tydligt utvisat – en fundamental del av 
den samhälleliga infrastruktur som bör �nnas och 
upprätthållas i en nutida, liberalistisk värld. Där-
för skall även samhället värna om att ett skydd mot 
missbruk av �nansmarknader tillhandahålls. För-
budet mot kursmanipulation behövs därmed för att 
upprätthålla investerarnas förtroende för värdepap-

persmarknaden och förbu-
det får därför anses berätti-
gat, trots att det i och för sig 
begränsar den individuella 
handlingsfrihet vi liberalis-
ter generellt är måna om att 
bevara. 
 Sy�et med min avhand-
ling var att dra upp den 
gräns mellan rätt och fel 
som följer av att förbudet mot kursmanipulation 
tillämpas. Metoden i avhandlingen är således rätts-
dogmatisk och målet är att de�niera gränsen på ett 
sätt som gör att normeringen av samhället, i detta 
fall värdepappersmarknaden, kan anses optimal. Ef-
tersom förbudet mot kursmanipulation är ett helt 
och hållet konstruerat, normativt förbud, måste 
det normativa förbudet tolkas på ett sätt som är ly-
hört för dess kontext, den miljö, i vilken förbudet 
förväntas fungera. Därför är empirisk kunskap om 
värdepappersmarknadens funktion av essentiell be-
tydelse för den rättsvetenskapsman som önskar tol-
ka och systematisera förbudet mot kursmanipula-
tion. För att uppnå avhandlingens sy�e underkastas 
rätts vetenskapens metod miljön för det objekt rätts-
vetenskapens undersökning har i blickfånget. Rätts-
vetenskapen tjänar därmed samhället.
 E�ersom både den rättsvetenskapliga forskning-
ens objekt, sy�e och dess metod är enkla, får inte 
heller resultaten av den rättsvetenskapliga undersök-
ningen tillåtas bli komplicerade. Min avhandling tol-
kar och systematiserar vilka beteendemönster som 
i värdepappersmarknadsmiljö bör uppfattas utgöra 
antingen lögner eller tvång. Därmed uppnås som ett 
resultat av undersökningen konkreta rekommenda-
tioner för hur domare skall tolka förbudet mot kurs-
manipulation i olika konkreta situationer av bete-
ende på marknaden. Det samhälleliga mervärdet 
uppstår därmed delvis i form av en större tydlighet 
gällande förbudet mot kursmanipulation, vilket le-
der till en större förutsägbarhet gällande hur regler-
na bör tillämpas. Detta bidrar till att förverkliga ett 
liberalistiskt samhällsideal, e�ersom det bibringar 
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rättssäkerhet, som är en garanti för upprätthållan-
det av individens fria integritet i samhället. Resul-
tatet bejakar således en liberalistisk ideologi. Den 
ökade förutsägbarheten gällande hur reglerna bör 
tillämpas leder dessutom till skarpare konturer för 
det förbud som begränsar den individuella hand-
lingsfriheten i samhället. På värdepappersmarkna-
den medför tydligare gränser mindre risker för hur 
regleringstolkningen kommer att utfalla och mindre 
risker innebär ett större intresse för marknaden, vil-
ket bidrar till att e�ektivera marknaden och hjälper 
den att uppnå det liberalistiska idealet om en fri och 
aktivt fungerande värdepappersmarknad. Åter beja-
kar resultatet en liberalistisk ideologi.
 Juristens uppgi� blir därmed inte att komplicera 
enkla fenomen, utan målet – precis som vetenska-
pens allmänna sy�e – måste ständigt vara att bringa 
klarhet, se systemet, i en stundvis fascinerande kom-
plex verklighet. Därför är det, upplever jag, synner-
ligen glädjande att Hallbergska priset i år tilldelas en 
vetenskapsgren – juridiken – som ibland uppfattats 
skapa komplikationer, förorsaka tvister eller i övrigt 
resultera i utövandet av samhällelig makt på ett sätt 
som knappast är försvarbart eller ens förståeligt för 
dem som inte själva är jurister. Att få ta emot det-
ta pris är således även att få ta emot en utmärkelse 
av dem som rättsvetenskapen har i uppgi� att tjäna, 
nämligen samhället i form av den verklighet som är 
empirisk, inte normativ.
 I bästa fall förmår alltså min undersökning bi-
dra till att garantera individens frihet – i den form 
friheten existerar i en fri stats civiliserade konstitu-
tion – samtidigt som den förmår garantera samhäl-
lelig näringsfrihet – i den form friheten existerar på 
en fri marknad. Rättsvetenskapen förmår så tjäna 
det liberalistiska samhället på ett optimalt sätt ge-
nom att främja den frihetsideologi som både An-
ders Chydenius och Mauritz Hallberg utan tvekan 
hade uppfattat vara de två centrala beståndsdelarna 
i det samhällskontrakt de med sina tunga samhäl-
leliga gärningar idogt bidragit till att teckna som en 
fond mot vilken kommande generationer – tillfällig 
motvind till trots – får välja att fortsätta gestalta sin 
tillvaro.
 När jag för snart fem år sedan inledde min av-
handling med de ord jag ovan citerat kunde jag inte 
ana att mitt eget undersökningsprojekt på ett myck-
et konkret sätt skulle komma att sammanvävas med 
ännu ett spår av Mauritz Hallbergs digra livsverk: 
fredagen den 26 mars 2010 börsintroducerades näm-
ligen det publika aktiebolaget Tikkurila Ab – Dick-

ursby färg, som därmed kom att utgöra det senas-
te tillskottet i skaran av samhällsbärande börsbolag 
som noteras för o�entlig handel på Helsingforsbör-
sen. Det anrika bolaget hade grundats långt tidiga-
re och bar till och med 1953 namnet Schildt & Hall-
berg. Schildt e�er kommerserådet Hjalmar Schildt 
och Hallberg e�er statsrådet Mauritz Hallberg. Där-
med kom ett av donatorns framgångsrika företag att 
från och med den fredagen i �ol åtnjuta det skydd 
förbudet mot kursmanipulation, som blev föremål 
för en undersökning som fått pris ur hans fond, er-
bjuder samtliga aktörer på värdepappersmarknaden. 
 Min avhandling lades fram för o�entlig gransk-
ning lördagen den 27 mars 2010. Visserligen lycka-
des jag inte på dagen pricka börsintroduktions dagen 
av donators företag, men jag hoppas att ni tror på 
mig då jag säger att den ursprungliga planen fak-
tiskt var att disputationen skulle ha ägt rum dagen 
innan, dvs. den rätta fredagen. Orsaken till att så 
inte blev, är jag säker på att statsrådet Mauritz Hall-
berg hade ha� åtminstone en viss förståelse för. Det 
faktum att fredagen den 26 mars 2010 inte var till-
gänglig för min disputation berodde på att den da-
gen måste vikas för det som Mauritz Hallberg nog av 
allt att döma ändå uppskattade allra mest – för all-
deles vanligt, stundom ganska hårt, vardagligt arbete 
i ett fritt om än o�a ideologiskt vindpinat �nlands-
svenskt samhälle.  

m å r t e n K n u t S

Prismotivering för statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2011

Jur.dr, ekon.mag. Mårten Knuts premierades för doktorsavhand-
lingen Kursmani pulation på värdepappersmarknaden. Avhand-
lingen behandlar ett angeläget och aktuellt ämne, som rör sig 
mellan nationell rätt och EU-rätt och tar upp brott i en för den 
sedvanliga straffrätten ovanlig och komplex miljö. Förbudet mot 
kursmanipulation befinner sig i skärningspunkten mellan krav 
på defensiv rättssäkerhet respektive offensiv marknadseffekti-
vitet. Författaren granskar olika former av kursmanipulation på 
ett sätt som kommer att vara av betydelse för behandlingen av 
konkreta problem i framtiden. Den välargumenterade analysen 
kombinerar straffrättsdogmatiska problem med principiella ut-
gångspunkter. Författaren drivs av en stark liberal övertygelse 
om nyttan av en så långt som möjligt oreglerad effektiv mark-
nad – i början och slutet avslöjar han att den osynliga handen 
tillhör Anders Chydenius.
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aktuellt från sls

En ny klubb med anknytning till Svenska 
litteratursällskapet har inlett sin verk-

samhet. En grupp aktiva SLS-pensionärer 
har gått samman och inlett en organise-
rad verksamhet med sällskapets tidigare 
vd Henry Wiklund och tidigare receptio-
nist Christina Fyhrquist som initiativtaga-
re och sammankallare.
 Ett instiftande möte ägde rum den 4 
maj 2011 i sällskapets hus. Före mötet in-
formerade vd Dag Wallgren och kanslichef 
Magnus Pettersson om aktuellt inom SLS. 
Efter mötet gjorde seniorerna en exkur-
sion till Degerby Gille i Lovisa, där måltid 
intogs, och till Stor-Sarvlaks gård i Pernå. 
Merparten av sällskapets pensionärer del-
tog i det instiftande mötet. Avsikten är att 
man ska träffas två gånger per år. 

sls seniorer organiserar sig

Vid det instiftande mötet för SLS seniorer deltog (fr.v.) tidigare receptionisten, fru Christina Fyhrquist, tidigare receptionisten, fru Anne-Kerstin 
Lagerman, tidigare vaktmästaren, dipl.ekon. Lars Rahikainen, tidigare kanslisten vid Stor-Sarvlaks gård, specialsjukskötare Birgitta Hollmérus, 
tidigare förvaltaren vid Stor-Sarvlaks gård, överagronom Anders Hollmérus, tidigare bibliotekarien, teol.dr h.c. Anna Perälä och tidigare 
verkställande direktören, kammarrådet Henry Wiklund.

S venska litteratursällskapet i Finland firar forsk-
ningsresanden  Georg August Wallins 200-års-

jubileum med ett internationellt seminarium den 
21 oktober 2011. Heldagsseminariet hålls i Helsing-
fors universitets museum Arppeanum (Snellmans-
gatan 3) och är öppet för allmänheten. Föredra-
gen hålls på engelska av  fil.dr  Fredrik Thomasson, 
fil.mag. Patricia Berg, fil.dr Sofia Häggman, fil.dr 
Awadh al-Bādī, professor emeritus Heikki  Palva, 
fil.mag Maria Pakkala och fil.lic. Kaj Öhrnberg. Se-
minariet arrangeras i samarbete med Institutionen 
för världens kulturer vid Helsingfors universitet.

  Mera information om programmet finns från 
och med mitten av september 2011 på www.sls.fi.

200 år

G eo rg  A u g u s t 

WA LLI N Nya heders-
medlemmar
Svenska litteratursällskapets i 

Finland årsmöte den 7 april 2011 
utsåg professor Håkan Andersson, 
Vasa, och musik redaktör Lena von 

Bonsdorff, Helsingfors, till nya 
hedersmedlemmar i sällskapet.
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”  Vi svenskspråkiga gläds lika mycket över hockeyguldet 
som de fi nskspråkiga. Hur man ska få den fi nska 
språkmajoriteten att förstå detta är inte lätt. En 
fi nskspråkig vän frågade mig vänligt om jag höll på 
Finland i fi nalen. Suck! Jag svarade att även min syster 
håller på Finland trots att hon bott 30 år i Sverige.”

Forskningschef Christer Kuvaja om behovet av ett forskningsprojekt 
där hockey guldens (1995 och 2011) inverkan på den finska nationalis-
men, själv bilden och självkänslan undersöks hos både finskspråkiga och 
svenskspråkiga

”  Parker är natur tillkommen vid skrivbordet. Det här 
ju ganska uppenbart, och därför märkligt hur gammal 
man måste bli, tror jag och tänker på mig själv, förrän 
man fattar det fullt ut. Barndomens parker fi nns på något 
sätt bara. De står där, självklart, och är sig alltid lika.”

Henrik Knif, huvudredaktör för Biografiskt Lexikon för Finland, om insik-
ten om processerna bakom en parks tillkomst och upprätthållande

”  Årets tema var ’Godhet’, och det slog mig att redan 
publiken i viss mening utgjorde ett levande exempel på 
detta tema; här blomstrade en generös humanism, en 
genuin  nyfi kenhet på att dryfta livets stora frågor och att 
ta del av författarnas gestaltning av desamma.”

Redaktör Fredrik Hertzberg om stämningen på Mariehamns 
litteraturdagar

”  Villkoren för anställningen var inte särskilt detaljerade: 
det enda man kom överens om var lönen: 1 000 mark 
under de månader skolarbetet pågick. Som naturaförmån 
fi ck hon ett rum och kök samt ved och lyspetroleum. Men 
rummet måste förstås inredas, och Linnéa fi ck använda en 
del av sina besparingar till möbler.”

Forskaren Jennica Thylin-Klaus har i Folkkultursarkivet hittat sin farmors 
anteckningar om livet som lärare i 1930-talets Kvigos

a k T u e l l T  p å  W e b b e n

Författarporträtt: 
Alexander Slotte

F örfattaren, visdiktaren och skolmannen 
Alexander Slotte blev känd för sina folk-

liga skådespel.  Han debuterade med det dra-
matiska stycket En svag stackare (1892). Många 
av hans alster är bygdeberättelser som både 
språkligt och tematiskt är förankrade i Öster-
botten, t.ex. Nej, ta hålen nan målar min stu-
gå rö! Ett annat  tema är utvandringen till Ame-
rika, som behandlas i flera skådespel. Läs mer 
om Alexander Slottes liv, produktion och arkiv 
bland författarporträtten på SLS webbplats!

  www.sls.fi/forfattarportratt

Webbråd om arkivering

Vad göra med bortglömt arkivmaterial och 
gamla böcker som hittats på vinden eller i 

källaren? Uppdaterade råd om hur du invente-
rar och på bästa sätt förvarar materialet finns 
på SLS webbplats. Ett bildspel på sidan illustre-
rar hur ett arkiv blir till.  

  www.sls.fi/arkivering

Följ SLS:s arkiv på 
mikrobloggen Twitter!

Under namnet SLSarkiv informerar vi på 
Twitter om aktuella händelser, nyheter 

och evenemang gällande samtliga arkiv inom 
SLS. För dig som är intresserad av SLS digitali-
seringsfrågor finns ett annat twitterflöde un-
der namnet SLS digi. Om du redan har ett konto 
på Twitter kan du prenumerera på våra med-
delanden och läsa de färskaste nyheterna di-
rekt i ditt eget nyhetsflöde, men det går ock-
så bra att följa med vårt arbete utan att ha en 
egen twitter profil.  

  www.twitter.com/slsarkiv 
 www.twitter.com/slsdigi 

Glöm inte heller SLS profil på Facebook 
och SLS-bloggen!    www.sls.fi/blogg

G U L D K O R N  F R Å N 

SLS-blo� en 
G U L D K O R N  F R Å N 

SLS-blo� en 
  www.sls.fi /blogg



60  K ä l l a n 1-2011

att skapa en idealbild av Finland som lever 
kvar än i dag. Verket, som inte har getts ut 
i sin helhet sedan originalupplagan utkom 
1842–1852, utges här med en nyskriven in-
ledning och kommentarer samt med omfat-
tande register över personer och ortnamn. 
479 s., inbunden, illustrerad, kartbilaga,
pris ca 58 €, ISBN 978-951-583-217-7

STEFAN NYGÅRD

Henri Bergson i Finland
Reception, kontextualisering, politisering

Fransmannen Henri Bergson var 1900- talets 
första internationella modefilosof. Med 
Bergson som sökarljus presenteras nya per-
spektiv på en brytningstid i Finlands idéhis-
toria och på mekanismerna i kulturutbytet 
mellan länder. Idéernas väg från ett natio-
nellt sammanhang till ett annat skildras ge-
nom en diskussion om hur bl.a. Eino Kaila, 
Rolf Lagerborg och Hans Ruin tog intryck av 
och kritiskt förhöll sig till Bergson.
296 s., häftad, pris ca 28 €, ISBN 978-951-583-215-3

Språk och politisk mobilisering
Finlandssvenskar i publikdemokrati
Red. Kimmo Grönlund

Språk kan mobilisera folk till politisk akti-
vitet, framför allt i länder där det talas fler 
än ett språk. Denna bok tar upp olika po-
litiska aspekter av det svenska i Finland i 
ett läge där den politiska debatten i en allt 
högre grad sker i medierna. Röstning är inte 
längre någon solidaritetsyttring gentemot 
det egna partiet och dess ideologi. Stats-
vetare kallar denna utveckling för en över-
gång till ”publikdemokrati” där politik är ett 

nya böcker från sls

Våren 2011
KIRSI VAINIO-KORHONEN

Sophie Creutz och hennes tid
Adelsliv i 1700-talets Finland 

En fascinerande berättelse om adelsfamil-
jernas levnadssätt och tankevärld i sydöstra 
Finland under 1700-talet. Huvudperson är 
grevinnan Sophie Creutz, som boken följer 
från vaggan till graven. Centrala teman är 
också Sophies livslånga vänskap med Gö-
ran Sprengtporten och hennes förhållande 
till maken Lars Glasenstierna. Hennes och 
näromgivningens liv färgades påtagligt av 
de politiska intrigerna mellan de svenska 
och ryska rikena. Boken tar oss med på flykt 
till andra sidan östgränsen, vandringar i 
Holsteins slottsträdgårdar, en fängelsevis-
telse i Ryssland, kurbad i Lovisa och krigs-
strapatser på Svartholms fästning. 
Översatt av Camilla Frostell
272 s., inbunden, illustrerad, pris ca 38 €,
ISBN 978-951-583-223-8

ZACHARIAS TOPELIUS

Finland framställdt i teckningar
Zacharias Topelius Skri� er XII
Utg. Jens Grandell & Rainer Knapas

Finland framställdt i teckningar är Zacha-
rias Topelius första stora skildring av Fin-
land, av folket, landet och historien. Här 
återspeglas 1840-talets upptäckt av den 
finska kulturens egenart, från folkdiktning-
ens mytiska forntid till aktuella samhälls-
frågor. Med 120 litografier bidrog landets 
konstnärer tillsammans med Topelius till 

skåde spel och medborgarna dess publik. 
Den svenskspråkiga befolkningens politis-
ka beteende studeras utifrån en bred fråge-
undersökning i Svenskfinland och på Åland 
i samband med riksdagsvalet 2007. Jäm-
förelser görs dels mellan den svenskspråki-
ga och den finskspråkiga befolkningen, dels 
mellan de olika regionerna i Svenskfinland. 
Finlandssvenskarnas politiska verklighet 
jämförs också med andra historiska mino-
riteters i Västeuropa. Även de politiska för-
hållandena på Åland behandlas. 
236 s., häftad, pris ca 28 €, ISBN 978-951-583-224-5

MICHEL EKMAN
Må vi blicka tillbaka mot det 
för� utna
Svenskt och � nskt hos åtta � nlands-
svenska författare 1899–1944
Ca 340 s., häftad, pris ca 28 €,
ISBN 978-951-583-220-7

erhållit Europa/vilket härmed 
erkännes
Henry Parland-studier
Red. Clas Zilliacus
237 s., häftad, pris ca 32 €, ISBN 978-951-583-221-4

På fria villkor
Edith Södergran-studier
Red. Arne Toftegaard Pedersen
239 s., häftad, pris ca 30 €, ISBN 978-951-583-222-1

De tre ovannämnda böckerna presenteras 
utförligare på s. 27–30.

Sophie C
reutz 

och hennes tid

Kirsi 
Vainio-

Korhonen 

SLS 752

ATLANTIS

I Sophie Creutz och hennes tid får vi sti�a bekantskap med 1700- 
talets historia, livsstil och tankevärld utgående från några adels-
familjers öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står 
grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på 
ett sätt som öppnar nya perspektiv på kvinnornas historia.
 Centrala teman är den livslånga vänskapen mellan Sophie Creutz 
och Göran Magnus Sprengtporten och Sophies förhållande till 
sin äkta man Lars Glansenstierna. Huvudpersonernas liv präglas 
starkt av den politiska utvecklingen i samtiden, särskilt av relatio-
nerna mellan Sverige och Ryssland med krig, sammansvärjningar 
och landsförräderi som huvudingredienser.
 Boken förmedlar också detaljerade bilder av adelslivet till var-
dags och till fest. Vi får titta in i garderober och fataburar, följa 
med på baler, visiter, dop, bröllop och begravningar. Här ges 
inblickar i både krigsfångenskap och brunnsliv. Också barnens 
ställning i familjen skildras levande. Boken ly�er fram 1700-talet 
på ett nytt sätt och bjuder läsaren på många överraskningar.

Svenska litteratursällskapet i Finland
www.sls.fi

ISBN 978-951-583-223-8 (Finland)

ISSN 0039-6842 Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

Bokförlaget Atlantis
www.atlantisbok.se

ISBN 978-91-7353-448-2 (Sverige)

Sophie Creutz 
och hennes tid

Adelsliv i 1700-talets Finland

Kirsi Vainio-Korhonen 
sls * atlantis

Fil.dr Kirsi Vainio-Korhonen 
(f. 1958) är professor i Finlands 
historia vid Åbo universitet (2003–). 
Hon har tidigare verkat som fors-
kare vid Finlands Akademi (1991–
2001) och som lektor i historia 
vid Åbo universitet (2001–2002). 
Hennes specialområden är 1700- 
talet och stadshistoria, och hon har 
utgivit verk om guldsmedernas, 
hantverkarnas och kvinnoarbetets 
historia. De kvinnliga företagarnas 
historia från 1700-talet till i dag hör 
också till hennes specialområden.  
Foto Janne Rentola.
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HösTen 2011
GEORG AUGUST WALLIN

Skri� er 2
Det första året i Egypten 1843–1844
Utg. Kaj Öhrnberg & Patricia Berg

I Georg August Wallins Skrifter utges hans 
skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkri-
tisk och kommenterad form. Band 2 inne-
håller Wallins brev och dagböcker från det 
första året i Egypten och inleds när han an-
länder till Alexandria i december 1843. Efter 
några veckor i Alexandria reste han till Kairo 
där han bosatte sig. Under vistelsen i Alex-
andria klädde sig Wallin ännu i sina väster-
ländska kläder, men dagen innan han steg 
på båten till Kairo genomgick han den yttre 
förvandlingen till muslim. Från Kairo gjorde 
han en cirka en månad lång resa till Ned-
re Egypten våren 1844. Bandet innehåller 
Wallins brev och dagboksanteckningar från 
december 1843 till september 1844 samt 
hans listor över utgifter från 1844 skrivna 
på arabiska. 
Ca 460 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
augusti, pris ca 44 €, ISBN 978-951-583-227-6

SOFIA HÄGGMAN

”Alldeles hemlikt”
Georg August Wallins Egypten 1843–1845

Georg August Wallin (1811−1852) hyllades 
redan av sin samtid för sin exceptionella  
forskargärning, men framstår även för 
efter världen som en av Finlands mest int-
ressanta och spännande upptäcktsresan-
den och vetenskapsmän under första hälf-
ten av 1800-talet. Åren 1843−1845 reste han 

runt i Egypten med sina 
dagböcker som ständi-
ga följeslagare. Hans ny-
fikenhet, goda iakttagel-
seförmåga och levande 
beskrivningar av de mil-
jöer och människor han 
mötte gör honom till 
en fängslande ciceron 
i 1800-talets Egypten. 
Egyptologen Sofia Hägg-
man har följt Wallin i fot-
spåren och levande gör 
honom både som per-

son och forskningsresande. Samtidigt som 
vi får en inblick i Egypten som det såg ut då 
får vi också se hur den topografi han rörde 
sig i ser ut i dag.
Ca 350 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
oktober, pris ca 40 €, ISBN 978-951-583-231-3

SVEN-ERIK KLINKMANN

I martallarnas, fänrikarnas 
och dixietigrarnas land 
En resa genom det svenska i Finland

Genom att skärskåda historiska företeel-
ser, populärkultur, skönlitteratur, meta forer 
och symboler med ett kulturhistoriskt ras-
ter tecknar Sven-Erik Klinkmann en bild av 
den finlandssvenska identiteten och den 
svenska kulturen i Finland.
Ca 350 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
september, pris ca 38 €, ISBN 978-951-583-225-2

HELENE SCHJERFBECK

Och jag målar ändå
Helene Schjer� ecks brev till 
Maria Wiik 1907–1928
Utg. Lena Holger

I boken Och jag målar ändå har Lena Hol-
ger läst, valt, tematiserat och kommenterat 
långt över hundra brev från Helene Schjerf-
beck till vännen och konstnärskollegan Ma-
ria Wiik. Det är första gången ett stort antal 
av Schjerfbecks brev publiceras samtidigt. 
Breven är skrivna åren 1907–1928, under 
en omvälvande tid i Finlands historia som 
sammanfaller med Schjerfbecks forma tiva 
år som konstnär. Avvisad för sitt franska 
sätt att måla och uppfatta måleriet har hon 
lämnat huvudstaden för en självvald isole-

ring i Hyvinge och senare Ekenäs. Med hu-
mor och stor omsorg om sin vän uttrycker  
Schjerfbeck i breven tankar om sitt måle-
ri, andra konstnärer och konsttidskrifter, 
sökandet efter modeller, utställningsvån-
dor, läsupplevelser, längtan till Frankrike 
och längtan bort, men också om matbrist, 
kyla och ensamhet. Breven ger en unik in-
blick i två konstnärsvänners vägval under 
livs avgörande omständigheter.
Ca 300 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
november, pris ca 44 €, ISBN 978-951-583-233-7

RI IT TA NIKULA & ERIK KRUSKOPF 

Gatans dikter
Ragnar och Hilding Ekelunds 
bild av staden
Red. Itha O’Neill & Susanna Luojus

Gatorna och gränderna i Borgå gjorde ett 
starkt intryck på Ragnar och Hilding Eke-
lund när de kom från det lantliga Kangasala 
för att inleda sin skolgång i stadens lyceum 
1904. Senare skulle det byggda landska-
pet och den harmoniska vardagsarkitektu-
ren i historiska, sydeuropeiska städer sät-
ta sin prägel på de båda brödernas arbete. 
Konstnären och lyrikern Ragnar Ekelund in-
spirerades såväl av sina många resor som av 
stadsbilden i det växande Helsingfors. Arki-
tekten Hilding Ekelunds strama och harmo-
niska kännemärke återfinns bl.a. i Konsthal-
len, Tölö kyrka och Olympiabyn i Helsingfors 
och i den offentliga arkitekturen i Karis. Ar-
tiklarna i boken är skrivna av konsthistori-
kerna Erik Kruskopf och Riitta Nikula. I bo-
ken ingår också en e-brevväxling mellan 
Kruskopf och Nikula om bröderna Ekelunds 
livsval och estetiska värderingar.
Ca 120 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
september, pris ca 30 €, ISBN 978-951-583-230-6.
I samarbete med Amos Andersons konst-
museum

KENNE TH DANIELSEN

Promenade des Anglais 139
Historien om Villa Huovila, dess � nska 
ägare och invånare

Kring sekelskiftet 1900 drog franska Rivie-
ran och särskilt Nice till sig välbärgade vin-
tergäster från hela Europa, även från Fin-
land. Till dem som trivdes i staden hörde 
ingenjören, godsägaren och världsresenä-

Utgivna av Lena Holger
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ren Carl Constantin Collin, som 1910–1911 
lät bygga Villa Huovila vid strandpromena-
den i Nice. Senare övertogs villan av Sergej 
Nikolajeff junior, en framgångsrik bilhandla-
re och industriman från Helsingfors. I boken 
skildras inte bara de finländska kretsarna i 
Nice, utan också en grupp människor som 
gick i spetsen för den tekniska modernise-
ringen i Finland strax före och efter själv-
ständigheten. Boken beskriver också hur 
livet i Nice och Helsingfors förändrades till 
följd av krigen som svepte över Euro pa och 
av mellan krigs tidens ekonomiska depres-
sion. Förmögen heter gick förlorade, Nice 
ockuperades av italienska trupper och Sta-
lins deportationer drabbade även släkten 
Nikolajeff. 
Ca 350 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
oktober, pris ca 40 €, ISBN 978-951-583-232-0

Finska vyer / Suomalaisia 
näkymiä
1840-talets storfurstendöme i bilder / 
1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa
Red. Petja Hovinheimo

I bildverket Finska vyer utges för första 
gången originalteckningarna till Zachari-
as Topelius stora verk Finland framställdt 
i teckningar (1845–1852). Teckningarna, 
som litograferades i Tyskland, utfördes av 
1840-talets främsta finska konstnärer, bl.a. 
Johan Knutson, Per Adolf Kruskopf och 
Magnus von Wright. Konsthistorikern Petja  
Hovinheimo har inventerat Museiverkets 
och Ateneums samlingar och kartlagt ett 
rikt bildmaterial som belyser verkets till-
komst, samtidens syn på landskapet och 
Finland på 1840-talet. I verket ingår ock-
så de färdiga litografierna och andra sam-
tida verk med samma motiv som jämförel-
se. Boken är tvåspråkig.
Ca 250 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
oktober, pris ca 42 €, ISBN 978-951-583-218-4

Digitala och tryckta utgåvor
Erfarenheter, planering och teknik 
i förändring
Red. Pia Forssell & Carola Herberts 

Elektronisk publicering är en rykande aktu-
ell fråga både för förläggare och för redak-
törer vid vetenskapliga utgåvor. Här ana-

lyserar nordiska textkritiker tekniska och 
vetenskapliga aspekter på digital utgiv-
ning, med exempel från pågående utgåvor 
av bl.a. August Strindbergs, Henrik Ibsens, 
Selma Lagerlöfs och Zacharias Topelius för-
fattarskap. Olika tekniska lösningar disku-
teras, och kodning i XML/TEI presenteras, 
också för nybörjare. Utgivning av brev och 
dagböcker uppmärksammas i tre artiklar. 
Ca 200 s., inbunden, utkommer i september,
pris ca 28 €, ISBN 978-951-583-228-3

Stadens hjärta
Täta ytor och symboliska element 
i nutida nordiska städer
Red. Anna-Maria Åström

Stadens hjärta är en samling studier av 
stadslivets förvandling i tio nordiska stä-
der under 1900-talets senare del och fram 
till i dag. Författarna närmar sig ämnet från 
ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas 
tolkningar och berättelser bildar en vik-
tig utgångspunkt. Bokens redaktör Anna- 
Maria Åström ger bl.a. en överblick av cent-
rumlivets förvandlingar i Helsingfors från 
tidig efterkrigstid fram till i dag, och lyf-
ter fram utvecklingen av en ny stadskultur 
under 1990-talet. I andra bidrag diskute-
ras nordiska storstäder som Göteborg och 
Oslo, men också små och medelstora stä-
der i Finland: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Jyväs-
kylä, Åbo, Jakobstad och Karleby. I artiklar-
na visas hur det urbana rummet skapas dels 
genom planläggning, beslutsfattande och 
byggande, dels genom stadsbornas egna 
aktiviteter och reflektioner. 
Ca 360 s., inbunden, illustrerad, utkommer i 
november, pris ca 38 €, ISBN 978-951-583-234-4

Historiska och litteratur-
historiska studier 86
Red. Stefan Nygård & Julia Tidigs

Temat för årsboken är ”internationalism på 
hemmaplan”. Betydelsen av internationella 
strategier i små länders kulturella fält dis-
kuteras ur olika discipliners perspektiv med 
exempel ur finländskt och nordiskt 1800- 
och 1900-tal. Hur har enskilda intellektu-
ella och konstnärer lyckats i sina försök att 
etablera sig på alternativa marknader eller 
mobilisera internationella erfarenheter? 
Vilka förutsättningar och ambitioner har 
kultur- och vetenskapsidkare i Finland och 
Norden haft att medverka på den interna-
tionella arenan, och hur ter sig denna are-
na ur ett periferiperspektiv? Utgående från 
den här typen av frågeställningar presen-
teras nordiska perspektiv på det kulturella 
rummet i Europa och periferiernas roll i det.
Ca 250 s., häftad, utkommer i augusti,
pris ca 28 €, ISBN 978-951-583-229-0

Biogra� skt lexikon för Finland 
3 och 4
Republikens tid A–L och M–Ö

De två avslutande banden av Biografiskt 
lexikon för Finland omfattar personer i Fin-
land från 1917, då Finland blev en självstän-
dig republik, fram till i dag. I de två volymer-
na ingår sammanlagt 846 biografier över 
personer som utfört sitt livsverk eller gjort 
viktiga insatser på olika kultur- och sam-
hällsområden.  
BLF 3: ISBN 978-951-583-235-1
BLF 4: ISBN 978-951-583-236-8
Ca 900 s. per volym,  inbundna, illustrerade, 
pris ca 75 € per volym, utkommer i november
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ISBN 978-951-583-229-0
Historiska och litteraturhistoriska studier ISSN 0073-2702
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ISSN 0039-6842
 

Svenska litteratursällskapet i Finland

”Internationalism på hemmaplan” är temat för denna volym av 
Historiska och litteraturhistoriska studier. I sju artiklar diskuteras bety-
delsen av internationella strategier i små länders kulturella fält, med 
exempel ur finländskt och nordiskt 1800- och 1900-tal. Ur olika 
discipliners perspektiv lyfter de enskilda bidragen fram frågor kring 
asymmetriska kulturrelationer, växelverkan mellan lokalt, nationellt 
och transnationellt samt spänningar som uppstår när konsten, lit-
teraturen och vetenskapen, som i många avseende representerar 
utpräglat gränsöverskridande verksamhetsfält, trots allt i stor ut-
sträck ning verkar i en nationell miljö och riktar sig till en nationell 
publik. 
 Hur har enskilda intellektuella och konstnärer lyckats i sina för-
sök att etablera sig på alternativa marknader eller mobilisera inter-
nationella erfarenheter som en motvikt till de trånga förhållandena 
hemma? Vilka förutsättningar och ambitioner har kultur- och veten-
skapsidkare i Finland och Norden över huvud taget haft att med-
verka på den internationella arenan, och hur ter sig denna arena ur 
ett periferiperspektiv? Utgående från den här typen av frågeställ-
ningar presenteras i årsboken nordiska perspektiv på det kulturella 
rummet i Europa och periferiernas roll i det.
 Medverkar gör Maria Jalava, Narve Fulsås, Stefan Nygård, 
Maria Vainio-Kurtakko, Clas Zilliacus, Johan Strang, Trygve 
Söderling och Pirkko Nuolijärvi.
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Biografiskt lexikon för Finland 4

Republiken

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över 
personer ur Finlands historia. Volym 4 omfattar tiden från 
1917 då Finland blev en självständig republik fram till idag. 
Här ingår  personer och som utfört sitt livsverk eller sina 

viktigaste insatser på olika samhällsområden, från  
marskalk Gustaf Mannerheim till data - 

programmeraren Linus Torvalds.

Biografiskt lexikon för Finland består av fyra volymer 
med över 1 600 personporträtt. Volym 4 Republiken, 

med namn på M–Ö, innehåller artiklar om 419 personer. 
Författarna representerar den främsta  

sakkunskapen i Finland.  
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Biografiskt lexikon för Finland 3

Republiken

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över 

personer ur Finlands historia. Volym 3 omfattar tiden från 

1917 då Finland blev en självständig republik fram till idag. 

Här ingår  personer och som utfört sitt livsverk eller sina 

viktigaste insatser på olika samhällsområden, från  

arkitekten Alvar Aalto till författaren Tove Jansson. 

Biografiskt lexikon för Finland består av fyra volymer 

med över 1 600 personporträtt. Volym 3 Republiken, 

med namn på A–L, innehåller artiklar om 427 personer. 

Författarna representerar den främsta  

sakkunskapen i Finland.    

Svensk a  l i t ter atur sä l l sk ape t  i  Fin l a nd
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