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Det är den 14 juli 1808. Du, befälhavaren 
Georg Carl von Döbeln, står på order 
av överste Adlercreutz stilla med dina 
mannar på Lappos slätter som förvand-
lats till ett blodigt slagfält. Ryssarnas 
artillerield smattrar mot trumhinnorna 
och valet står mellan att trotsa översten 
genom att öppna eld – eller fly fältet. Vad 
gör du?

Kanske väljer du att trycka på ”paus” 
för att finslipa din strategi – ovanstående 
scen kunde nämligen utspela sig i det 
spel som öppnas på Svenska litteratur
sällskapets webbplats i höst. Spelet är en 
biprodukt till den av SLS initierade läro
bok om händelserna �808–09 som i aug
usti ges ut i samarbete med Söderströms 
förlag. Boken delas ut till alla svensksprå
kiga gymnasieelever, men ska även säljas 
i bokhandlarna.

Möjligen borde programmakarna låta 
bli att koda in pausfunktionen. Tanken 
är trots allt att spelet, som primärt riktar 
sig till ungdomar i högstadieåldern, ska 
innehålla så många realistiska element  
ur krigföringen som möjligt, inklusive 
snabba beslut. Slag ska utspelas både till 
lands och till sjöss. Mellan dessa episoder 
ska spelaren klara livhanken genom att 
förse sig själv med mat, dryck och läke
medel, hästen med foder, kanonen med 
krut ...

För den som vill läsa mer om krigets 
olika skeenden är det möjligt att göra det 
via illustrerade sidospår. Spelet igenom 
kan man också samla poäng genom att 

Med webben som tidsmaskin

svara rätt på frågor. Ett första smakprov 
av spelet kommer att presenteras på Hel
singfors bokmässa den 23–26 oktober.

Temahelheter får egen avdelning

Svenska litteratursällskapets webbplats 
har i sin nuvarande utformning knappt 
tre månader på nacken. I höst komplet
teras webbplatsen med ytterligare en 
avdelning, Veta & lära, som byggs upp 
kring temahelheter för skolungdomar 
och lärare. Webbspelet utgör en del av 
den första temahelheten, som behandlar 
kriget �808–09 och den påföljande riks
delningen. 

Satsningen på Veta & lära är ett led i 
litteratursällskapets strävan att bredda 
och föryngra sällskapets målgrupper. De 
unga har vuxit upp med internet och är 
vana att utnyttja mediet för både nytta 

SLS webbplats får i höst en ny avdelning, “Veta & lära”, 
som riktar sig till elever och lärare. Foto Janne Rentola.
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och nöje. Välutformade webbproduktio
ner har därför potential att väcka besöka
rens intresse och locka till vidare läsning 
– även bortom tangentbord och skärm.

Trots att alla sällskapets målgrupper 
inte vuxit upp med internet gäller sam
ma logik också dem. Till exempel kan 
nyheterna och evenemangskalendern, 
som intar paradplatsen på ingångssidan, 
locka den mest ovana webbanvändare till 
vidare klick och aktivitet. 

Både större och mindre nyheter om 
sällskapets verksamhet uppmärksammas 
i det elektroniska nyhetsbrevet, som den 
nyhetsbitna har möjlighet att prenumere
ra på. Nyhetsbrevet skickas ut per epost 
med några veckors mellanrum och fung
erar som ett komplement till Källan.

Godbitar för vetenskapsutövare

I samband med vårens webbreform fick 
käll och referensdatabaserna på webb
platsen sällskap av en vetenskaplig länk
databas. Tillsammans med den utvidgade 
kontakt och expertlistan utgör länkdata
basen ett värdefullt informationstillskott 
för både forskare och andra intresserade.

På arkivens sidor belyser bild och ljud
försedda materialexempel innehållet i ka
talogerna och databaserna. Folkkulturs
arkivet samlar sina exempel under teman 
som fiske, stadskultur, barntradition och 
festsed, medan Historiska och litteratur
historiska arkivet lyfter fram sitt material 
i form av författarpresentationer. Hösten 
2008 uppmärksammas �00årsminnet av 
författaren Henry Parland med en special
webbsida om Parlands liv och verk.

De nyaste böckerna ur förlagets utgiv
ning figurerar på webbplatsens ingångs
sida. På förlagets sidor presenteras både 
nya och äldre böcker närmare. Alla böck
er i sällskapets skriftserie kan sökas fram i 

databasen över utgivningen, och bokköp 
sker behändigt via boksidornas länkar till 
Vetenskapsbokhandeln. 

Svenska litteratursällskapets webbplats 
kunde med andra ord liknas vid ett mo
saikfönster: Titta in och låt smakproven 
ge dig en överblick av vad sällskapet har 
att erbjuda – i bästa fall ger erfarenheten 
dig en orsak att kliva in genom litteratur
sällskapets dörrar. Välkommen!

Heidi Orava

Svenska litteratursällskapets webbplats 
har adressen www.sls.fi

Prenumerera på 
nyhetsbrevet!
SLS elektroniska nyhetsbrev är gra
tis och innehåller information om det 
senaste som pågår inom SLS – från 
boknyheter till forskningsrön och pär
lor som lyfts fram ur SLS arkiv.

Sänd ett epostmeddelande med rub
riken ”SLS nyhetsbrev” till adressen 
nyhetsbrev@sls.fi. Din prenumeration 
bekräftas med ett svarsmeddelande.

Nyhetsbrevet sänds ut med några 
veckors mellanrum. Adressuppgifter
na används endast för distributionen 
av brevet och utlämnas inte till tredje 
part. Det går att avbeställa nyhetsbre
vet när som helst.
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Svenska litteratursällskapets blivande 
vd Dag Wallgren gör, som den ekonom 
han är, skillnad på två typer av kapital 
inom sällskapet: personkapitalet och 
det hårda kapitalet. Medan det hårda 
kapitalet håller verksamheten flytande 
håller personkapitalet i gång motivatio-
nen. Och motivation saknar han inte.

– Svenska litteratursällskapet är en ut
präglad specialistorganisation. Det är 
fascinerande att komma i kontakt med 
all den specialkunskap som finns i säll
skapets förtroendeorgan och bland de an
ställda. Det finns många starka viljor och 
intressen i den här typen av organisatio
ner. Det kan innebära vissa utmaningar 
för den som ska leda dem, men det har 
jag inte upplevt som någon konkret svå
righet. Andan inom sällskapet är god.

När Wallgren år �997 började som fi
nansdirektör på Svenska litteratursäll
skapet sysselsatte sällskapet 27 personer. 
I september, då han tar över vdposten 
efter Henry Wiklund som går i pension, 
är de anställda ett hundratal.

– Både verksamheten och organisa
tionen har utvecklats enormt de senaste 
åren. Från att ha riktat sig till en mindre 
grupp av särskilt intresserade har sällska
pet och dess verksamhet nått allt bredare 
gruppers medvetande. Sällskapet har bli
vit en allt större institutionell stöttepelare 
för det svenska i Finland.

Dag Wallgren: Allt kapital är 
inte hårdvaluta

Viktigt att betjäna de 
intresserade

Innebörden i Svenska litteratursällskapets 
syfte att samla, bearbeta och offentliggöra 
det svenska kulturarvet i Finland har en
ligt Wallgren vuxit i takt med expansio
nen. Sällskapets elva forskningsprojekt 
är ett exempel på detta, liksom förlagets 
publikationer som både fått ett bredare 
innehåll och en vidare kundkrets. 

– Det är viktigt att betjäna alla som är 
intresserade av det vi arbetar med. Jag 
har träffat massor av finskspråkiga med 
ett genuint intresse för vad det svenska i 
Finland är och har varit. Ett växande in
tresse syns också i Sverige. Kari Tarkiai
nens Sveriges Österland, den första boken 
i serien om Finlands svenska historia, är 
till exempel en bok som väckt stort intres
se i större kretsar.

Kontinuitet i förvaltningen

Efter de senaste åren som Henry Wik
lunds närmaste man, år då förmögenhe
ten vuxit i stadig takt, känns steget till vd
skapet naturligt. Vid sidan av jobbet som 
finansdirektör har Dag Wallgren sedan år 
2000 också verkat som vd för de största 
finlandssvenska fondernas och stiftelser
nas gemensamma placeringsbolag Ab 
Kelonia Oy.
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– Henry Wiklund och jag har i stor ut
sträckning haft samma syn på hur förmö
genheten ska förvaltas. I det avseendet är 
kontinuiteten den bästa möjliga. Till vd:ns  
uppgifter hör att se till att det finns fi
nansiering för verksamheten, det har en 
ekonom de bästa förutsättningarna för, 
säger Wallgren och försäkrar att det inte 
finns någon orsak till oro angående den 
framtida avkastningen på sällskapets 
placeringar.

Det sociala kapitalet då? Svenska litte
ratursällskapets styrelseordförande Hå
kan Andersson beskriver Dag Wallgren 
som en resultat och innovationsinriktad 
person, som utöver sina erfarenheter av 
förvaltning och utveckling av litteratur

sällskapets ekonomi också besitter god 
kännedom om finlandssvenskt kultur 
och samhällsliv. Wallgren håller med om 
att nätverket av kontakter som han byggt 
upp genom förtroendeuppdrag sedan 
slutet av 70talet är en styrka.

– Jag har haft att göra med många olika 
slags människor i hela Svenskfinland.

Utanför arbetet spenderar Dag Wall
gren merparten av sin tid med familj och 
vänner. 

– Mina fritidsintressen är familjecen
trerade. Jag läser alltför lite. Mest blir 
det ekonomiska rapporter, jag är ingen 
bokslukare. Mannen bakom slipsen? Det 
är nog ”mannen i tröja”.

Heidi Orava

Dag Wallgren, ny vd från den 1 
september, utlovar kontinuitet 
i verksamheten även efter att 
Henry Wiklund går i pension. 
Foto Janne Rentola.
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Ett porträtt av Svenska litteratursällska-
pets verkställande direktör, kammar-
rådet Henry Wiklund avtäcktes den 10 
april på hans 60-årsdag. Porträttet, som 
är målat av konstnären, fil.dr Riggert 
Munsterhjelm, är upphängt i sällska-
pets hus vid Riddaregatan 5. 

I sitt lyckönsknings och avtäcknings
tal beskrev Svenska litteratursällskapets 
ordförande professor Håkan Andersson, 
med exempel och levande utblickar, verk
ställande direktören Henry Wiklund i tre 
varandra kompletterande roller eller ge
stalter. Vid beskrivningen av sällskapets 
ekonomi under Henrys tid använde han 
den övre delen av den vackraste skid
backe som sinnebild för den ekonomiska 
utvecklingen. Hans avslutande ord till 
och om Henry löd: 

”Såhär avtecknar sig en kontur kring vår 
60årsjubilerande VD Henry, förvaltaren, 
beredaren, förnöjaren. Men en jubilar som 
också kan beskrivas som kammarrådet, 
riddaren av Kungliga Nordstjärneorden, 
kommendören av Finlands Lejons orden. 
Ett grundläggande personlighetsdrag 
förtjänar ännu att framhållas och då får 
jag återknyta till bilden av skidbacken, 
den innehåller nämligen en dubbel sym
bolik, dels den ekonomiska framgången, 
dels även det som krävs för framgången, 

Porträttavtäckning vid SLS

nämligen träget, hårt och uthålligt arbete. 
Det är i uppförsbacken, i ansträngningen, 
som arbetet förädlas, som de mer bestän
diga segrarna står att vinna. Vad har då 
sporrat hans flit, hans fullödiga arbete 
för och omsorg om sällskapet? Min tolk
ning är enkel, han har trott på och djupt 

Foto Matias Uusikylä.
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respekterat berättelsen om Svenska litte-
ratursällskapet, kanske enklast uttryckt 
i ursprungsorden att samla, bearbeta och 
offentliggöra vittnesbörden om den svenska 

Varmt tack för all vänlig uppmärksamhet som kom mig till del på min 60årsdag. 
Över 300 samarbetsparter, personer och institutioner jag haft förmånen att på oli
ka sätt samverka med under 2� år i litteratursällskapets tjänst ihågkom mig. Tack 
vare förtroliga samarbetsmönster och effektiva nätverk har resultat åstadkommits 
till gagn för Svenskfinland. Jag är glad och innerligt tacksam för tiden i sällskapets 
tjänst och för arbetet med de talrika institutioner, företag, stiftelser och föreningar jag 
haft förmånen att vara delaktig i. Denna tacksamhet innefattar givetvis sällskapets 
växande personal som utför ett engagerat arbete i vår vardag.

Svenska litteratursällskapet med Svenska kulturfonden, som sällskapet äger och 
resurserar, har utvecklats till Finlands klart största allmännyttiga fondkonglomerat. 
Den totala penninganvändningen för allmännyttiga finlandssvenska ändamål bud
geteras 2008 till �7 miljoner euro. Antalet heltidsanställda uppgår till ett hundratal, 
verksamheten på alla fronter har vuxit starkt de senaste tio åren – forskningen, för
laget, utgivningsprojekten, arkiven, biblioteket, pris och stipendiehanteringen, pla
ceringarna. Samarbetet mellan förtroendemän och anställda löper i bästa anda. Kort 
sagt upplever jag att sällskapet verksamhetsmässigt, administrativt och ekonomiskt 
har det väl förspänt inför följande stora kraftansträngning, �2�årsjubileet år 20�0. 

Henry Wiklund

kulturens uppkomst, utveckling och framtid i 
Finland. Henry har mångsidigt och enga
gerat levat och verkat i den berättelsens 
absoluta mitt.”
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Den �� maj 2008 undertecknades ett av
tal om överlåtelse av Finlands svenska 
folkmusikinstituts (FMI) verksamhet till 
Svenska litteratursällskapet i Finland. In
stitutschefen, professor AnnMari Hägg
lund väckte redan �97� tanken på en  

Finlands svenska 
folkmusikinstitut blir en del av 

SLS

finlandssvensk motsvarighet till de folk
musikinstitut som redan då fanns på 
finskt håll och i det övriga Norden. Tre 
år senare kunde institutet inleda sin 
verksamhet, först i Lappfjärd och från 
och med �980 i Vasa. Under dessa 30 år 

Glada miner vid undertecknandet av avtalet mellan Finlands svenska folkmusikinstitut och Svenska lit-
teratursällskapet. Från vänster institutschef Ann-Mari Häggman, pol.mag., ordförande för FMI r.f. Anders 
G. Lindqvist, SLS ordförande Håkan Andersson och VD Henry Wiklund. I bakgrunden kanslichef Magnus 
Pettersson och arkivchef Mikael Korhonen. Foto Janne Rentola.
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har institutet befäst sin position som en 
mångsidigt verksam aktör inom finlands
svenskt folkmusik och kulturliv.

FMI är i dag en central institution för 
finlandssvensk musiktradition och dess 
verksamhetsfält omfattar hela Svensk
finland. Institutet betjänar forskare och 
allmänheten med uppgifter om musik 
och danstraditioner samt bedriver in
samlings, forsknings och informations
verksamhet. Tre personer är anställda vid 
institutet. Tillsammans med Österbottens 
traditionsarkiv bildar FMI det nygrunda
de SLS arkivcentrum i Vasa från och med 
den � juli 2008.

SLS styrelse har utsett fil. dr Niklas Ny
qvist till ny institutschef från och med � 
juni 2008 då den nuvarande institutsche
fen AnnMari Häggman går i pension. 
Nyqvist har doktorerat vid Åbo Akademi 
med en avhandling om den finlandssven
ska folkmusikens centrala gestalt Otto 
Andersson. Han är utbildad dirigent, har 
avlagt examen som gitarrlärare och va
rit timlärare samt verkat som arkiv och 
forskningsbiträde och assistent vid Åbo 
Akademis musikvetenskapliga institu
tion.

Mikael Korhonen
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Författaren Henry Parland (�908–�930) 
levde enligt principen ”live hard, die 
young”, precis som många andra förfat
tare, rockmusiker och konstnärer gjort 
efter honom. Men fastän han inte blev 
mer än 22 år gammal, hör han till de stora 
namnen i litteraturhistorien, framför allt 
i Norden och numera också i Europa. I 
dag kan man läsa hans postuma roman 
Sönder på franska, tyska och ryska, och 
snart också på engelska. Den tyska över
sättningen gick t.o.m. som följetong i 
Frankfurter Allgemeine Zeitung under hös 
ten 2007. Pinfärsk är också Johannes  
Göranssons översättning till engelska av 
det enda verk Parland själv hann ge ut, 
diktsamlingen Idealrealisation från �929. 
Boken heter Ideals Clearence och utkom i 
fjol på Ugly Duckling Presse i USA. Den 
ofullbordade romanen Sönder utkom på 
svenska i flera olika bearbetade versioner, 
men år 200� utgav Svenska litteratursäll
skapet Per Stams textkritiska rekonstruk
tion av romanen och den ligger nu till 
grund för alla nya översättningar. 

Oscar Parland, Henrys yngre författar
bror, sade om sig själv att han är ”en eng
elsman som är född i Ryssland, har tyska 
till modersmål, har gått i svensk skola och 
är finsk medborgare”. Med det ville han 
uttrycka den hemlöshet och vilsenhet i 
den finländska kulturkretsen han kände 

”Jag har ändå inte råd att leva
det må vara hur billigt som helst”

Henry Parland 100 år

framför allt som ung. Det här gäller i allra 
högsta grad också för brodern Henry. Den 
Parlandska släkten hade engelska anor 
men levde och verkade i det tsarryska ri
ket. På mödernet härstammade bröderna 
Parland från en tysk köpmannasläkt.

Henry Parland föddes den 29 juli �908 
i Viborg. Hans mor Maria Parland (f. Se
semann), bodde i S:t Petersburg, men till
bringade mycket tid på det Sesemannska 
godset Tikkala strax utanför Viborg. Hans 
far Osvald Parland var ingenjör på ryska 
järnvägen och var, när sönerna var små, 
stationerad i S:t Petersburg eller reste 
omkring på olika orter i Ryssland. Efter
som Henry var ett sjukligt barn blev lant
godset Tikkala knutpunkten för familjen. 
Också mormodern Marie Sesemann bod
de på Tikkala och lät bygga ett eget hus 
för den Parlandska familjen, där de från 
�9�3 bodde året om. Ytterligare tre söner 
föddes: Oscar (f. �9�2), Ralf (f. �9��) och 
Herman (f. �9�7).

Ett myller av onklar och tanter

Oscar Parland har i sina självbiografiska 
romaner Tjurens år, Den förtrollade vägen 
och i Spegelgossen beskrivit det fantas
tiska, mångspråkiga och mångkultu
rella livet på Tikkala dit också allehanda 
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onklar och tanter tog sin tillflykt efter 
ryska revolutionen �9�7. Hemspråket i 
familjen Parland var tyska men barnen 
talade också ryska, i synnerhet med pap
pan och Tikkalaonklarna. Pojkarna lärde 
sig finska av arbetarbarnen på Tikkala; 
svenska talades också ibland av Tikka
laborna, men det förstod inte pojkarna. 
Henry Parland började läsa svenska hos 
tanterna Frankenhaeuser i Tikkala och 
Viborg, men han och hans bröder lärde 
sig egentligen behärska svenska först då 
de började skolan i Grankulla �922. Både 
Henry, Oscar och Ralf Parland valde se
nare att förverkliga sina författarskap på 
skolspråket svenska.

Liksom många andra med hemvist 
i Ryssland före revolutionen förlorade  
Marie Sesemann �9�7 sin förmögenhet, 
som var placerad i olika ryska företag och 
i två lägenheter i S:t Petersburg. Det blev 

en ekonomisk katastrof också för familjen 
Parland eftersom Marie i praktiken för
sörjde dottern och hennes söner. Osvald 
Parland blev nämligen kvar på fel sida 
av gränsen efter revolutionen och kunde 
inte ta sig över till Finland förrän våren 
�920.

Flyttning till Grankulla

Familjen måste flytta från Tikkala efter
som gården inte kunde försörja så många. 
De flyttade först till Hovinmaa på Karels
ka näset och därifrån vidare till Kilo och 
senare till Grankulla, där Henry Parland 
gick i Grankulla svenska samskola. Som
rarna �92� och �922 tillbringades ännu på 
Tikkala, men sedan måste villan säljas av 
ekonomiska skäl.

Hemifrån fick pojkarna en gedigen 

Mormor Marie Sesemann, hennes dotter Maria Parland och barnbarnen Oscar, Ralf, Henry och Herman 
Parland i Grankulla 1924. (SLSA 1063:228)
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kunskap om både rysk och tysk klassisk 
litteratur och de var alla intresserade av 
att teckna, musicera och studera naturen. 
Henry Parland tecknade inte i lika hög ut
sträckning som sina bröder, men det finns 
ett häfte bevarat med mycket detaljerade 
teckningar av olika typer av lokomotiv. 
Han var nämligen mycket intresserad 
av bilar, tåg, lok och elektriska maskiner. 
Han intresserade sig också för fjärilar och 
nattflyn, och samlade på dem och gjorde 
noggranna anteckningar om vad han in
fångat, när och var. Som lite äldre började 
han intressera sig för schlager och dans
musik, och tog danslektioner; speciellt 
tango var hans passion. Allt modernt intr
esserade honom, inte bara modedanser 
utan också reklamkonst, fotografering 
och filmkonst, fenomen som han senare 
skrev artiklar om. Han dekorerade t.o.m. 
sitt rum med stora reklamplanscher. 

Intresset för fotografering fick han från 
sin pappa som ägde en gammal rysk 
kamera som han gärna använde för att 
dokumentera den växande familjen på 
Tikkala om somrarna. Henry lärde sig att 
framkalla och ta papperskopior själv, nå
got som han noga redogör för i början av 
romanen Sönder. Han var en ivrig biobe
sökare och intresserade sig för filmteori 
och skaffade sig tysk och ryskspråkig lit
teratur i ämnet.

Sommaren �926 vistades Maria Parland 
på pensionat i sommarparadiset Barö
sund tillsammans med sin mor, brodern 
Vasilius Sesemann, som av alla kallades 
för Onkel Tutti, och de fyra sönerna. Det 
var den sista harmoniska och lyckliga 
sommaren som familjen fick uppleva till
sammans. I slutet av sommaren drabba
des Marie Sesemann av ett slaganfall och 
dog kort därpå. Maria led sedan tidigare 

Henry Parland hemma i Villa Koch i Grankulla 1926. (SLS 1063:271)
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av svag hälsa och insjuknade i svår de
pression när modern dog. Hon tillfrisk
nade aldrig helt efter moderns död.

Gapa, rulla

Henry Parland trivdes mycket bra i sko
lan i Grankulla och fick flera vänner, 
bland dem Sven Grönvall, som senare 
blev känd som bildkonstnär. År �927 blev 
Henry student med mycket gott betyg, 
särskilt i svenska. Han läste mycket, bl.a. 
Aleksandr Pusjkins prosa, Heinrich Hei
ne, E.T.A. Hoffmann, äventyrsböcker av 
Jack London, Edgar Rice Borroughs och 
Alexander Dumas d.ä. Spökhistorier och 
makaber litteratur intresserade honom 
också, likaså Nikolaj Gogols skräcknovel
ler. Senare under skoltiden läste han ock
så August Strindberg och Pär Lagerkvist, 

Edgar Allan Poe och Henrik Ibsen.
Som tonåring började han revoltera 

mot föräldrarnas konstnärliga uppfatt
ningar. Båda föräldrarna läste mycket, 
särskilt rysk och tysk klassisk litteratur, 
och hade ganska fasta uppfattningar om 
vad som var god litteratur. Henry Par
land var intresserad av det nyaste nya 
och påverkades starkt av Edith Söder
grans, Elmer Diktonius och Gunnar Björ
lings dikter. Henry började skriva artik
lar, prosa och poesi och fick några alster 
publicerade i olika tidningar. Föräldrarna 
tyckte att hans stil var ytlig och lakonisk 
och förstod sig inte alls på hans littera
tursyn. Men framför allt tyckte de, som 
konstnärsföräldrar i regel, att Henry bor
de skaffa sig en hygglig utbildning och 
ett bra jobb, skriva kunde han göra som  
hobby. En viss förståelse för författar
ambitionerna fick Henry hos morbrodern 

Henry Parland och vännerna Gudrun 
Mörne och Gunnar Björling utanför dans-
restaurang Opris sommaren 1928. (SLSA 
945, album)
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onkel Tutti, som �923 blivit utnämnd till 
professor i filosofi i Kaunas i Litauen.

Av någon anledning började Henry 
Parland studera juridik vid Helsingfors 
universitet hösten �927. Antagligen gjor
de han det eftersom han hade haft det 
ganska lätt i skolan och tänkte sig att en 
juridisk examen skulle innebära en snabb 
examen och ett väl avlönat jobb. I hans 
studiebok kan man konstatera att han in
lett några kurser men inte slutfört en enda. 
I november samma år mötte han Gunnar 
Björling på en fest och det ledde till att 
Henry Parlands liv tog en annan vänd
ning. Både i de studentkretsar och bland 
de författare och konstnärer han umgicks 
med rådde ett förhållandevis sorglöst liv, 
där växelaffärer finansierade ett ivrigt 
festande, mer eller mindre dygnet runt. 
Både Gunnar Björling och Sven Grönvall, 
som också gärna festade, var oroliga över 
det hejdlösa supande och dålighetsliv 
som Henry ägnade sig åt. Han umgicks 
flitigt med kvinnor som han mötte på 
Helsingfors dansrestauranger. Framför 
allt restaurang Opris blev ett stamställe 
för Henry och hans vänner. Han lånade 
pengar och skrev på växlar trots att han 
inte var myndig, och ofta kom han inte 
hem till natten, vilket naturligtvis oroade 
föräldrarna.

Vänskapen med Gunnar Björling blev 
mycket viktig för Henry Parland, och vice 
versa. Samtidigt som Björling blev en lit
terär mentor för honom var han också ett 
slags fadersgestalt som försökte få Henry 
att lugna sig, satsa mer på författarskapet 
och få sin ekonomi i ordning. Det är up
penbart att Björling också hyste ett mer 
eller mindre uttalat erotiskt intresse för 
den 2� år yngre Henry, men det är svårt 
att veta hur denne förhöll sig till det ef
tersom alla brev Henry skrev till Björling 
förstördes när Björlings hem träffades av 
en bomb under kriget �9��.

Henry Parland blev också bekant med 
Rabbe Enckell och Elmer Diktonius, och 
upplevde att det var ett sammanhang 
som han bättre passade in i än den klas
siskt och realistiskt episka litterära tradi
tion som rådde i hemmet. Han engagera
de sig i kretsen kring den nya tidskriften 
Quosego, där Björling, Diktonius, bröder
na Enckell och Hagar Olsson var centr
ala krafter. Tidskriften utkom med fyra 
nummer �928–�929, innan den lades ned 
av ekonomiska skäl. Henry Parland pub
licerade både dikter och kortare artiklar 
i tidskriften och framför allt hans artikel 
”Sakernas uppror” väckte beundran och 
stort uppseende i modernistkretsarna.

Alkoholkonsumtionen tärde på Henrys 
hälsa, han hade förbrukat alla möjlighe
ter att leva på lånade pengar och den hög
konjunktur som präglat det glada livet i 
Helsingfors gick mot sitt slut då den all
männa ekonomiska depressionen drab
bade Finland i slutet av �920talet. Henry 
hade länge hemlighållit för familjen att 
han inte längre deltog i föreläsningarna 
på universitetet, och chocken blev stor 
när detta småningom uppdagades. I bör
jan av �929 var den ekonomiska och per
sonliga katastrofen ett faktum för Henry 
Parland. Desperata åtgärder sattes in för 
att få in honom på den smala vägen. En
ligt Oscar Parland bekostade föräldrarna 
t.o.m. en hypnosbehandling hos en indisk 
”trolleriprofessor” To Rama, som gav 
trolleriföreställningar på brandkårshuset 
i Grankulla. Föräldrarna var övertygade 
om att sonens ansvarslösa uppträdande 
berodde på Quosegogruppen och fram
för allt Gunnar Björlings amoraliska in
flytande.  

Vårvintern �929 utkom Idealrealisation, 
som Henry sammanställt med hjälp av 
Gunnar Björling. Dikterna var en chock 
för föräldrarna, eftersom de avslöjade 
hur lakoniskt Henry såg på livet. Dik
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terna avspeglade en s.k. gaparulla men
talitet, som föräldrarna tyckte att Henry 
och hans vänner ägnade sig åt och som 
anspelar på en av hans kändaste dikter:

Låt avgrunder gapa
– d.v.s. icke gapa,
vad skulle de annars göra?
Låt jorden rulla,
– d.v.s. icke rulla
vad skulle den annars göra?

Vad skulle vi själva
göra annat 
än gapa och rulla
– d.v.s.

Till Kaunas

Till slut blev situationen så tillspetsad 
att Henry Parland flyttade till Gunnar 
Björling. Men det gjorde inte livet lätt
are. Henry hade en trasslig kärlekshisto

ria med en äldre gift kvinna, han led av 
fruktansvärda skuldkänslor i förhållande 
till föräldrarna och ekonomiskt hade han 
ingenting att leva på. Gunnar Björling, 
som också levt på växlar, bekostade en 
del av Henrys utsvävningar, men till slut 
kunde inte heller han hjälpa då banken 
vägrade ge fortsatta krediter. Ida Maria 
Parlands hälsa försämrades och föräld
rarna ansåg att allt var Henrys fel. Till 
slut måste Henry be föräldrarna om hjälp 
och tillsammans med onkel Tutti i Kaunas 
beslöt de att Henry skulle resa till Kaunas 
och vistas där under onkelns beskydd en 
tid. På det sättet skulle han komma till en 
lugnare miljö och inte utsättas för vän
nernas och kroglivets frestelser. Helt up
penbart ansåg också Henry själv att det 
var dags att bryta den onda cirkeln och 
gå in för något nytt.

Med onkelns hjälp fick han beställ
ningar på några tidningsartiklar om Fin

Den världsvane dandyn Henry Parland i 
Kaunas sommaren 1929. (SLSA 945)
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land, som sedan publicerades i litauiska 
tidningar. Också Gunnar Björling för
medlade Henrys artiklar till tidningar i 
Finland såsom Hufvudstadsbladet, Motor 
och Allas Krönika. Onkel Tutti lyckades 
också ordna ett jobb åt Henry i Kaunas. 
Han fick anställning som sekreterare vid 
svenska konsulatet, men lönen var låg 
eftersom han endast arbetade tre timmar 
om dagen. 

Vid ankomsten till Kaunas intressera
de sig Henry Parland först för kroglivet 
och alkoholdryckerna i staden. Efter en 
krogrunda konstaterade han att krogarna 
var ”tråkiga, dyra och oerhört ruskiga”. 
Reskassan var snart uppdrucken och en 
del pengar hade också gått till att förnya 
garderoben så långt det gick. Henry var 
mycket intresserad av mode och kosty
mer, och ger ofta ett lite dandyliknande 
intryck på fotografier. Tidvis övervägde 
han att antingen satsa på att studera i 
Frankrike, åka till Italien och studera till 
pilot eller utbilda sig till diplomat. Alla 
möjligheter visade sig vara lika orealistis
ka eftersom pengar saknades, och särskilt 
pappan var tveksam till hur uppriktig so
nen verkligen var i sina planer.

Småningom ledsagades Henry Parland 
in i ett sundare liv och onkeln introduce
rade honom för olika kulturpersonlighe
ter i staden. Några av dem var exilryssar 
och Henry hade rätt goda möjligheter att 
stifta nya bekantskaper eftersom han var 
så språkkunnig. Han tog också privatlek
tioner i franska bl.a. hos Vera Paulovna 
Sotnikova, en rysklitauisk balettdansös 
som känt ryska författare som Ilja Ehren
burg, Aleksandr Blok, Fjodor Sologub och 
Sergej Jesenin i Moskva. Möjligen var det 
också hon som introducerade Vladimir 
Majakovskijs poesi för Henry. Tillsam
mans med Sotnikova läste Henry Mar
cel Prousts På spaning efter en tid som flytt 
på originalspråket och denna romansvit 

kom att bli en viktig inspirationskälla för 
tillkomsten av romanen Sönder. I Kaunas 
fick Henry på många sätt nya inblickar 
inte bara i litteraturen utan också i film, 
dans och teater. Han blev mycket intres
serad av den judiska teatern i Kaunas, 
som han också publicerade artiklar om i 
Finland. 

I november �929 började Henry skriva 
på det som senare kom att bli romanen 
Sönder. Han arbetade flitigt med både 
artiklar och romanen, men led av enorm 
ensamhet, rotlöshet och hemlängtan, vil

Henry Parland och balettdansösen och danspeda-
gogen Vera Sotnikova i Kaunas 1929. (SLSA 945)
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ket man kan utläsa ur de många brev han 
skrev hem och till vännen Sven Grönvall. 
Påsken �930 tillbringade han hemma 
i Grankulla och till sommaren besökte 
Sven Grönvall honom i Kaunas. Han träf
fade ännu en sista gång sin familj i Est
land, där de vistades sommaren �930. Ef
ter Estlandsvistelsen drabbades Henry av 
depression och återgick till sin forna livs
stil och blev uppsagd av sin hyresvärd. 
På något sätt klarade han sig i alla fall ur 
knipan, fick löneförhöjning och kunde 
t.o.m. hjälpa familjen ekonomiskt. De sis
ta breven han skrev hem i oktober �930 
vittnar rentav om eufori och framtidstro. 
Han hade nämligen, med den svenske 
konsulns hjälp, fått tjänst vid den mytom
spunne företagsledaren och finansman
nen Ivar Kreugers tändsticksfabrik, som 
skulle etableras i december �930. Att det 
Kreugerska finansimperiet redan var på 
väg mot sin undergång kunde knappast 
någon ana vid den här tidpunkten, men 
Henry Parland hann varken tillträda sin 
tjänst eller uppleva detta. Den �0 novem
ber �930 dog han i scharlakansfeber efter 
bara några dagars sjukdom. 

Maria Parlands ständiga sjukdomstill
stånd och Osvald Parlands dåliga hälsa 
ledde till att familjens ekonomi var ka
tastrofal. De hade sålt eller pantsatt alla 
sina värdeföremål och kunde inte betala 
skatter och räntor som hopade sig. Med 
Henrys hjälp hade familjen lånat en stör
re summa pengar av bekanta i Litauen 
för att täcka de största skulderna. När 
vetskapen om sonens död nådde föräld
rarna i Grankulla, innebar det ytterligare 
en katastrof för hela familjen. Maria Par

lands psykiska hälsa hade varit vacklan
de ända sedan hennes mor dog och den 
chock som sonens död innebar gjorde att 
hon insjuknade så svårt att hon, efter ett 
misslyckat självmordsförsök, intogs på 
mentalsjukhus för resten av livet.

Henry Parlands grav i Kaunas förstör
des under kriget, men några fotografier 
som Osvald Parland tagit under sitt be
sök där finns bevarade. Det förefaller som 
om fadern till slut försonades med det liv 
sonen hade valt att leva, och tillsammans 
med Rabbe Enckell, Gunnar Björling och 
Sven Grönvall redigerade han den postu
ma samlingen Återsken där bl.a. Sönder in
går. Också brodern Oscar Parland ägnade 
mycket tid åt att utge Henrys dikter och 
prosa, i verken Säginteannat och Den Stora 
Dagen Efter som utkom på �960talet. Han 
planerade också att ge ut broderns brev 
och dagboksanteckningar men projektet 
slutfördes aldrig. Oscar Parland har dess
utom skrivit om sitt och Henry Parlands 
liv och författarskap i essäboken Kunskap 
och inlevelse som också denna artikel långt 
baserar sina uppgifter på.

Agneta Rahikainen

Litteratur
SLSA 9�� Henry Parlands arkiv
SLSA �063 Oscar Parlands arkiv
Parland, Henry, Sönder (om framkallning av 

Veloxpapper), utg. Per Stam, SLS nr 677, Hel
singfors 200�

Parland, Henry, Hamlet sade det vackrare, red. 
Oscar Parland, Gargantua förlag, Malmö 
�992

Parland, Oscar, Kunskap och inlevelse, Essäer och 
minnen, Schildts, Helsingfors �99�
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I likhet med Henry Parland fyller även 
hans skolkamrat från Grankulla, konstnä
ren Sven Grönvall (�908–�97�) �00 år i år, 
liksom också formgivaren och författaren 

Sven Grönvall och Eva 
Wichman – två konstnärer i 

�930talets Villa Golicke 
Om en svunnen tid och en färgstark krets

Eva Wichman (�908–�97�). Grönvall och 
Wichman hörde båda till den färgstarka 
konstnärskrets som samlades i Villa Go
licke på Karelska näset under �930talet.

Sven Bertel Grönvall (son till Vera f. von 
Golicke och Filip Grönvall) var i första 
hand bildkonstnär men även författare och 
konstkritiker. Han studerade vid Svenska 
handelshögskolan och arbetade en tid på 
bank innan han inledde sina konststudier 
�93�, först vid Centralskolan för konst
flit, sedan vid Finska konstföreningens 
ritskola i Helsingfors. Grönvall var med 
om att, tillsammans med bl.a. skulptören 
Sakari Tohka och bildkonstnären Ernst 
Krohn, grunda den modernistiska konst
närssammanslutningen Oktobergruppen 
�933. Han var också medlem i de radikala 
konstnärsgrupperna Tulenkantajat och 
Kiila. Vid sidan av sitt måleri skrev han 
bl.a. konstkritik för tidskriften Nya Argus 
under �9�0talet. 

Sedan �9�0talet var Sven Grönvall en 
konstpolitiskt inflytelserik person. Till 
hans mest betydande förtroendeuppdrag 
hörde medlemskapet i Finlands Konst
akademis styrelse (�9�0–�9�6), ordfö
randeskapet för Kiila (fr.o.m. �9�9) samt 

ordförandeskapet i statens bildkonstko
mission (�970–�973). Grönvall var även 
under �960talet ordförande för förening
en Progress – finlandssvensk samling för 
kämpande humanism r.f. och skrev i dess 
tidskrift med samma namn.

Sven Grönvall höll ett flertal utställ
ningar både i Finland och utomlands. 
Han var även lärare i bildkonst vid finska 
arbetarinstitutet. Hans nära samarbete 
med vännen, kollegan och galleristen 
Maire Gullichsen gav honom ypperliga 
kontakter och möjligheter att ställa ut.

Sven Grönvall med hatt och ritblock. (1063:705)
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Karelska näset och Villa Golicke

Släkten von Golickes kråkslott Villa Go
licke i Kuokkala på Karelska näset blev 
en samlingsplats för flera finländska och 
svenska konstnärer på �930talet. Det na
tursköna, lite förvildade, idylliska Karel
ska näset med sina flera kilometer långa 
sandstränder var ett välbesökt område 
före kriget. Terijoki, Kellomäki, Kuokka
la, Raivola, Tyrisevä, Kanneljärvi m.fl. or
ter i området lockade till sig semesterfolk 

och i synnerhet Terijoki med sitt bad och 
sina lummiga parker blev ett mångkul
turellt centrum för europeiska gäster. De 
rymliga, vackra trävillorna som präglade 
området hade ursprungligen byggts av 
den välbärgade ryska aristokratin. Efter 
ryska revolutionen försvann aristokratin 
men villorna stod kvar. För en spottstyver 
kunde man hyra in sig i någon av dem 
och disponera över flera rum i en unik 
– om än något luggsliten – överklassmiljö 
från sekelskiftet. 

Eva Wichman (dotter till Agnes f. Froste
rus och Karl Theodor Wichman) lämnade 
skolan på hälft för att börja studera konst. 
Hon gick den grafiska linjen vid Central
skolan för konstflit �92�–�928 och arbeta
de därefter som reklamkonstnär fram till 
�937. För sina leksaker i trä vann Wich
man två internationella utmärkelser, i  
Milano �933 och i Paris �937. Wichman 
var gift med Eric Rudolf Gardberg �930–
�93� och �938 gifte hon sig med författa
ren Ralf Parland.

Trots sina framgångar som formgivare 
började Eva Wichman alltmer intressera 
sig för det skrivna ordet. Hon debuterade 
skönlitterärt �937 med novellsamlingen 
Mania. Hennes nyskapande modernis
tiska prosa, liksom även hennes senare 
dikter, väckte uppmärksamhet och hon 
övergav formgivningen för det skönlit
terära skrivandet. 

I slutet av �9�0talet blev Wichman 
starkt samhälleligt engagerad och över
gick till att författa socialistisk kamplyrik 
och skrev in sig i Finlands kommunistiska 
parti. I början av �960talet bröt hon dock 
med partiet och under återstoden av sitt 
liv avstod hon från att kombinera konst 
och politik. Hon intresserade sig alltmer 
för teosofi och självbegrundan. Förutom 
sitt skönlitterära skrivande engagerade 

hon sig, liksom Sven Grönvall, i Progress 
– finlandssvensk samling för kämpande 
humanism r.f. Hon både satt i förening
ens styrelse och skrev i dess tidning.

Wichman gav ut ett tiotal diktsamling
ar, några novellsamlingar och en roman, 
Ohörbart vattenfall (�9��). Den självbio
grafiska Bitar av livet, belysta utkom pos
tumt �977. 

Eva Wichman. (1063:691)
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Sällskapslivet i Villa Golicke kretsade 
kring husets två centralgestalter, kusi
nerna Sven Grönvall och Ina Colliander 
(f. Behrsen). Deras mödrar var systrarna 
Vera och Lydia von Golicke och villan 
hade ursprungligen ägts av deras släk
ting Robert von Golicke – en förmögen 
tryckeriägare i S:t Petersburg. Villan fick 
fritt disponeras av Sven och Ina som tu
rades om att bo där. 

Fastigheten Villa Golicke bestod av tre 
byggnader på en strandtomt. Den största, 
en mörkröd byggnad i norsk stil, var obe
boelig. Taket läckte, fönstren var spruck
na, dörrarna hängde lösa på sina gång
järn och mitt i salen i nedre våningen tro
nade en stor myrstack. Trappan till övre 
våningen saknade trappsteg. Byggnaden 
användes ändå av konstnärsskaran – till 
att recitera dikter i. Akustiken var det 
nämligen inget fel på även om det i öv
rigt inte gick att vistas i huset. Byggnaden 
revs senare och användes som brasved. 
De två andra byggnaderna gick att bo i; 
det större huset vid stranden hade två vå
ningar, ett kök och en glasveranda samt 
ett mycket karakteristiskt brant pärttak. 
Det mindre huset, beläget invid vägen, 
var en stuga av stockvirke.

Primitivt liv

I det stora hela präglades livsföringen 
på Kuokkala av primitiva förhållanden 
och, åtminstone i familjen Collianders 
fall, av en konstant brist på pengar. Ina 
Colliander och hennes man, författaren 
och bildkonstnären Tito Colliander, hade 
båda fasta inkomster som de inte tvekade 
att avstå från då de valde att flytta ut till 
Karelska näset i början av �930talet. Tito 
Colliander skriver:

När jag nu tänker tillbaka på vad vi beslöt 
oss för den dagen förefaller det mig även
tyrligt. Ytligt sett. Tillsammans hade vi i 
lön över femtusen mark. Vi hade hyrt en 
nätt våning i Haga, där hade vi ett eget litet 
köksland med gurkor och pumpor, rädiser 
och dill och snart färdig nypotatis – vi upp
gav alltsammans […] Vi visste utan vidare, 
klart och bestämt, att vi hädanefter, och just 
här i den här torftiga omgivningen, skulle 
leva i fattigdom. (Vaka, �969)

Collianders levde verkligen i fattigdom, 
de frös och svalt och hade det synnerli
gen besvärligt med tanke på att det också 
fanns en liten nyfödd dotter att ta hand 
om. Trots det valde de livet i Kuokkala 

Villa Golicke 1938. (SLSA 1063:707)
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framför ett mer ordnat, borgerligt liv.
Familjen Collianders tid i Villa Golicke 

(�93�–�93�) har dokumenterats väl, både 
i den utgivna brevväxlingen mellan Sven 
Grönvall och Ina Colliander �92�–�97� 
och i flera av Tito Collianders skönlitterä
ra verk, framför allt i Huset där det dracks 
(�932) och i Vaka (�969), del fem av hans 
sjudelade memoarboksserie. 

Via ett flertal arkiv i Historiska och lit
teraturhistoriska arkivets samlingar be
lyses den här tiden och den här kretsen. 
I breven från Ina till kusinen Sven berät
tas bl.a. om det dagliga livet i ett mycket 
torftigt hushåll. De ständiga gästerna och 
bristen på pengar, mat och arbetsro resul

terade i att Ina och Tito Colliander valde 
att flytta till Estland. I stället bosatte sig 
Sven Grönvall i villan. Längtan tillbaka 
till Villa Golicke är tydlig i ett brev från 
Ina till Sven, daterat den � oktober �936:

Under dessa tillfriskningsdagar stack emel
lertid Kuokkalasjukan igen upp sitt huvud 
[…] Vi började tala om alla Kuokkalahärlig
heter. Och så kom vi på den enkla tanken 
att: om vi nu kunde komma överens med 
dig angående nästa sommar att varken vi 
eller du skulle ha främmande boende, så 
kunde ju tillvaron där bli härligt lik den från 
förut. Därmed skulle allt vara vunnet. Och 
för temporära främmanden skulle vi stad
fästa en viss dag i veckan, då det skulle bul
las upp på e.m. Det skulle ju vara ett ganska 
idealiskt levnadssätt vad beträffar arbete.

I ett senare brev, daterat 2�.8.�937 är to
nen ambivalent:

Berätta nu vad som händer där i Kuokkala. 
Du skriver så dunkelt. Om det inte är en 
hemlighet – vad har utspelat sig i den när
maste kretsen? Är det bara det att ni alla är 
konstnärer och egentligen behöver en rymli
gare sfär omkring var och en. Ändå är ni för 
ensamma att bo ensamma, och ni är ekono
miskt sammansvetsade? Alla med blottade 
nerver och svultna. Sånt hör helvetet till.

Det sociala livet i fokus

Under Sven Grönvalls tid som värd i hu
set växte dock gästskaran i rask takt. Poe
sirecitatrisen Ragna Ljungdell stod för 
matlagningen och bodde följaktligen ock
så i villan. Ralf Parland, Henry Parlands 
yngre bror – och sedan �938 gift med 
Eva Wichman – hörde till stamgästerna 
i huset sedan familjen Collianders tid 
som värdar. Eva Wichman var dessutom 
Ina Collianders forna studiekamrat. I ett 
brev från Eva Wichman och Ralf Parland 
till Sven Grönvall 2.�.�938 sägs det att 
”vi vill krampacktigt [sic] till Kuokkala 

Ina, Maria och Tito Colliander med Johannes Ed-
felt på Villa Golickes trappa. (SLSA 1063:703)
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i sommar. Så fort som möjligt vilket du 
inte får (förstår du: inte får) skriva vidare 
till Tito.” Det året bodde Ralf och Eva hela 
sommaren i det mindre av de två husen 
medan Sven Grönvall och Elmer Dikto
nius med familj bodde i det större huset.

Skaran utökades också med Rabbe och 
Heidi Enckell, med barn, som för somma
ren hyrde in sig i Villa Schierenbeck i när
heten av Villa Golicke. Även Rabbes äldre 
bror Olof Enckell besökte Villa Golicke, 
liksom författaren och psykiatern Oscar 
Parland (Henrys och Ralfs bror) samt den
nes klasskamrat Arne Runeberg. Elmer 
Diktonius med fru och dotter var åter
kommande gäster, liksom Atos Wirtanen 
och de svenska poeterna Johannes Edfelt, 
Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren. Även 
författarna Gunnar Björling, Lorenz von 
Numers, Ebbe Linde och Eyvind Johnson 
besökte villan. Ebbe Linde fotograferade 
mycket under sin vistelse på Villa Golicke 

�938 och de bilderna utgör i dag ett unikt 
fotografiskt material från den här tiden. I 
en intervju gjord med Ralf Parland �9�8 
får vi veta att Ebbe Linde ”kom cyklande i 
kortbyxor till allmän förskräckelse för sju
sovarna i Villa Golicke, som i denna aktivi
tet såg ett förräderi mot landsändans livs
stil”. Elmer Diktonius lär ha spikat upp en 
dikt på väggen som riktade sig till Ebbe 
Linde: ”Frisk sport är kort sort.” I inter
vjun summerar Parland: ”Karelska näset 
var en brygga mellan olika kulturer och 
världsuppfattningar. Därför blev näset för 
oss kulturella lösdrivare, som vantrivdes 
i tiden med dess nationella paroller och 
snäva gränsdragningar, ett slags utopia.”

I samma intervju beklagar Ralf Parland 
att Karelska näset inte ”upptäcktes” tio 
år tidigare av konstnärskretsen. Då hade 
kanske Edith Södergran, som dött �923 i 
tuberkulos endast 3� år gammal, kunnat 
sälla sig till sällskapet eftersom hon hade 

En unik bild från 1938 från Villa Golickes glasveranda. Med ryggen mot fönstret Leena och Elmer Dikto-
nius, med ryggen mot kameran Eva Wichman och Ralf Parland. I högra hörnet sitter Gunnar Ekelöf, Ebbe 
Linde och Sven Grönvall. (SLSA 1063:678)
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bott i Raivola som låg endast 20 kilometer 
från Kuokkala. Södergran hade känt sig 
isolerad under sin livstid och hade kan
ske i Golickekonstnärerna funnit den in
tellektuella och kreativa umgängeskrets 
hon saknade. Konstnärerna i Villa Go
licke besökte Södergrans grav och Helena 
Södergran, mor till Edith. 

Förutom av dessa finlands och sveri
gesvenska författare fick Sven Grönvall 
även besök av ett flertal finska konst
närer, bl.a. bildkonstnären Ernst Krohn 
och skulptören Sakari Tohka. Författaren 
Tuuli Reijonen besökte också Villa Golicke 
flera gånger och via henne – och Elmer 
Diktonius – upprätthölls kontakterna till 
författarna i gruppen Tulenkantajat.

Uppbrott

År �939 bröt vinterkriget ut. Karelska nä
set blev ryskt område och Villa Golicke 

föll i ryska händer. Återigen övergavs vil
lorna. Ina och Tito Colliander befann sig 
i Kuokkala då området skulle utrymmas. 
Ina Colliander skrev den 8 november 
�939 till Sven Grönvall: 

Det ser sorgligt ut med Kuokkala, och hela 
denna avhållna trakt. […] Men jag vill inte 
och kan inte vara ledsen, utan är tacksam 
för det som var oss givet, som vi får behålla 
i vårt inre. […] Sköldpaddan Padd blev i 
Kellomäki i brådskan. Vi hann knappt till 
tåget som skulle vara det sista. Lilla katten 
gav vi bort till Gretschnikoffs, men nu vet 
jag inte vad det blivit av den då de drevs 
bort. Många fick lämna allting och samla sig 
till resan på två timmar. Vi alla hälsar.

Ina och Tito Colliander med familj kom 
att resa mycket men bosatte sig slutligen 
på Runebergsgatan i Helsingfors. Även 
Sven Grönvall rotade sig i Helsingfors. 
Ragna Ljungdell flyttade till Sverige ef
ter fortsättningskriget. Eva Wichman och 

Elmer Diktonius vid Edith Södergrans grav. (SLSA 1063:671)
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Ralf Parland skilde sig �9��. Wichman 
reste också mycket men hennes sista hem 
fanns på Topeliusgatan i Helsingfors, ett 
stenkast från Collianders. 

Vad blev det då av Villa Golicke? I inter
vjun med Ralf Parland från �9�8 kommer 
det fram att villan, som målats illgrön, 
åtminstone �9�7 inhyste ett daghem. I 
dag står huset bevisligen kvar men är riv
ningshotat. År 2007 var villan uthyrd till 
en idrottsförening men enligt ett inlägg 
som publicerades på kulturtidskriften 
Parnassos nätsida i mars 2007 skulle hy
reskontraktet upphöra i augusti samma 
år. Vad som hänt efter det är i skrivande 
stund obekant. Karelska näsets vildvuxna 
charm och drömlika idyll finns för övrigt 
endast kvar i texter och arkivmaterial om 
och från den här tiden. I verkligheten har 
allt detta fått ge vika för en ny miljö som 
finns till på nya villkor.

Nelly Laitinen
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Projektet ”Tidig finlandssvensk littera
tur – program och praktik” är ett av de 
pågående treåriga forskningsprojekten 
vid Svenska litteratursällskapet. Projek
tet startade i januari 2007 och pågår till 
och med september 2009. Huvudsyftet 
är att undersöka samspelet mellan den 
finlandssvenska litteraturen och olika 
programmatiska, dvs. förebildliga eller 
normativt föreskrivande drag som under 
perioden �880–�9�0 framträder i histo
riska, idéhistoriska, litterära, politiska 
och sociala sammanhang. Avsikten är att 
projektet skall fördjupa förståelsen för 
skönlitteraturens villkor under en period 
präglad av dels nationalitetsrörelser och 
språkpolitik, dels en påtaglig modernise
ring av samhälle och kultur.

Med ”program” i projektets namn av
ses således normativa modeller och mer 
eller mindre uttalade krav som författare 
och andra konstnärer förväntades leva 
upp till. En sådan norm är den ideolo
giska svenskhet som, intensivast kring 
sekelskiftet �900, konstrueras i Finland 
och som under �9�0talet småningom får 
beteckningen finlandssvenskhet. Termen 
”program” avser även litterära mönster 
som var dominerande under perioden 
�880–�9�0, och som författarna under 
mellankrigstiden fortfarande anknöt 
till men som samtidigt kunde upplevas 
som otillräckliga och inadekvata i en för
ändrad värld. Termen syftar vidare på 

Tidig finlandssvensk litteratur
Projektbeskrivning

traditionellt heteronormativa och köns
komplementära modeller som under 
mellankrigstiden kritiskt omprövas av 
författarna, och på det tidiga seklets litte
ratursociologiskt beskrivbara rollsystem 
som under denna tid omvälvs. 

Med ”praktik” avses ett antal författar
skap och litterära verk som ingår i dagens 
finlandssvenska kanon och som inom 
projektets ramar undersöks med tanke på 
förhållandet till olika normativa aspekter. 
Vilken är litteraturens relation till det fin
landssvenska programmet? Hur framträ
der under mellankrigstiden på texternas 
detaljplan författarnas förhållande till 
äldre poetiska mönster som till exempel 
symbolismen och dekadensen? Vilka är, 
mot bakgrunden av förhärskande språk
liga och ideologiska normer, effekterna 
av flerspråkiga inslag och av kodväxling 
i skönlitterära texter? Hur ter sig ur en 
litteratursociologisk synvinkel moder
nisternas frammarsch på �920talet; vilka 
är strategierna och hurdan är den förfat
tarroll som anammas i detta litterära pa
radigmskifte? Detta är frågor som ställs 
inom de olika delprojekten.

Ur metodisk synvinkel kännetecknas 
samtliga delprojekt av dels omfattande 
historisk kontextutalisering, dels när
läsning av primärmaterialet. Historisk 
kontextualisering innebär att de litterära 
texterna får sin betydelse då de relateras 
till historiska, idéhistoriska och andra 
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sammanhang i det förflutna eller i ver
kens samtid. De olika delprojekten repre
senterar ett brett spektrum av historisk 
kontextualisering. Kontextualiseringens 
betydelse inom projektet framgår även av 
att det öppna seminarium som projektet 
ordnade den 7 mars 2008 hade temat ”Lit
teraturens kontexter: teori och praktik”. 

Kontextualiseringen berikas av modern 
teoribildning vars art är beroende av de 
olika delprojektens behov. Queerteori får 
belysa trettiotalistisk könsproblematik 
hos Hagar Olsson, och Bourdieuinspire
rad fältteori hur Elmer Diktonius armbå
gar sig fram på den litterära parnassen. 
Teori kring ”platsens poesi” är aktuell i 
samband med finlandssvenska poeters 
naturrelation och förhållande till frågan 

om vad finlandssvenskhet är. Melankoli
teori ger perspektiv på några av de mel
lankrigstida modernisternas diktuppfatt
ning och produktivitetsproblem.

Projektet är ett samarbetsprojekt mel
lan forskare som har anknytning till av
delningen för nordisk litteratur vid Hel
singfors universitet och ämnet litteratur
vetenskap vid Åbo Akademi. Samarbetet 
är det första i sitt slag – tanken är att det 
i framtiden skall följas av andra. I projek
tet medverkar fem forskare. Anställda på 
heltid är två postdocforskare (fil.dr Mi
chel Ekman och docent Kristina Malmio) 
och två doktorander (fil.mag. Eva Kuhle
felt och fil.mag. Julia Tidigs). Projektleda
re är universitetslektor Holger Lillqvist 
som forskar inom ramen för sin tjänst, 

Elmer Diktonius och Nils Ferlin på Centralgatan i Helsingfors 1936. Diktonius författarskap utforskas i 
tre av delprojekten.
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förutom en halvårsperiod som heltidsan
ställd forskare. De olika delprojekten är 
följande, presenterade i en ordning som 
svarar mot forskningsföremålens krono
logi: 

Michel Ekman undersöker hur den 
svenskspråkiga skönlitteraturen förhål
ler sig till den finlandssvenska identitets 
och nationalitetsrörelsen. ”Programtrog
na” författare granskas likaväl som olika 
gränsöverskridande fenomen, till exem
pel kosmopolitism, karelianism och indif
ferens gällande gränsen mellan svenskt 
och finskt. Författare som behandlas är 
bl.a. Bertel Gripenberg, Arvid Mörne, El
mer Diktonius och Rabbe Enckell. 

Julia Tidigs avhandlingsprojekt gäller 
flerspråkighet i finlandssvensk litteratur. 
En central utgångspunkt är att den lit
terära flerspråkighetens betydelser kan 

förstås fullt ut bara om relationerna till 
språkliga och litterära normer verksam
ma i kontexten klargörs. Tidigs behandlar 
författarna Jac. Ahrenberg, Guss Matts
son och Elmer Diktonius. 

Kristina Malmio arbetar på en littera
tursociologisk undersökning om det fin
landssvenska litterära fältet på �920 och 
30talen utgående från Elmer Diktonius 
och Jarl Hemmers författarskap. Fokus 
ligger på modernismens frammarsch och 
etablering. En metodisk utvärdering av 
tillämpbarheten av Bourdieus fältteori i 
en finlandssvensk kontext utgör en del 
av projektet. 

Eva Kuhlefelts avhandlingsprojekt fo
kuserar på genus och genreproblematik 
i fem romaner av Hagar Olsson, utgivna 
mellan �9�6 och �933. Syftet är att under
söka hur Olsson under denna period rör 
sig från dekadens till feminism och från 
maskulina huvudpersoner till maskulint 
identifierade kvinnliga huvudpersoner. 
Hon vill också visa hur de skönlitterära 
texterna delvis kontrasterar mot idéer 
som Olsson programmatiskt för fram i 
sin essäistik och kritik.

Holger Lillqvists undersökning foku
serar på den mer eller mindre kreativa 
omfunktionalisering av äldre litterära 
modeller som man kan iaktta hos flera 
författare under mellankrigstiden. Där
vid uppmärksammas bland annat förhål
landet mellan melankoli och kreativitet 
både som (explicit) motiviskt och (impli
cit) tematiskt inslag i verken. Författare 
som behandlas är bl.a. Jarl Hemmer, Ru
nar Schildt och Kerstin Söderholm.

Det är meningen att projektet skall re
sultera i sex volymer: en seminarievolym, 
två doktorsavhandlingar och monografi
er av de tre postdocforskarna.

Holger Lillqvist

Generationsvittnet Hagar Olsson år 1931 – en 
etablerad men kontroversiell författare och kultur-
personlighet.
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Undervisningen i svenska för finskspråk
iga i Finland har gamla anor: svenskan 
har varit ett skolämne i den finska skolan 
sedan de första finska läroverken inledde 
sin verksamhet under senare delen av 
�800talet. I dag läser alla finska elever 
svenska som obligatoriskt ämne i grund
skolan och i gymnasiet, och även i studi
erna vid universitet och yrkeshögskolor 
ingår minst en obligatorisk kurs i svenska. 
Finland är utan tvekan det ledande lan
det i världen när det gäller undervisning 
i svenska som främmande språk. Med 
”främmande språk” avses då ett språk 
som inlärs genom formell undervisning 
utanför den egentliga målspråksmiljön. 
Inlärningskontexten är på de flesta or
ter i Finland helt annan än i Sverige, där 
svenskan för ickeinfödda talare är ett s.k. 
”andraspråk”, ett språk som de tillägnar 
sig i autentisk språkmiljö.

Vid Svenska litteratursällskapet i Fin
land startades i augusti 2007 ett treårigt 
forskningsprojekt kallat ”På väg mot 
kommunikativ kompetens: tillägnandet 
av svenskans struktur hos finska inlära
re”. Dess syfte är att undersöka hur inlär
ningen av den svenska grammatiken går 
till hos finska inlärare. Projektet genom
förs i samarbete mellan ämnena nordisk 
filologi respektive svenska språket vid 
Åbo universitet och Jyväskylä univer

På väg mot kommunikativ 
kompetens i svenska

Projektbeskrivning

sitet. Trots att vi har mycket långvarig 
praktisk erfarenhet av undervisning i 
svenska för finskspråkiga, har den veten
skapliga forskningen på området hittills 
varit tämligen blygsam. Också internatio
nellt sett är forskning i språkinlärning en 
relativt ny disciplin, som kom i gång på 
allvar först under senare hälften av förra 
seklet. I dag är tillämpad språkvetenskap 
eller SLA (”second language acquisition”) 
ett centralt forskningsområde inom ling
vistiken. Den teoretiska diskussionen är 
livlig och den empiriska forskningen in
tensiv runt om i världen. 

Utgångspunkter

Det nystartade projektet har ett dubbelt 
syfte: ett vetenskapligt och ett praktiskt. 
Dess främsta mål är att ge ett vägan
de bidrag till den internationella teori
utvecklingen kring främmandespråks
inlärningen. Projektet har en tämligen 
unik uppläggning: för det första ligger käll
språket finskan och målspråket svenskan 
typologiskt sett långt från varandra, med 
grundläggande skillnader i den gram
matiska strukturen som följd. För det 
andra är det fråga om en s.k. longitudi
nell undersökning, där samma individer 
följs upp under en längre tid. Undersök
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ningsgruppen är också ovanligt stor: i 
huvudgruppen ingår ca �30 elever vars 
utveckling i svenska dokumenteras från 
början av inlärningen i årskurs 7 till slutet 
av årskurs 9. En annan grupp utgörs av 
ca �0 universitetsstuderande som deltar i 
en intensivkurs i grammatik för att kunna 
avlägga provet i s.k. tjänstemannasven
ska. Inom projektet undersöks alltså så
väl nybörjare som inlärare som studerat 
svenska i flera års tid.

Projektets praktiska syfte är att bidra till 
utvecklandet av svenskundervisningen 
för finska inlärare. Flera kartläggningar 
har nyligen visat att inlärningsresulta
ten i svenska är oroväckande svaga på 
alla nivåer från grundskola till universi
tet. Roten till det onda ligger i att antalet 
undervisningstimmar och kurser i sko
lan har minskat radikalt. Man har också 
framhållit elevernas ofta negativa attity
der till svenskundervisningen. Svenskan 

upplevs som ett svårt språk, i synnerhet i 
jämförelse med den populära engelskan. 
Utmärkande för svenskan är en rätt in
vecklad grammatik, till vilken hör en 
tämligen rik ordböjning och ett stort an
tal ”regler” som styr t.ex. ordföljden och 
olika slag av kongruensfenomen. En stor 
del av dessa saknar helt motsvarighet så
väl i finskan som i engelskan.

Målet för språkundervisningen i den 
finska skolan är kommunikativ kompe
tens. Tyngdpunkten ligger på den munt
liga färdigheten, d.v.s. förmågan att för
stå och att göra sig förstådd. Vilken roll 
grammatiken spelar för dessa färdigheter 
vet man dock mycket lite om. 

Frågeställningar

De övergripande frågeställningarna i 
projektet är följande:

•  I vilken ordningsföljd tillägnar sig fin
ska inlärare de centrala grammatiska 
strukturerna i svenskan? Vilka struk
turer förekommer tidigt i elevernas 
muntliga och skriftliga produktion, 
vilka dyker upp först senare och vilka 
gör det kanske aldrig? 

•  Hur kan man förklara denna inlär
ningsgång? Är det t.ex. strukturernas 
frekvens i språket eller deras komplexi
tet som är avgörande? Vad är i så fall 
utmärkande för en komplex struktur? 

•  Hur förhåller sig explicit grammatisk 
kunskap till implicit (procedural) kun
skap, d.v.s. vilken betydelse har den 
medvetenhet om grammatiska regler 
som tillägnas genom formell undervis
ning för förmågan att använda gram
matiska strukturer i spontan språkpro
duktion?

•  Vilka grammatiska strukturer måste 
man behärska för att kunna förstå ta

I februari 2008 arrangerades ett startseminarium 
för projektet om kommunikativ kompetens i svens-
ka, som leds av Marketta Sundman. Foto Janne 
Rentola.
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lad och skriven svenska och för att själv 
kunna göra sig förstådd, och på vilken 
korrekthetsnivå?

Projektet kommer också att visa vilken 
kompetensnivå det är möjligt att uppnå 
genom den nuvarande svenskundervis
ningen i den finska grundskolan och hur 
stor variationen är bland eleverna.

Delprojekt

Projektet har för närvarande tre heltids
anställda forskare som alla är doktoran
der i svenska språket. Marika Paavilainen 
(JyU) undersöker i vilken utsträckning en 
för närvarande mycket aktuell teori om 
grammatikinlärningen, nämligen den s.k. 
processbarhetsteorin, kan förklara den 
utvecklingsgång som kan noteras bland 
de finska grundskoleeleverna. EevaLiisa 
Järvinen (ÅU) undersöker den kanske 
svåraste grammatiska strukturen för in
lärarna, nämligen substantivets bestämd

het och artikelbruket, och hur dessa ut
vecklas i grundskolan. AnneMaj Åberg 
(ÅU) undersöker i vilken utsträckning 
och på vilket sätt inlärarnas grammatiska 
kompetens utvecklas under en intensiv
kurs i grammatik för universitetsstude
rande, och om explicit grammatisk kun
skap befrämjar studerandenas förmåga 
att använda grammatiska strukturer i 
konkret språkproduktion. 

Senare kommer minst en postdoc
forskare att ansluta sig till projektet. FD 
 Sinikka Lahtinen (JyU) kommer att under
söka inlärningen och bruket av genus och 
numerus i grundskolan. Professor Matti 
Rahkonen (JyU) undersöker hur elever
nas grammatiska utveckling förhåller sig 
till strukturernas frekvens i läromedlen, 
medan professor Marketta Sundman 
(ÅU) kommer att undersöka relationen 
mellan grammatisk kompetens och kom
munikativ kompetens i svenskan.

Marketta Sundman
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Valdeltagandet fortsätter neråt från val till 
val. De politiska partiernas medlemsan
tal sjunker. Det är gemensamma trender 
för så gott som alla västliga demokratier. 
Håller medborgarna på att tappa sitt in
tresse för politik eller bevittnar vi i stället 
ett missnöje med den representativa for
men av demokrati? Bör det demokratiska 
systemet i så fall justeras mot direktdemo
krati så att medborgarnas nya krav kan 
tillfredställas? Vilka är konsekvenserna 
för Svenskfinland? Detta är några fråge
ställningar i Svenska litteratursällskapets 
treåriga forskningsprojekt ”Svensk poli
tik i Finland – beteende, opinion, fram
tid”, som inleddes våren 2007. Projektet 
hämtar sin teoretiska utgångspunkt i den 
samhälleliga moderniseringsprocess som 
under de senaste decennierna omvälvt de 
gamla industriländerna. I vår forskning 
utnyttjar vi olika metoder, främst inter
vju och frågeundersökningar.

Den samhälleliga moderniseringen har 
minst tre parallella dimensioner: vi kan 
skilja mellan ekonomisk, kognitiv och 
social utveckling. Den ekonomiska ut
vecklingen via industrialisering till ser
vicesamhällets framväxt har inneburit 
att både samhällets och privatpersoners 
rikedom ökat och människors möjlig
heter till självbestämmande blivit klart 
större. Samtidigt har utbildningsnivån 
stigit markant och arbetsuppgifterna för 
de flesta människor har blivit kunskaps

Den goda medborgaren
Projektbeskrivning

intensiva. Socialt har moderniseringen 
inneburit att den sociala omgivningen 
blivit mer komplex, våra roller är inte 
lika entydigt definierade som förr. Män
niskor umgås allt mindre i slutna sociala 
cirklar och den ökade mångfalden av so
ciala kontakter har lett till en individuell 
frigörelse.

Inom teorin om politiskt beteende har 
särskilt Ronald Inglehart pläderat för en 
ansats som betonar socioekonomisk ut
veckling och dess betydelse för samhälle
lig modernisering. Redan på sjuttiotalet 
lanserade han begreppet postmateria
listiskt väljarbeteende, med vilket han 
avsåg en övergång från materialistiska 
till postmaterialistiska värderingar, eller 
grovt förenklat från plånboksröstning till 
ett väljarbeteende som betonar livs och 
miljökvaliteter (Inglehart �977). Tillsam
mans med Christian Welzel har Inglehart 
i en relativt färsk bok (200�) studerat hur 
moderniseringsprocessen lett till kultu
rell och politisk förändring. Den centrala 
slutsatsen är att moderniseringen har lett 
till en individualisering på bred front. 
Människor upplever allt färre entydiga 
normer för sitt beteende (t.ex. samhälls
klass, modersmål, religion) och träffar 
sina val i första hand som individer.

Trots att den representativa demokra
tins yttre ramar inte berörts har även det 
politiska systemet förändrats i modernise
ringsprocessen. Särskilt den politiska de
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batten har förflyttats från överläggningar 
inom och mellan partier till massmedier, 
speciellt TV. Bernard Manin (2002) kallar 
fenomenet för en övergång från parti till 
publikdemokrati. Med publikdemokrati 
avser han en demokrati där vi medbor
gare är publik till det skådespel som 
partierna och politikerna bjuder på. Sam
tidigt har de sociala (familj, kontakter), 
ekonomiska (klass) och kulturella (språk, 
religion) faktorerna, som tidigare så väl 
förklarade väljarbeteende, tappat terräng 
och valresultatet varierar från val till val 
trots att den socioekonomiska och kultu
rella bakgrunden inte har förändrats. En
ligt Manin har politiken personifierats så 
att det är de enskilda kandidaternas, sär
skilt partiledarnas, personliga egenska
per och mediebegåvning som utvärderas 
av väljarna. 

Russel J. Dalton analyserar i sin nya 
bok ”The Good Citizen” (2008) den ge
nerationsklyfta som han anser finnas i 

den amerikanska väljarkåren. Dalton 
går emot den slutsats som allmänt dra
gits inom statsvetenskap: att de yngre 
generationerna skulle ha vänt politiken 
ryggen (t.ex. Putnam 2000�). I stället me
nar Dalton att dagens ungdomar har en 
helt annan uppfattning om politik i all
mänhet, i synnerhet om det som känne
tecknar ”gott medborgarskap” än äldre 
generationer. Hans tes är att det har skett 
en värdeförändring från en betoning på 
medborgerliga skyldigheter till aktivt 
medborgarskap. Konkret innebär Dal
tons modell att dagens unga medborgare 
engagerar sig kring enskilda sakfrågor, 
inte genom att ansluta sig till en viss po
litisk ideologi. Den politiska aktiviteten 
styrs av intresse, inte av plikt. Den bild 
som Dalton målar upp är i själva verket 
rätt lik Ingleharts porträtt av den postma
terialistiska individen.

Kan de politiska generationsklyftorna 
även spåras hos oss? Med hjälp av den 

Figur 1. "Det är en medborgerlig plikt att rösta." Åsikter enligt ålder i
Svensknland.
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finlandssvenska valundersökning som 
projektet samlade in efter riksdagsvalet 
2007 är det möjligt att pejla stämningarna 
i Svenskfinland (N = � �2�). Vi tar två ex
empel. I figur � presenteras olika ålders
gruppers inställning till påståendet: ”Det 
är en medborgerlig plikt att rösta.” Det 
syns tydligt att det är vanligare hos de 
äldre generationerna att se röstning som 
en medborgerlig skyldighet: av medbor
gare som är 6� år eller äldre är hela 8� pro
cent helt av samma åsikt med påståendet 
och endast � procent är helt eller delvis 
av annan åsikt, medan andelen som är av 
samma åsikt bland personer under �� år 
varierar mellan 6� och 6� procent. På mot
svarande sätt är �2 procent i åldern �8–2� 
år av annan åsikt. Det bör dock påpekas 
att den medborgerliga pliktkänslan är 
ganska vanlig bland finlandssvenskarna, 
åldersvariationen till trots.

I figur 2 mäter vi inställningen till po
litiskt inflytande genom påståendet: ”Att 

rösta är det enda sättet för vanliga med
borgare att påverka politiskt beslutsfat
tande.” 

Här är generationsklyftan större och vi 
finner ett klart linjärt mönster: ju högre 
upp i ålder man kommer, desto mer tycker 
man att det endast är genom att rösta som 
vanliga medborgare kan påverka politi
ken. En fjärdedel av finlandssvenskarna 
i den yngsta gruppen, �8–2�åringar, är 
av annan åsikt, vilket kan tolkas som så 
att de i enlighet med Daltons engagerade 
medborgare finner tilltro till inflytande 
genom övrig politisk verksamhet. Dessa 
enkla jämförelser illustrerar att det även i 
Svenskfinland kan spåras skillnader mel
lan generationers sätt att förhålla sig till 
politisk aktivitet. 

Projektet kommer att ge ut två böcker, 
ett antal vetenskapliga artiklar samt på 
sikt två doktorsavhandlingar. Forskar
gruppen består av den ansvarige ledaren 
Kimmo Grönlund, docent Åsa Bengtsson, 

Figur 2. "Att rösta är det enda sättet för vanliga medborgare att
påverka politiskt beslutsfattande."
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professor Jan Sundberg, professor Lauri 
Karvonen, professor Göran Djupsund, PD 
Peter Söderlund, PD Kim Strandberg och 
PL Kjell Herberts samt doktoranderna PL 
Maria Bäck och PM Anders Eriksson.

Kimmo Grönlund

Not
� Putnam har blivit känd för begreppet ”socialt ka-
pital”. Med socialt kapital avses mellanmänskligt 
förtroende och ömsesidighetens normer som antas 
växa ur gemensamma aktiviteter. Inom projektet 
studerar Maria Bäck socialt kapital och politiskt 
beteende i sin doktorsavhandling.
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Svenska litteratursällskapet har de senaste 
åren gjort särskilda satsningar på forsk
ning inom de vetenskapsområden som 
sällskapet företräder: historia, litteratur, 
samhälls, språk och traditionsvetenskap. 
Forskning bedrivs i egen regi, men sällska
pet deltar även i många projekt som del
finansiär. Den av sällskapet finansierade 
forskningen producerar stora mängder 
forskningsmaterial, som utgör ett bety
dande grundmaterial för vidare forskning 
och är en värdefull kunskapskälla till den 
svenska kulturens och den svenskspråki
ga befolkningens historia och utveckling i 
Finland.

Hur skall Svenska litteratursällskapet 
förhålla sig till forskningsmaterialet och 
hur skall sällskapet säkerställa materia
lets fortsatta existens och användbarhet i 
framtiden? Inom universiteten har frågan 
diskuterats, bl.a. inom samarbetsgrupper 
för arkivarier, men tills vidare finns inga 
fastställda riktlinjer för hur man skall  
förfara med forskningsmaterial efter av 
slutad forskning, vem som äger det, forsk
aren eller finansiären, och hur det skall 
förvaras. I praktiken varierar tillväga
gångssätten.

Svenska litteratursällskapets styrelse 
beslöt i december 2007 att grunda SLS 
forskningsarkiv för att ta till vara forsk
ningsmaterial som producerats inom 
sällskapets egna projekt. Arkiv och forsk
ningssektorerna samarbetar för att utar

Arkiv och forskning vid 
Svenska litteratursällskapet

beta principer och regler för hur forsk
ningsmaterialet skall behandlas. Samti
digt byggs det upp tillräcklig beredskap 
att ta hand om forskningsmaterial i det 
nygrundade digitala arkivet.

Vad är forskningsmaterial?

Med forskningsmaterial avses sådana 
handlingar som kommer till under en 
forskning inom ett tidsbestämt projekt 
eller i kontinuerligt bedriven forskning. 
Det kan indelas i administrativt och be
arbetat material samt redovisnings och 
grundmaterial. Till de tre första grup
perna hör främst projektplaner, proto
koll, korrespondens samt del och slut
rapporter. Dessa handlingar förvaras ofta 
i tjänstearkivet och de belyser närmast 
administration och organisering av den 
fortlöpande verksamheten. Vid insamling 
av grundmaterial uppkommer bearbetat 
material. Det är ofta sekundärt material 
såsom olika slag av utskrifter, kontroll 
och sammandragslistor, arbetsmaterial, 
koncept och kopior. Detta brukar oftast 
gallras ut efter avslutat arbete.

Grundmaterialet består av handlingar 
som systematiskt samlas in eller produce
ras i samband med forskning för att lösa 
ett visst forskningsproblem. Det utgör 
forskningens grundkälla eller primära 
material, som själva forskningen baserar 
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sig på. Hittills har grundmaterialet oftast 
följt med forskaren eller projektet efter 
avslutad forskning.

Grundmaterialet är i huvudsak sådant 
som bedöms ha ett fortsatt vetenskapligt 
värde eller värde för vidare forskning. 
Materialet kan också ha ett vetenskaps
historiskt, kulturhistoriskt eller person
historiskt värde eller överlag vara av stort 
allmänt intresse. Exempel på grundmate
rial, som tillkommer inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning, som 
bedrivs med Svenska litteratursällska
pets medel kan vara:

– omfattande primärmaterial, som in
samlas genom enkäter, intervjuer o.s.v. 
och som är unikt eller som endast med 
stor möda kan återskapas

– olika slag av register och databaser 
med särskilt hög täckningsgrad och 
kontrollerbarhet

– handlingar som belyser en vetenskap
lig disciplins historiska utveckling

– handlingar som belyser sällskapets 
verksamhet och miljö i ett kulturhisto
riskt perspektiv

– handlingar som belyser en bemärkt 
persons eller organisations verksam
het i det svenska Finland

– handlingar rörande forskning som 
väckt stor uppmärksamhet i den all
männa debatten eller som kan förvän
tas göra det när forskningsresultaten 
når vidare spridning.

Vid bedömning av vad som skall förvaras 
varaktigt måste man anlägga en mycket 
bred infallsvinkel. Forskningsmaterialet 
skall placeras in i ett samhälleligt, kultu
rellt, historiskt och vetenskapshistoriskt 
sammanhang. Dess värde och använd
barhet bör avgöras utifrån Svenska lit
teratursällskapets allmänna målsättning 
”att samla, bearbeta och offentliggöra 

vittnesbörden om den svenska kulturens 
uppkomst och utveckling i Finland samt 
att främja inhemsk forskning rörande 
svenska språket och litteraturen”. Man 
bör dock mycket noggrant överväga hur 
oersättligt materialet är, hur användbart 
det är och vilka begränsningar det har. 
Omfånget på materialet, kostnaderna för 
förvaringen eller behovet av krävande 
datatekniska lösningar kan också inverka 
på gallrings respektive förvaringsbeslut.

God vetenskaplig praxis

Det finns många skäl som talar för att 
forskningsmaterial skall tas till vara och 
förvaras. Det kan användas för att upp
fylla god vetenskaplig forskningspraxis, 
d.v.s. ökad vetenskaplig öppenhet och 
diskussion, då materialet är tillgängligt. 
Det möjliggör också bedömning av un
derlag till redan utförd forskning, gransk
ning och insyn i forskningsresultat och 
kan återanvändas i nya undersökningar, 
komparativt eller som komplement till 
annat material, och för undervisning och 
andra allmänna ändamål.

Ett systematiskt tillvaratagande av 
forskningsmaterial garanterar också 
forskarens rätt till sitt material innan 
forskningsresultaten är klara och publi
cerade. Det säkerställer fortbeståndet av 
datatekniskt tillkommet material, t.ex. 
databaser med nödvändig konvertering, 
tryggar långtidsförvaring av forsknings
material och skyddar särskilt känsligt 
material med bl.a. förbehåll.

Svenska litteratursällskapet har förbun
dit sig att följa Forskningsetiska delega
tionens anvisning God vetenskaplig praxis 
och handläggning av avvikelser från den 
(godk. av delegationen 7.�2.200�). Den 
föreskriver bl.a. ”att man innan forsk
ningen inleds eller en forskare rekryteras 
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till gruppen har definierat och dokumen
terat på ett sätt som alla parter godkänner 
den ställning, de rättigheter, den andel av 
arbetet, det ansvar och de skyldigheter 
som medlemmarna i en forskningsgrupp 
har, liksom även frågor som gäller upp
hovsrätten till forskningsresultaten samt 
uppbevarandet av material”. 

I praktiken innebär detta att innan en 
undersökning eller ett nytt projekt startar 
skall sällskapet, som finansiär och upp
dragsgivare, komma överens med forska
ren eller projektledaren på vilket sätt och 
inom vilka ramar arbetet skall utföras och 
hur forskningsmaterialet skall tas tillvara 
och förvaras efter avslutad forskning. Man 
skall också planera för redovisningen och 
dokumenteringen av materialet: vad det 
består av, vilken form det har (t.ex. data
baser), om det finns material som kräver 
sekretess för vissa tider eller särskild be
handling (t.ex. personuppgifter).

Ägande- och upphovsrätt

Forskarens rätt till sina forskningsresul
tat är garanterad i upphovsrättslagen 
(�96�/�0�). Lagen skyddar inte forsk
ningsmaterialet i sig, utan det är rätten 
till resultaten som regleras. Opublicerade 
verk får inte utnyttjas utan upphovsman
nens, forskarens medgivande. Ägande
rätten till materialet är däremot inte lika 
entydig utan baserar sig rätt långt på 
överenskommelser.

Den allmänna principen vid finansi
ering av forskning med allmänna eller 
privata medel är att forskningsmateria
let efter slutförd forskning eller färdig 
slutrapport överlämnas till finansiären 
eller uppdragsgivaren. Många forskare 
betraktar dock forskningsmaterialet som 
sin personliga egendom och vill av förstå
eliga skäl mycket ogärna lämna det ifrån 

sig. Men man bör dock skilja på upphovs
rätt och äganderätt. Då forskningen star
tar är det därför viktigt att komma över
ens om hur äganderätten till forsknings
materialet skall regleras och hur och var 
materialet skall förvaras. 

Forskningen vid Svenska litteratursäll
skapet sker i allmänhet inom ramen för 
en anställning och därför kan man utgå 
ifrån att forskningsmaterialet tillhör säll
skapet och förvaras i arkivet. Forskaren 
har naturligtvis rätt till sina forsknings
resultat och får fritt disponera över och 
publicera sina resultat.

Forskningsmaterialet vid Svenska lit
teratursällskapet kommer med tiden att 
öka. I de fall där sällskapet är finansiär 
och uppdragsgivare och forskningen har 
en klar startpunkt och avslutning torde 
det inte råda någon oklarhet: sällskapet 
finansierar forskningsprojektet och äger 
följaktligen materialet. Men om forsk
ningen är en del av en längre forsknings
process och insamling av material startat 
redan före anställningen är det en för
handlingsfråga på vilket sätt äganderät
ten tillämpas. Bägge parters rättigheter 
och skyldigheter bör beaktas. I de fall där 
sällskapet är delfinansiär till ett projekt 
är det skäl att i god tid komma överens 
med de övriga finansiärerna och forsk
aren eller forskarna om hur man skall 
förfara med materialet och var det skall 
förvaras.

Rätten att få utnyttja forskningsmate
rial som finns i arkivet skall också regle
ras, men ur forskningens synvinkel är det 
en fördel att nyttjanderätten definieras så 
fritt som möjligt och att handlingarna är 
tillgängliga, bl.a. med hänvisning till god 
vetenskaplig praxis. Vissa begränsande 
faktorer för användning måste dock be
aktas, såsom datasekretess och skydd 
eller lagen om personuppgifter som fö
reskriver att känsligt arkivmaterial skyd
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das från missbruk. Man bör också se till 
forskarens rätt till materialet så länge 
forskningen pågår och resultaten inte har 
publicerats. Långa tidsfrister för nyttjan
deförbud eller sekretess skall man dock 
försöka undvika. I allmänhet skall det ar
kiv som förvarar forskningsmaterialet ha 
rätt att bestämma över nyttjanderätten. 
Forskaren som överlämnar sitt material  
till arkivet kan till lämpliga delar få  
kopior av det, t.ex. hela databaser.

SLS forskningsarkiv

Att ta till vara, förvara och tillgängliggöra 

forskningsmaterial, som i dag till stor del 
utgörs av elektroniska handlingar och da
tabaser, ställer speciella krav på datatek
nisk beredskap och kräver både resurser 
och expertis. Handlingarnas integritet, 
autenticitet och tillförlitlighet måste ga
ranteras, likaså att materialets läsbarhet 
och långtidsförvaring med regelbunden 
konvertering kan säkerställas.

Det finns också en ekonomisk aspekt 
att beakta. Särskilt stora databaser, som 
byggts upp i samband med forsknings
projekt, har ett betydande ekonomiskt 
värde. Insamling av forskningsdata krä
ver både ekonomiska och personella re
surser och det kan vara svårt och t.o.m. 

SLS har sedan tidigare en betydande mängd forskningsmaterial i forskares och vetenskapsidkares arkiv, 
såsom naturvetenskapligt material eller historia, litteraturhistoria, bokhistoria och genealogi. Zoologiprofes-
sor Pontus Palmgrens (Helsingfors universitet 1940–71) arkiv innehåller bl.a. manuskript till en fågelbok 
samt anatomiska teckningar av spindlar, insekter, fåglar och såsom detta exempel fiskar. SLSA 1143 (Foto 
Janne Rentola).
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mycket tidsödande att återskapa en da
tabas vid ny forskning t.ex. inom samma 
forskningsområde. Utnyttjande av befint
liga data, som redan bearbetats och syst
ematiserats, är därför fördelaktigt och 
stöder interaktiv forskning. Det är såle
des både en forskningsetisk, praktisk och 
ekonomisk fördel att projektens och de 

enskilda forskarnas material vid Svenska 
litteratursällskapet förvaras tillsammans. 
Det bildar tillsammans en databank om 
forskning i den svenska kulturen och den 
svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Mikael Korhonen
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Arkiven vid Svenska litteratursällskapet 
startade 2007 det treåriga forskningspro
jektet Arkiv, minne och glömska. En analys 
av SLS:s arkivverksamhet och -samlingar. 
Arbetet inleddes med min undersökning 
”Belysandet av vår svenska allmoges 
andliga lif” om den traditionsvetenskap
liga insamlingen och det material som i 
dag finns arkiverat i Folkkultursarkivet. 
Jag hade förmånen att under ett helt års 
tid frigöra mig från det dagliga arkivar
betet och granska vår verksamhet med 
forskarögon, i ett historiskt perspektiv. 

Källmaterialet är överflödande. Torsten 
Steinbys, Olof Mustelins och Magnus 
Petterssons digra tredelade historik över 
Svenska litteratursällskapets hundra för
sta verksamhetsår ger en fast grund ock
så vad gäller arkivens historia. Fram till 
�9�0talet trycktes dessutom litteratur
sällskapets styrelseprotokoll i serien För-
handlingar och uppsatser. I den utgavs också 
korrespondensen med de fältstipendiater 
sällskapet från slutet av �800talet sände 
ut i bygderna för att ta till vara det sista 
av en försvinnande folktradition.

Den andel sidor traditionsinsamlingen 
upptar i protokollen visar att sektorn från 
början var central. Från �887 började man 
årligen utannonsera fältstipendierna i 
dagstidningarna och sedan gällde det för 

”Att träda den svenska 
allmogens själsliv närmare”

Forskningsprojektet ”Arkiv minne och 
glömska” har inletts

sällskapets styrelse att godkänna Folklo
ristiska kommitténs förslag gällande ut
delningen, ta del av granskarutlåtandena 
och slutligen bestämma om hur samling
arna skulle arvoderas. Sällskapets stipen
dier väckte från första början stort intres
se speciellt bland sommarlediga folkskol
lärare och studerande. 

Insamlarna skulle tillsammans med ett 
inlämnat fältmaterial sända in en fältbe
rättelse som beskrev arbetets förlopp och 
mötet med sagesmännen. Också fältbe
rättelserna togs upp på styrelsemötena 
och måste för styrelseledamöterna i hu
vudstaden ha upplevts som rapporter 
från en exotisk del av den svenska kul
turen i landet. Denna försvinnande kul
tur ansågs som oändligt värdefull och 
betydelsebärande vid identifierandet och 
utformandet av den egna folkgruppens 
identitet och mentalitet. 

Allmogelivet var nära, men ändå fjärr
an, och resorna ut på fältet blev expeditio
ner till det okända. En lyhörd insamlings
metodik och förmågan att komma till tals 
med folket var absoluta förutsättningar 
för skapandet av ett gott fältmaterial. 
Fältberättelserna är sprudlande doku
ment över upphovsmännens arbete. Det 
är för en traditionsforskare av i dag hög
intressant att läsa vilka strategier Valter 
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W. Forsblom tog till då han för tillvarata
gandet av den hemligaste folkmedicinen 
skulle vinna de österbottniska trollkarlar
nas förtroende. Ett annat märkligt möte 
mellan insamlare och meddelare var 
V.E.V. Wessmans intervjusejourer med 
den legendariske sagoberättaren Blind
Strömberg i Ekenäs. I båda fallen resulte
rade samarbetet i samlingar som hör till 
det bästa Folkkultursarkivet äger.  

Över det traditionsvetenskapliga arbe
tet presiderade den första tiden en maniskt 
engagerad Ernst Lagus och senare en eld
fängd K. Rob. V. Wikman, två plikttrogna 
män med järnvilja. Speciellt Ernst Lagus 
framstår som en makalös idéspruta. Det 
var han som tog initiativ till insamlings
verksamheten och kom med idén att ge ut 
hela det insamlade traditionsmaterialet i 
serien Finlands svenska folkdiktning.  Lagus 
var också den som såg vikten av att vidga 
insamlingen till den etnografiska sektorn, 
även om detta rimmade illa med sällska
pets stadgar som begränsade arbetet till 
den muntliga traditionen. 

Lagus sista initiativ visar vidden av hans 
klarsynthet. Redan �9�8 försökte han över
tala styrelsen att initiera en insamling av 
berättelser om inbördeskriget. Lagus insåg 
att sägner höll på att födas och formuleras 
i realtid inför ögonen på forskarna! Styrel
sen ansåg sig dock inte kunna understöda 
ett så vågat initiativ och avslog anhållan. 
Ett tjugotal sägner insamlade i Sibbo av 
V.E.V. Wessman på Lagus anmodan ger en 
aning om vilket spännande material man 
på grund av litteratursällskapets försiktig
het gick miste om.  

Det traditionsvetenskapliga arbetets 
tyngdpunkt låg den första tiden på all
mänt fältarbete, men koncentrerades se
nare till specialiserad insamling för det 
”finlandssvenska nationaleposet” Fin-
lands svenska folkdiktning. På �920talet 
framträdde konkurrenter på den tradi

Svenska litteratursällskapets fältstipendier utan-
nonserades de första verksamhetsåren i dagstid-
ningarna. För varje sommar uppgjorde Folkloris-
tiska kommittén ett detaljerat program med fast-
slagna insamlingsorter och undersökningsteman. 
På bilden annonsen inför sommaren 1901.   
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tionsvetenskapliga arenan. Då grunda
des vid Åbo Akademi institutionerna i 
nordisk kulturhistoria och folklivsforsk
ning samt musikvetenskap och folkdikts
forskning och ett med dem förknippat 
etnologiskt institut. 

När Svenska litteratursällskapets folk
kultursarkiv grundades i en ny insam
lings och forskningsideologis tjänst år 
�937 blev detta startskottet för moderna 
tider inom sällskapets traditionsveten
skapliga arbete. Helt smärtfritt gick 
moderniseringsprocessen inte. Krockar 
mellan gamla och nya förfaringssätt är 
dokumenterade i hetsig korrespondens 
och bistra protokoll. Genom växlande 
forskningsideologier och nya ämnesval 
växte småningom dagens centralarkiv, 
Folkkultursarkivet fram.  

 Traditionsinsamlingen inom Svenska 
litteratursällskapet har en spännande 
historia. Arbetet har genom tiderna av 
många upplevts som livsviktigt och en
gagerande. Känsloutbrott och dispyter 
har inte kunnat undvikas och tongång
arna i dokumenten har varit både hetlev
rade och dramatiska. 

Ständigt central är dock kontakten till 
folket, samarbetet med fältet. I det �9�9 
utsända uppropet Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, dess uppgifter och dess 
verksamhet beskrevs verksamhetsstrate
gin med orden ”strävan att bereda den 
bildade allmänheten möjlighet att träda 
den svenska allmogens själsliv närmare 
än förut”. 

”Allmogen” har ersatts av ”allmänhe
ten” och arbetet vid Folkkultursarkivet 
strävar i dag till en bred dokumentation 
av hela den finlandssvenska folkgrup
pens liv och traditioner. Men en sak har 
inte förändrats: utan sagesmannens och 
meddelarens insatser tillkommer inget 
arkivmaterial och existerar inget arkiv. I 

Vid litteratursällskapets novembermöte 1908 
framkastade Ernst Lagus första gången tanken på 
skapandet av ”det finlandssvenska nationaleposet” 
Finlands svenska folkdiktning. Mellan 1917–1967 
utgavs 19 band i serien. Sällskapets arkiv inledde 
våren 2008 planeringen av att digitalisera Finlands 
svenska folkdiktning. Med hjälp av ny teknik är det 
möjligt att bereda den stora allmänheten tillträde 
till dessa ”guldgruvor för forskningen”. 

dag vet vi vad �2� år av samarbete mel
lan insamlare och medarbetare på fältet 
resulterat i. Ernst Lagus profetiska tal om 
”guldgruvor för forskningen” kan san
nerligen inte avfärdas som överdrivet.

Carola Ekrem   



�2

Folkkultursarkivet granskar i sin se
naste frågelista Eurovisionsschlager
festivalen som tvupplevelse i folk
hemmet. Arkivet är med i det nordiska 
projektet Nya folkliga högtider, en rubrik 
som syftar på sådana tilldragelser som 
i dag samlar människorna kring tvap
paraterna.

Eurovisionsschlagerfestivalen, också 
kallad Melodifestivalen, är ett sådant 
evenemang. Självständighetsdagens 
mottagning på slottet är en annan stor 
tvkväll. Också många sportevene

Projektet Spara det finlandssvenska talet har 
uppdaterat sin webbplats med ljudprov 
från �� olika orter, bl.a. Nykarleby, Malax, 
Lemland, Vårdö och Kotka. Sammanlagt 
finns nu hela ��0 ljudprov som man kan 
gå in och lyssna på. Webbplatsen hittar 
du på adressen: www.sls.fi/sparatalet.

Spara talet är ett projekt som dokumente
rar svenskan i Finland i början av 2000
talet. Insamlingen inleddes 200� och 
när projektet avslutas i slutet av 2008 
kommer samtal och intervjuer med mer 
än � 000 personer från olika delar av 
Svenskfinland att ha spelats in. För mer 
information kontakta projektkoordinator 
Lisa Södergård, tfn (09) 6�8 77 �27, lisa.
sodergard@sls.fi.

FKA undersöker schlagerfestivalen som 
tv-upplevelse

mang samlar människor till gemen
samt intensivt tvtittande.

Folkkultursarkivet samlar in min
nen kring dessa ”tvhögtider”. Den 
aktuella frågelistan finns på Svenska 
litteratursällskapets webbplats www.
sls.fi. Frågelistan kan enkelt besvaras 
direkt på webben eller beställas från 
Folkkultursarkivet / Anne Bergman, 
Riddaregatan �, 00�70 Helsingfors, tfn 
096�8 77� �9.

Ett antal bokpris utlottas bland dem 
som svarat på listan.

Nya ljudprov på Spara talets 
webbplats



�3

Styrelsen för Svenska litteratursällskapet 
i Finland godkände vid sitt möte i de
cember 2007 en ny organisationsmodell 
för utgåvan Zacharias Topelius Skrif
ter. Forsknings och utgivningsprojektet 
initierades 200� och dess uppgift är att i 
tryckt och digital form ge ut författaren, 
tidningsmannen och professorn Zacha
rias Topelius skriftliga produktion i en 
historiskkritisk kommenterad utgåva. 
Utgåvan omfattar för mången läsare re
dan välkända litterära verk, såsom dik
terna, Hertiginnan af Finland, Fältskärns 
berättelser och Läsning för barn. Vid sidan 
av dessa utges även mindre kända dik
ter, skådespel m.m. samt versioner av 
litterära alster som tidigare inte utgivits 
i tryck. Utgåvan omfattar även Topelius 
praktfulla bildverk och skrifter ur hans 
mycket omfattande ickefiktiva produk
tion, bland annat föreläsningar i historia 
och geografi, dagböcker, krönikor och 
brev. Utgåvans huvudman och huvud
finansiär är Svenska litteratursällskapet 
och ett flertal externa samarbetspartner 
är medfinansiärer. För närvarande stöds 
projektet av undervisningsministeriet, 
Finska VetenskapsSocieteten, Svenska 
kulturfonden, Finska kulturfonden och 
Svenska folkskolans vänner. 

Utgivningsprojektet leddes fram till 
december 2007 av en planeringsgrupp, 
med uppgift att skapa riktlinjer för ut
givningen av Topelius skrifter och över

Nytt redaktionsråd för 
Zacharias Topelius Skrifter

vaka redaktionens arbete. I och med att 
planeringsgruppens mandat löpte ut vid 
årsskiftet och den nya organisationsmo
dellen trädde i kraft, axlades det veten
skapliga ansvaret av ett redaktionsråd. 
Redaktionsrådet för Zacharias Topelius 
Skrifter verkar sedan januari 2008 under 
ledning av professor Max Engman (Åbo 

Zacharias Topelius.
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Akademi). Redaktionsrådets övriga med
lemmar är professor emeritus Clas Zil
liacus, viceordförande (Åbo Akademi), 
docent Barbro Ståhle Sjönell (Stockholms 
universitet, Svenska Vitterhetssamfun
det), universitetslektor Kerstin Thelander 
(Uppsala universitet), ledande editions
redaktören Pia Forssell (Svenska littera
tursällskapet i Finland) och projektchef 
Rainer Knapas (Nationalbiblioteket). Re
daktionsrådet ansvarar för utgåvans pla
nering, innehåll och strukturer samt för 
planeringen av det redaktionella arbetet. 
Utgåvan administreras av en redaktions
chef. Till redaktionschef utnämndes i ja
nuari 2008 Kim Björklund, som även är 
sekreterare i redaktionsrådet.

Zacharias Topelius Skrifter bygger på en 
genremässig indelning av Topelius skrift
liga kvarlåtenskap. Indelningen fungerar 
också som utgångspunkt för det prak
tiska utgivningsarbetet inom Topelius
redaktionen. De redaktionella insatserna 
koncentreras för närvarande till Topelius 
diktsamlingar och tidiga prosaverk, till 
bildverk och föreläsningar i historia och 
geografi samt till dagböcker och brevväx
ling. Redaktionens arbete omfattar bland 
annat inventering och beskrivning av 
manuskript och tryck, textetablering och 
uppgörande av textkritisk kommentar, 
digitalisering och kodning av materialet 
samt redigering och korrekturläsning. 
Därtill utvecklas kontinuerligt olika 
hjälpmedel för utgivningsarbetet, bland 
annat databaser över brev och andra ma
nuskript, musikalier och kronologiska 
data ur Topelius liv. Utgåvan engagerar 
femton personer på heltid eller deltid.

Utgivningen av den tryckta utgåvan av 

Zacharias Topelius Skrifter inleds enligt 
planerna inom de närmaste åren. Det ve
tenskapliga ansvaret för respektive band 
eller verkhelhet som utges bärs av en an
svarig redaktör eller redaktionskommitté. 
Redaktionsrådet har tillsatt projektchef 
Rainer Knapas som ansvarig redaktör för 
bildverket Finland framstäldt i teckningar, 
professor emeritus Clas Zilliacus som 
ansvarig redaktör för det första lyrikban
det, ledande editionsredaktören Pia Fors
sell som ansvarig redaktör för den tidiga 
prosan och redaktören Pia Varstala som 
ansvarig redaktör för Topelius dagböck
er. Zacharias Topelius Skrifter utges på 
Svenska litteratursällskapets förlag och 
ingår i sällskapets skriftserie.

Aktuellt inom utgåvan just nu är en 
medveten satsning på kartläggningen 
och utskrivningen av Topelius brev. Brev
materialet utgör ett värdefullt forsknings
material och spelar en mycket viktig roll 
i utgivningen av Topelius skriftliga pro
duktion. Redaktionen tar fortsättningsvis 
med tacksamhet emot alla upplysningar 
om bevarade brev till eller från Zacharias 
Topelius. Uppropet gäller även andra 
slags manuskript av Topelius. Redaktio
nen önskar komma i kontakt med var 
och en som känner till material av eller 
om Topelius. För mera information, se 
projektets hemsida www.topelius.fi eller 
kontakta redaktionen.

Pia Varstala

Postadress:
Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Zacharias Topelius Skrifter
Riddaregatan �, FI00�70 Helsingfors
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PRIS

Vid sällskapets årshögtid �.2.2008 utdela
des 202 000 euro i litterära pris. 

Karl Emil Tollanders pris 

Karl Emil Tollanders pris om 30 000 euro 
och den Tollanderska medaljen tillföll 
diplomaten, professor, politices doktor 
Klaus Törnudd för en långvarig och ful 
lödig gärning såväl inom ett flertal sekto
rer inom Finlands utrikesförvaltning som 
i universitetsväsendets tjänst, en dubbel 
karriär som även har avsatt ett statsveten
skapligt författarskap på tre språk. Från 
den första boken, om svenska språkets 
ställning i Finland, till fjolårets samling 
essäer, Tidens krav. Uppsatser om Finlands 
utrikespolitik, präglas Törnudds skriftstäl
larskap av vilja och förmåga att i klar text 
dryfta politik som en konst möjlig att idka 
med bibehållen integritet.

Övriga pristagare vid årshögtiden var 
professor, fil.dr Sven Hirn �� 000 euro, 
dramaturgen Harriet NylundDonner 
�� 000 euro, litteraturforskaren, fil.dr 
Arne Toftegaard Pedersen �� 000 euro, 
författaren Catharina Gripenberg �� 000 
euro, författaren, skådespelaren Anders 
Larsson �� 000 euro, författaren Hannele 
Mikaela Taivassalo �� 000 euro, redaktö
ren, fil.lic. Pia Ingström �0 000 euro, ti

Pris, stipendier och 
forskningsbidrag

digare chefredaktören, författaren Peter 
Lodenius �0 000 euro, historikern, fil.dr 
Henry Nygård 9 000 euro, författaren, 
kritikern Bror Rönnholm 8 000 euro, 
författaren Kent Danielsson 7 �00 euro, 
författaren, professor Torsten Pettersson 
7 �00 euro, författaren, fil.lic. StenErik 
Abrahamsson � 000 euro, fil.dr Ulrika 
Gustafsson � 000 euro, ped.dr Camilla 
Björklund � 000 euro, författaren Minna 
Lindberg och illustratören Linda Bonde
stam � 000 euro, fil.dr Jessica Parlandvon 
Essen 7 000 euro och fil.dr Henrika Tan
defelt 7 000 euro.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset om �� 000 euro utde
lades den �6 maj och tillföll teologie dok
tor Pamela Slotte för hennes doktorsav
handling Mänskliga rättigheter, moral och 
religion. Om de mänskliga rättigheterna som 
moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralist-
isk värld (Åbo Akademi 200�). Enligt pris
motiveringen har författaren gett ett ve
tenskapligt tungt vägande bidrag till en 
både samhälleligt och religiöst viktig och 
aktuell problematik. Hon arbetar tvärve
tenskapligt och kombinerar teologisk etik 
samt religionsfilosofisk begreppsanalys 
med en juridisk förståelse av begreppet 
mänskliga rättigheter. Betydelsen av Slot
tes vetenskapliga insats syns även i att 
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hon för närvarande deltar i flera forsk
ningsprojekt och nordiska nätverk, bl.a. i 
den finska toppforskningsenheten ”Glo
bal Governance Research”. 

STIPENDIER OCH 
FORSKNINGSBIDRAG

Under vintern och våren 2007–2008 har 
sällskapet beviljat följande stipendier och 
forskningsbidrag.

Historiska nämnden

Fil.mag. Michaela Bränn � 000 euro, fil.
mag. Kasper Kepsu � 000 euro, mag.art. 
Detlev Pleiss � 000 euro, teol.mag. Gerd 
Snellman � 000 euro och fil.dr Henrika 
Tandefelt � 000 euro.

Litteraturvetenskapliga nämnden

Fil.mag. Anna Biström � 000 euro, fil.dr 
Ulrika Gustafsson � 600 euro, fil.mag. 
Eva Johansson 7 �00 euro, doktoranden 
Sonja Miladinovic 6�0 euro, fil.dr Anna 
MöllerSibelius 6 2�0 euro, fil.mag. Freja 
Rudels � 000 euro, fil.dr Hanna Ruutu 
7 000 euro och fil.mag. Jasmine Wester
lund � 000 euro.

Nämndens pro gradupris om � 000 
euro tillföll fil.mag. Martin Welander.

Samhällsvetenskapliga nämnden

MA Maria Kreander �� 000 euro, pol.
mag. Fredrica Nyqvist  � 000 euro, forska
ren Jorge Sinisterra 7 000 euro och Ph.D. 
Stud. László Vincze �2 000 euro.

Språkvetenskapliga nämnden

Fil.dr Mari Bergroth � �00 euro, fil.mag. 
Anna Greggas Bäckström 3 000 euro, ped.
lic. Annette KronholmCederberg � 000 
euro, fil.mag. Lieselott Nordman � 000 
euro, ped.mag. Heidi Sunabacka 900 euro 
och fil.mag. Maria Vidberg � 000 euro. 

Nämndens pro gradupris om � 000 
euro tillföll fil.mag. Maria Vidberg.

Traditionsvetenskapliga 
nämnden

Fil.lic. Patricia GustafssonAelbrecht 
7 ��0 euro, fil.lic. Niklas Huldén � 000 
euro, fil.mag. AnnCharlotte Palmgren 
7 ��0 euro och fil.dr Susanne Österlund
Pötzsch 700 euro. 

Nämndens pro gradupris à �00 euro 
tillföll fil.mag. Anna Eklund och fil.mag. 
Christina Haldin.

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta 
Bergboms fond

Arbetsgruppen Opuntia �00 euro, fil.
mag. Patricia Berg �� 000 euro, fil.mag. 
Kasper Braskén �� 000 euro, fil.dr Hanna 
Elomaa �0 000 euro, fil.mag. Satu Fron
delius �� 000 euro, fil.mag. Marko Ha
kanen �� 000 euro, fil.lic. Niklas Huldén 
2 000 euro, fil.mag. Kasper Kepsu � 000 
euro, fil.mag. Inkeri Kinnari �� 000 euro, 
fil.mag. Ulla Koskinen �0 000 euro, fil.
lic. AnnaLiisa Kuczynski 2 000 euro, fil.
mag. Kristina Linnovaara 3 000 euro, do
cent Lena MaranderEklund �0 000 euro, 
fil.lic. Seija Niemi �� 000 euro, fil.dr Hen
ry Nygård �0 000 euro, fil.lic. Anu Rau
nio 6 000 euro, fil.mag. Antti Räihä �2 000 
euro, teol.mag. Gerd Snellman � 000 euro,  
fil.mag. Elisabeth Stubb �� 000 euro,  
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fil.mag. Timo Vilén �� 000 euro, fil.mag. 
Mats Wickström �� 000 euro och fil.mag. 
Mirja Österberg �� 000 euro.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers 
donationsfond

Svenska språket: Arrangörskommittén 
för den fjärde nordiska SFLworkshop
pen (Institutionen för nordiska språk och 
nordisk litteratur vid Helsingfors univers
itet) � 000 euro, Föreningen för nordisk 
filologi � 600 euro, fil.mag. Linda Huldén 
�� 000 euro, ped.lic. Annette Kronholm
Cederberg �0 000 euro, fil.mag. Jan
nika Lassus 7 �00 euro, fil.mag. Lieselott 
Nordman 2 �00 euro, fil.mag. Sofia Stolt 
7 000 euro och fil.mag. Maria Vidberg 
�0 000 euro.

Historia: Verkst.dir. Christian Aspegrén 
� 000 euro, fil.mag. Marina Catani 9 000 
euro, journalisten Matts Dumell 2 000 
euro, Finlands svenska historielärare r.f. 
� 000 euro, tf. professor, docent Björn 
Forsén � 000 euro, forskningschef  Sofia 
Häggman �� 000 euro, fil.mag. Matias 
Kaihovirta �� 000 euro, fil.lic. Hilding 
Klingenberg 2 000 euro, fil.mag. Hanna 
Lindberg �� 000 euro, Malms Svenska 
Ungdomsförening r.f. � �00 euro, Måkläp
pen AB � 000 euro, docent Jyrki Paaskoski 
� 000 euro, fil.mag. Taina Uusitalo �0 000 
euro och Åbo Akademis Studentkår � 000 
euro.

Teologi och kyrkohistoria: Fil.dr Måns 
Broo 7 �00 euro, bitr. överskötaren Mo
nica Cleve 7 �00 euro, teol.mag. Mar
cus Moberg � 000 euro, teol.dr André 
Swanström �� 000 euro, MA Miika Tolo

nen �� 000 euro och teol.dr, fil.dr Iris Wik
ström 2 000 euro. 

Miljövård och teknologi: Fil.mag. Ras
mus Fältmarsch 3 000 euro, Natur och 
Miljö r.f. �0 000 euro, fil.mag. Linda 
Nordmyr � 000 euro, fil.mag. Maria Ny
berg 2 000 euro, fil.mag. Sonja Nybom 
� 9�0 euro, fil.mag. Miriam Nystrand 
2 000 euro, fil.mag. Minna Stubina �� 000 
euro, Vindkraftföreningen r.f. 7 �00 euro 
och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 
20 000 euro. 

Bröderna Lars och Ernst Krogius 
forskningsfond

Ekon.mag. Linda Gerkman 2 300 euro, 
pol.mag., ekon.kand. Annica Karlsson 
� �00 euro, Arbetsgruppen Johan Knif 
och Seppo Pynnönen 3 000 euro, pol.mag. 
Kristian Koerselman � �00 euro, ekon.
mag. Arto Thurlin 6 �00 euro och ekon.
mag. Joacim Tåg �� 200 euro, 

Hjördis och Arvid Standert-
skjölds minnesfond

Arbetsgruppen UllaBritta BromanKa
nanen och Anne SivuojaGunaratnam 
7 000 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond

Med.kand. Anni Herlevi 7�0 euro, med.
kand. Lisa Nyström 800 euro, med.kand. 
Jannice Sirkka � �00 euro och med.kand. 
Christoffer Stark 2 000 euro.
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I dagens värld förs mänskliga rättigheter 
på tal ofta och i de mest skilda samman
hang. Det finns därför de som hävdar att 
det har gått inflation i talet om mänsk
liga rättigheter. Varje mer eller mindre 
välgrundat önskemål formuleras som 
en mänsklig rättighet och stipulerar där
med något bortom personlig preferens. 
Mänskliga rättigheter har blivit en så 
kallad ”fritt svävande nämnare”, en term 
som används för att uttrycka än det ena 
och än det andra utan desto mera string
ens i diskussionen.

Samtidigt förs även den åsikten fram, 
att mänskliga rättigheter har kommit att 
utgöra ett slags trosartiklar i en sekulär 
kultur som har tappat sin tro på allting 
annat. Mänskliga rättigheter verkar i 
människors medvetande personifiera 
ett slags objektiva sanningar, en enighet. 
Människorättsjuridiken framstår som en 
stadig grund att stå på i en senmodern 
globaliserad värld, där det är det an
norlunda som ofta står i blickfånget. I en 
tid när allting flyter blir mänskliga rät
tigheter ett sätt för människor att på ett 
gränsöverskridande sätt artikulera något 
av moralisk tyngd. Detta kan ses som 
ett skäl till den vida spridning talet om 
mänskliga rättigheter har fått.

Mänskliga rättigheter 
som tvärvetenskapligt 

forskningsobjekt*

* Teol.dr Pamela Slottes tal vid utdelningen av Statsrådet Mauritz Hallbergs pris �6.�.2008.

I ljuset av detta utbredda men samti
digt mångskiftande människorättsliga 
fenomen har jag i min doktorsavhandling 
velat formulera en förståelse av i vilken 
mening mänskliga rättigheter är ett juri
diskt fenomen och var en potentiell mo
ralisk dimension av dem står att finna. 
För detta syfte har jag undersökt vad juri
diska dokument säger om mänskliga rät
tigheter men också studerat hur uttrycket 
används i övrigt. När förs mänskliga rät
tigheter på tal? Varför talar man just i ter
mer av mänskliga rättigheter? Vad är det 
som man vill uttrycka härmed?

Genom att dessutom sätta mänskliga 
rättigheter i relation till den schweiziske 
teologen Hans Küngs förståelse av be
greppet globalt ethos, har det varit möjligt 
för mig att diskutera både begreppsparet 
rätt och moral och begreppen religion 
och religiös mångfald. Kan det finnas en 
koppling till en religiös övertygelse när 
mänskliga rättigheter förs på tal? För det 
är ju så, att religiös mångfald ofta kopplas 
samman med moralisk mångfald. Denna 
mångfald uppfattas som ett tecken på ett 
slags värderelativism som står i motsätt
ning till föreställningen om att det exis
terar universella värden. Detta argument 
utgör sedan ofta ett led i hävdandet att 



�9

mänskliga rättigheter i verkligheten är 
partikulärt giltiga i någon slags mora
lisk mening. De ger uttryck för en syn på 
mänskligt liv som inte omfattas av alla 
människor överallt.

* * *
Med denna uppgiftsbestämning har det 
fallit sig naturligt att ge forskningen en 
tvärvetenskaplig prägel. Jag har närmat 
mig mänskliga rättigheter ur såväl ett 
teologiskt etiskt, ett religionsfilosofiskt, 
som ett folkrättsligt perspektiv. Att arbeta 
tvärvetenskapligt är både spännande och 
utmanande. Det bjuds möjlighet att bred
da sin kunskap, vilket för min del bland 
annat har inkluderat studier i folkrätt. 
Men denna breddning av kunskapsbasen 
är också nödvändig för att genomföra på 
detta sätt upplagda forskningsprojekt. 
Det krävs ett visst mått av förtrogenhet 
med ett annat ämnesområde för att kunna 
uttala sig trovärdigt om det, för att identi
fiera punkter på vilka man med sin speci

alkompetens har ett bidrag att ge samt för 
att kunna se vad som kan vara fruktbart 
med hänseende på den egna disciplinen.

I viss mening tar man på sig en dub
bel arbetsbörda. Då hjälper det om man 
har ett personligt intresse för frågeställ
ningarna, vilket i mitt fall har utgjorts av 
ett engagemang för mänskliga rättighe
ter sedan skolåren. Av detta skäl gav det 
valda forskningsperspektivet mig också 
möjlighet att ta ett steg tillbaka och så 
att säga som betraktare studera mänsk
liga rättigheter på liknande sätt som man 
inom teologin (såsom den brukar förstås i 
bland annat ett finländskt och rikssvenskt 
sammanhang) studerar människors upp
fattningar om Gud och religiös praktik 
knuten till dessa föreställningar.

Den omgivande forskningsmiljön är 
också av betydelse för genomförandet av 
detta slags projekt. Min avhandling växte 
fram som ett resultat av medverkan i oli
ka tvärvetenskapliga forskningsgrupper, 

Pamela Slottes tvärvetenskapliga dok-
torsavhandling Mänskliga rättig
heter, moral och religion. Om de 
mänskliga rättigheterna som mora
liskt och juridiskt begrepp i en plu
ralistisk värld (Åbo Akademi 2005) 
har belönats med Hallbergska priset. 
Foto Janne Rentola.
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där vetenskaplig sakkunskap förenades 
med en ödmjuk attityd som jag tror bildar 
nödvändiga förutsättningar för fruktbara 
tvärvetenskapliga samtal. Att Åbo Aka
demi är ett litet universitet med låg trös
kel mellan de olika fakulteterna har därtill 
varit ovärderligt. Möjligheten att delta i 
andra ämnens forskarseminarier och följa 
den diskussion som pågår, har stöttat det 
egna arbetet. Att i praktiken kunna följa 
med i den aktuella diskussionen på områ
det underlättar när man rör sig på okänd 
mark och konfronteras med en uppsjö av 
ny litteratur. Jag har fått stöd i min strävan 
att konferera material som är representa
tivt för diskussionen inom respektive dis
ciplin, men även relevant i relation till just 
min forsknings grundläggande proble
matik, som har varit att belysa begreppet 
mänskliga rättigheter i dess olika dimen
sioner genom att studera användningen 
av termen mänskliga rättigheter.

Jag har alltså anlagt ett för den gängse 
människorättsforskningen något ovan
ligare perspektiv, genom att jag har stu
derat själva diskursen som ett språkligt 
fenomen. I viss mening har jag rört mig 
på ett metateoretiskt plan. Samtidigt har 
denna fokusering gjort det möjligt för 
mig att använda metoder som är allmän
na inom ramen för teologisk forskning 
och inom filosofisk forskning i allmänhet 
och som uppehåller sig vid juridiskt, mo
raliskt och religiöst språk och som genom 
ett studium av termer, begrepp, texter 
och diskurser strävar efter att belysa vår 
språkanvändning. Detta har gett mig en 
trygghet i mitt angreppssätt, som jag tror 
är till fördel i tvärvetenskapligt arbete.

Vad är det då som man såväl inom juris
prudens som inom den bredare allmän
heten talar om när mänskliga rättigheter 
förs på tal? Jag vill här enbart nämna 
några saker. Den juridiska dokumenta
tionen, människorättsjuridiken, utgör en 

självklar referenspunkt för den offentliga 
diskussionen om mänskliga rättigheter. 
Av den anledningen är det naturligt att 
studera denna del av folkrätten när man 
vill skapa sig en förståelse av mänskliga 
rättigheter. I egenskap av juridiska nor
mer stipulerar mänskliga rättigheter att 
något är föreskrivet, tillåtet eller förbjudet 
för någon, vanligen en stat, i relation till 
en människa eller en grupp av männis
kor. I grund och botten artikulerar man 
sig alltså om mänskliga relationer. Olika 
sätt att förhålla sig till en människa upp
fattas som mer eller mindre korrekta. Det 
finns gränser för hur en människa, vem 
hon än är, får behandlas.

* * *
Förenta nationernas Allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna från år 
�9�8 kan här uppfattas som en definition 
av vad mänskliga rättigheter är. Denna 
förklaring har sedan tolkats vidare. Den 
processen har gett utslag i en stor mängd 
juridiska dokument där förståelsen av 
begreppet mänskliga rättigheter har vid
gats som en följd av att nya grupper av 
människor har gjort sina röster hörda 
om vad som är ett människovärdigt liv 
– eller om vad som åtminstone är ”män
niskoovärdigt”. Den senaste i raden av 
människorättsliga fördrag fokuserar på 
personer med funktionshinder och deras 
rättigheter.

Likväl är inte öppenheten total. Folk
rätten ställer upp flera villkor för vad 
som i juridisk mening kan gälla som en 
mänsklig rättighet, för det som en indi
vid kan få ”rätt till”. Det juridiska språket 
är alltså inte neutralt när det presenterar 
oss med en förståelse av mänskligt liv. I 
stället görs olika sorts gränsdragningar, 
med den följden att varje anspråk som en 
människa ställer inte kommer att erkän
nas som ett människorättsligt anspråk i 
en juridisk mening.
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Emellertid används termen mänsklig 
rättighet ofta i en vidare bemärkelse än 
vad den juridiskt auktoriserade tolk
ningen stipulerar. Människor gör många 
gånger anspråk på mänskliga rättigheter 
just när de på rättslig väg inte kan ta itu 
med en missgärning, när de så att säga 
inte har rätten på sin sida. Jag uppfat
tar att mänskliga rättigheter här kan ut
göra ett sätt att formulera ett moraliskt 
ställningstagande. Talet om mänskliga 
rättigheter fyller en funktion genom att 
det åskådliggör människors subjektiva 
erfarenheter av kränkning. I första hand 
rör det sig inte här om en normöverträ
delse, utan om att mänskliga relationer 
har rubbats. När denna rubbning fångas 
in i människorättslig terminologi ges den 
individuella berättelsen en språklig ram 
som på ett gränsöverskridande sätt riktar 
omvärldens ögon på det som sker.

Att tala i termer av mänskliga rättighe
ter är alltså ett sätt att reagera på situatio
ner som man uppfattar att på något sätt 
förkroppsligar ett förhållningssätt som 
bryter gränsen för hur man kan förhålla 
sig till en människa. Genom att artikulera 
sig i termer av mänskliga rättigheter un
derstryker man att det rör sig om något 
som är av grundläggande och beständig 
karaktär, och som gäller för alla män
niskor, såvida man inte vill framstå som 
självmotsägande. Av detta följer också att 
det finns gränser för vår förståelse av vad 
en människa vill säga när hon uttrycker 
sig i människorättslig terminologi. Att 
hävda en mänsklig rättighet till en kopp 
gott hett te, något en kollega nämner i sin 
doktorsavhandling som ett exempel på 
hur den fritt svävande termen mänskliga 
rättigheter används, är svårbegripligt. 
Dylika utsagor ger inte uttryck för en 
meningsfull språkanvändning. Vi förstår 
nog inte riktigt vad en människa vill säga 
som hävdar en sådan mänsklig rättighet.

Därtill är det snarast just konkreta ne
gativa erfarenheter som ger upphov till 
gemensamma ställningstaganden om 
vad som åtminstone är omänskligt. Den 
omedelbara reaktionen är delad och for
muleras som att vi konfronteras med en 
människorättskränkning. Denna mora
liska samstämmighet kan dock inte på 
ett självklart sätt omformuleras till en 
gemensam förståelse av vad som vore ett 
gott liv i vidare bemärkelse.

* * *
Vidare har jag i min avhandling lyft fram 
det sätt på vilket dylika artikulationer i 
människorättsterminologi alltid görs mot 
bakgrund av det vidare meningssam
manhang människor är delaktiga i, soci
alt och kanske också religiöst. Det är mot 
bakgrund av de sammanhang vi föds in 
i och den begreppslighet dessa samman
hang tillhandahåller oss med, som vi blir 
varse och förstår våra liv och förhåller oss 
till fenomen i vår omvärld. Det är mot 
bakgrund av våra sammanhang som vi 
konstaterar att något är meningsfullt el
ler meningslöst, en oförrätt, en männis
korättskränkning eller något annat. Det 
sätt på vilket en människa formulerar sig 
kommer därför att avslöja hur hon upp
fattar en situation hon konfronteras med. 
Här kan vi förmedlas bilden av att det 
finns en intern koppling mellan använ
dandet av människorättslig terminologi 
och de övertygelser hon har.

Hur detta är möjligt formulerar Küng en 
förståelse av när han talar om ett globalt 
ethos. Han tänker sig att olika tros och 
livsåskådningar trots påtaglig mångfald 
likväl på ett grundläggande plan förenas 
med människorättsjuridiken i att man 
vill värna om människan. På olika sätt 
görs det försök att språkligt formulera en 
förståelse av hur man bör förhålla sig till 
en människa. Küng menar därför att män
niskor oberoende av tros eller livsåskåd
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ning potentiellt kunde sluta upp bakom 
människorättsjuridiken, och att denna 
möjlighet att förstå mänskliga rättighe
ter som skildringar av människors egna 
övertygelser stödjer deras motivation att 
främja mänskliga rättigheter.

I motsats till Küng ställer jag mig dock 
frågande till det meningsfulla i att som 
en utlöpare av detta formulera katalo
ger av allmänt hållna mänskliga mora
liska förpliktelser som ett komplement 
till människorättsdokumentationen. Det 
är bland annat inte självklart på vilket 
sätt mänskliga rättigheter i praktiken är 
kopplade till religiös övertygelse. Det är 
bara genom att studera faktiska diskurser 
som vi kan upptäcka de sätt på vilket en 
religiös tolkningsram bildar – eller inte 
bildar – horisont för ett tal om mänskliga 
rättigheter. 

* * *
Men för att återvända till den inledande 
uppgiftsbeskrivningen, så har jag alltså 
identifierat en möjlighet av en koppling 
mellan rätt, moral och religion beträffan
de begreppet mänskliga rättigheter hos 
den enskilda individen som uttalar sig i 
människorättslig terminologi. En män
niska som hävdar ett människorättsligt 
anspråk för egen eller en annan männis
kas del behöver inte enbart peka på ett 

lagrum, utan kan snarast uppfatta att hon 
härigenom ger uttryck för sig själv som 
moralisk person och religiös människa. 
Ett engagemang för mänskliga rättighe
ter är förenligt med hur hon uppfattar att 
hon som troende skall förhålla sig till sina 
medmänniskor och sin omvärld. 

En slags språklig överlappning kan 
man också finna explicit uttryck för i 
människorättsjuridikens formuleringar 
när det talas om exempelvis diskrimine
ring och folkmord. Vissa handlingar som 
uppfattas som klandervärda artikuleras 
på ett sätt som gör att man ger uttryck för 
ett avståndstagande som faktiskt är obe
roende av om handlingen är kriminalise
rad eller inte.

Att begreppet mänskliga rättigheter är 
dynamiskt till sin natur, eller att det del
vis är öppet vad människor menar när de 
talar om mänskliga rättigheter, får därför 
inte likställas med någon slags total god
tycklighet i fråga om det som omnämns 
i människorättsliga fördrag. Inte heller 
kan man ha överseende med ett krav bara 
därför att det inte juridiskt håller sträck.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till 
Svenska litteratursällskapet för att det 
väljer att uppmärksamma tvärvetenskap
lig forskning.

Pamela Slotte
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Litteratursällskapets bokvår har varit 
livlig och i utgivningen kan man urskilja 
några teman som förenar flera av böck
erna. Det svenska i Finlands historia 
fram till Gustav Vasa presenteras i den 
brett upplagda boken Sveriges Österland 
av Kari Tarkiainen. Slutet på Finlands 
riksgemenskap med Sverige är tema i två 
böcker, dels i det unga ögonvittnet Eric 
Gustaf Ehrströms Dagbok från fälttåget i 
Österbotten 1808, dels i Jan Samuelsons 
undersökning Eliten, riket och riksdelningen 
om hur de sociala nätverken inom eliten 
i Sverige och Finland förändrades efter 
�809. I Gränsfall, en av vårens prisbelönta 
böcker, beskriver Max Engman gränstra
fiken mellan Finland och Ryssland efter 
följande ”riksdelning”, dvs. efter ryska 
revolutionen och Finlands självständig
hetsförklaring.  

Om ett sekel kan betraktas som ett 
tema framträder �700talet som ett starkt 
sådant i vårens utgivning. Nyss nämnda 
bok om eliternas sociala nätverk tar av
stamp i första hälften av �700talet, med
an Henrika Tandefelts Konsten att härska 
behandlar Gustaf III:s medvetna politik 
att genom ceremonier, belöningar till un
dersåtar och krigiska handlingar iscen
sätta sig själv som härskare. �700talets 
intresse för Ostindien och naturvetenska
pen blir ingående belyst i två helt olika 
resedagböcker, den ena, Brev från Bata-
via, av vetenskapsmannen Clas Fredrik 
Hornstedt på insamlingsresa på Java, den 
andra, Journal hållen på resan till Canton i 
China, av Israel Reinius, som var kadett 

Boknyheter

på ett av Svenska ostindiska kompaniets 
skepp. Superkargören Peter Johan Bladh, 
den enda av finsk härkomst med denna 
högt uppsatta position inom Svenska ost
indiska kompaniet, beskrivs dessutom i 
en liten skrift av Birgit Lunelund.

Sjöfart, men av modernare slag, är också 
den röda tråden i Hanna HagmarkCoo
pers Avsked och återseende, en bok om var
dagen för de åländska sjömanshustrurna 
under �900talet. 

Prisbelönta böcker

Merete Mazzarellas bok Fredrika Char-
lotta, född Tengström. En nationalskalds hus-
tru, som utkom till Fredrika Runebergs 
200årsdag 2007, utsågs i mars till Årets 
vetenskapsbok 2007.
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Max Engman tilldelades Statens pris 
för informationsspridning för den finsk
språkiga versionen av Gränsfall, som ut
kom under titeln Raja. Karjalan kannas 
1918–1920 (WSOY 2007). 

Anders Carpelans grafiska formgiv
ning av Arne Toftegaard Pedersens bok 
Urbana odysséer. Helsingfors, staden och 
1910-talets finlandssvenska prosa fick ett 
hedersomnämnande av Kommittén för 
Finlands bokkonst i tävlingen Årets vack
raste böcker.

Kari Tarkiainen
Sverige Österland
Från forntiden till Gustav Vasa
Finlands svenska historia �

Sveriges Österland handlar om Finlands 
förhistoria, medeltid och ��00tal, med 
tonvikt på förhållandet mellan det svenska 
och det finska. Svenskarna och det fram
växande svenska riket etablerade sig små
ningom öster om Bottniska viken, och de 
områden som först kallades ”Österland” 
blev riksdelen ”Finland” och efter hand en 
integrerad del av ett nordiskt kungadöme. 

Boken behandlar de centrala frågorna i 
Finlands historia, med ett särskilt intresse 
för språk, ekonomi och bebyggelse, kyrk
lig organisering, förvaltningshistoria och 
kulturformer både på landsbygden och 
i städerna. Klassiska tvistefrågor som 
svenskarnas ankomst till Finland, de förs
ta korstågen och ortnamnens vittnesbörd 
om språk och bebyggelsehistoria behand
las ingående och arvet från den äldsta 
svenska tiden framträder här i en mångsi
dig belysning, utgående från forsknings
läget i dag. Boken är den första i en serie 
av fyra volymer om det svenska i Finlands 
historia genom tiderna.

33� s., inb., ill. i färg och svartvitt
Pris �0 €
ISBN 9789���83���2

Eric Gustaf Ehrström
Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808
Utg. Johanna Wassholm, Rainer Knapas & 
Nora Ervalahti

Eric Gustaf Ehrström tog som endast �7
årig student anställning som kommissa
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rie i Savolax regemente under pågående 
krig sommaren �808. Hans uppgift var 
att sköta regementets proviantering och 
räkenskaper. Sin något romantiska bild 
av kriget blev han snabbt av med när han 
under besvärliga förhållanden följde Fins
ka armén och på nära håll blev vittne till 
bl.a. slagen vid Lappo och Oravais. Han 
skrev ner sina upplevelser i en dagbok, 
som han också anförtrodde sina hjärtesor
ger och sina konflikter med befälet. I Dag-
bok från fälttåget i Österbotten 1808 ingår 
förutom Ehrströms livfulla anteckningar 
också en inledande artikel om krigsför
loppet av Jussi T. Lappalainen.

�3� s., inb., ill. i färg och svartvitt
Pris ca 22 €
ISBN 9789���83��69

Jan Samuelson
Eliten, riket och riksdelningen
Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan 
Sverige och Finland 1720–1820

När det svenska riket delades �809 tving
ades officerare, ämbetsmän och präster 
verksamma i Finland att ta ställning till 
vilket land de skulle bo och verka i. Som

liga flyttade över till Sverige, men de fles
ta valde att fortsätta sina karriärer i Fin
land, för att småningom alltmer orientera 
sig österut, i riktning mot S:t Petersburg. I 
denna bok belyser Jan Samuelson förbind
elserna mellan det svenska rikets västra 
och östra del både före och efter delning
en �809. Genom att studera äktenskaps
förbindelser, flyttningar och jordägande 
inom samhällets högsta skikt ger han en 
bild av hur väl eliten i Finland var inte
grerad med motsvarande grupper i det 
svenska rikets västra del. En central fråga 
är vilka följder freden i Fredrikshamn 
�809 fick för sammanhållningen mellan 
de tidigare svenska riksdelarna: Ledde 
skilsmässan till att förbindelserna bröts? 
Vilka konsekvenser fick den nya riksgrän
sen för den finländska eliten? Samuelson 
kastar nytt ljus över dessa frågor genom 
detaljerade undersökningar av sociala 
nätverk och flyttningsmönster från �700
talets första hälft till tiden närmast efter 
freden �809.

2�� s., inb.
Pris ca 32 €
ISBN 9789���83��83
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Max Engman
Gränsfall
Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 
1918–1920

Boken som Max Engman själv kallar ”ett 
bidrag till det mellanfolkliga barbariets 
kulturhistoria” handlar om hemliga kon
takter strax efter ryska revolutionen, mel
lan Finland och Rådsryssland och mellan 
övriga världen och Rådsryssland via 
Finland. Kontakterna koncentrerades till 
Karelska näset och bron över Systerbäck. 
De första åren efter revolutionen känne
tecknades av oreda och maktkamp i det 
väldiga Rådsryssland, och förbindelserna 
till utlandet var kaotiska. På den finska si
dan hade ett blodigt inbördeskrig utkäm
pats i efterdyningarna av revolutionen 
och självständighetsförklaringen �9�7. 
Formellt rådde krigstillstånd mellan län
derna fram till freden i Dorpat �920. De 
som tog sig över gränsbron var ofta van
liga människor som blivit på fel sida om 
gränsen, men det handlade också om ut
växlade fångar och människor som tagits 
som gisslan, om diplomater, militärer och 
politiker och om internationella revolu

tionärer som anarkisten Emma Goldman 
och journalisten John Reed.

��0 s., inb., ill.
Pris ca �2 €
ISBN 9789���83��8�

Henrika Tandefelt
Konsten att härska
Gustaf III inför sina undersåtar

När Gustaf III besteg tronen �77� hade 
Sverige upplevt en tid av ständervälde 
och svag kungamakt. För att stärka sin 
maktposition utnyttjade Gustaf III en hel 
uppsättning symboler för att iscensätta 
sig själv som härskare. Ordnar, titlar och 
medaljer blev tecken på kunglig nåd och 
genom dem knöt han till sig inte bara 
lojala adelsmän utan också präster, bor
gare och bönder. I noga regisserade ce
remonier och scener kunde han framstå 
i olika härskarroller, som vid instiftandet 
av Vasa hovrätt �776, där han var den 
lagstiftande konungen. Genom kriget 
mot Ryssland �788–�790 ville han vara de 
stora krigarkonungarnas like, en Gustav 
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II Adolf eller Fredrik den store. I Konsten 
att härska undersöker Henrika Tandefelt 
i tre delstudier hur Gustaf III genom s.k. 
nådevedermälen, ceremonier och krigis
ka dåd skapade sig själv som härskare. 
Härskandet och härskarrollerna beskrivs 
som delar av en helhet. Rollerna var i dju
paste mening härskandets kärna. Boken 
är en bearbetad version av Henrika Tan
defelts doktorsavhandling från 2007.

�39 s., inb., ill. i färg och svartvitt
Pris ca 36 €
ISBN 9789���83��90

Clas Fredrik Hornstedt
Brev från Batavia
En resa till Ostindien 1782–1786
Utg. Christian Granroth, Patricia Berg & 
Maren Jonasson

Naturvetaren och läkaren Clas Fredrik 
Hornstedt reste till Java �782 i avsikt att 
samla in exotiska naturalier till de svens
ka samlingarna. Han var Linnélärjungen 
Carl Peter Thunbergs elev och den sista i 
raden av svenska naturvetare som reste 
ut i linneansk anda. Hornstedt stannade 
ett år på Java. Sina iakttagelser och upp
levelser tecknade han ner i brev till sin 
lärare och uppdragsgivare. Speciellt för 
Hornstedts anteckningar är hans färgrika 
skildringar av den kinesiska befolkningen 
i huvudstaden Batavia – framför allt dess 
religiösa fester, musik och skådespel. Ef
ter återkomsten till Europa stannade han 
ytterligare ett år på kontinenten och av
slutade resebreven i Paris �786. Breven 
ges här för första gången ut i sin helhet 
tillsammans med Hornstedts bevarade 
teckningar och delar av hans opublice
rade avhandling Descriptiones Animalium. 
I boken ingår också en levnadsteckning 
över Hornstedt av Nils Erik Villstrand. 

Christina Granroth skriver om Hornstedt 
som resenär, och tillsammans med Kees 
Rookmaaker beskriver hon hans zoo
logiska gärning. Botanisten Hornstedt 
beskrivs av Bertil Nordenstam och bak
grunden till de teckningar om japansk 
akupunktur som Hornstedt hade med sig 
hem belyses av Wolfgang Michel. 

��8 s., inb., ill. i färg och svartvitt
Pris ca �2 €
ISBN 9789���83�606

Israel Reinius
Journal hållen på resan till Canton i China
Utg. Birgit Lunelund

Bröderna Israel och Herman Reinius, 
prästsöner från Österbotten, avseglade 
�7�6 från Göteborg som kadetter om
bord på Svenska ostindiska kompaniets 
skepp ”Adolph Friedrich”. Kanton i Kina 
nådde de först i juni följande år, efter bl.a. 
ett långt uppehåll i hamn på Mauritius 
på grund av otjänliga vindar. Den journal 
som Israel Reinius förde under resan till 
och från Kanton är en blandning av dag
bok, loggbok och ekonomisk och naturve
tenskaplig anteckningsbok, som avslutas 
vid återkomsten till Göteborg i juni �7�8. 
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Som kadett fick Reinius undervisning i 
alla sysslor ombord, allt från grovarbeten 
till matematiska beräkningar, och i dag
boken beskriver han sjömanslivet med 
skeppsarbeten, matordning och olika 
tilldragelser ombord. Från hamnarna ger 
han rapporter om folkliv, religion, seder 
och bruk, djur och natur, odlingar, handel 
och industrier. Väl framme i Kanton skri
ver han ingående promemorior bl.a. om 
vad som bör iakttas vid handel med pors
lin, te och siden. Denna upplaga av Israel 
Reinius journal är ett faksimil av utgåvan 
från �939, med en inledande artikel av ut
givaren Birgit Lunelund.

32� s., hft. ill.
Pris ca 28 €
ISBN 9789���83�6�3

Birgit Lunelund
Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska 
Compagniet

Peter Johan Bladh (�7�6–�8�6) var under 
många år en nyckelperson inom Svenska 
ostindiska kompaniet. I detta nytryck av 

en artikel från �9�0 behandlar Birgit Lu
nelund superkargören Bladhs verksam
het vid kompaniet �766–�78�. Han gjor
de flera resor med kompaniets skepp och 
var under många år chef för det svenska 
handelskontoret i Kanton. Genom brev 
och andra dokument får vi följa Bladhs 
karriär inom kompaniet, hans vardag i 
Kanton och hans tankar och förslag kring 
kompaniets framtid.  

6� s., hft.
Pris ca �0 €
ISBN 9789���83�637

Hanna Hagmark-Cooper
Avsked och återseende
Sjömanshustruns liv under 1900-talet
 
Ständiga växlingar mellan ensamhet och 
tvåsamhet karaktäriserar livet för sjö
manshustrun, vars liv och vardag står i 
centrum i denna bok. Undersökningen 
bygger på levnadsberättelser av åländska 
sjömanshustrur födda mellan �9�2 och 
�969. Utifrån kvinnornas personliga be
rättelser visar Hanna HagmarkCooper 
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på ett cykliskt mönster i sjömanshus
truns liv, ett mönster som bygger på ma
kens avfärder och hemkomster och som 
ger henne känslan av att leva två skilda 
liv. Författaren tar också upp kvinnornas 
inställning till de myter som omger livet 
som sjömanshustru och hur de föränd
rade föräldrarollerna har påverkat livet 
i sjömansfamiljen. Boken är en bearbe
tad version av Hanna HagmarkCoopers 
doktorsavhandling. 

�7� s., hft.
Pris ca 28 €
ISBN 9789���83��76

Böcker hösten 2008
Även hösten kommer att bjuda på många 
intressanta titlar. Här ett plock ur utbu
det:

Storsatsningen Biografiskt lexikon för Fin-
land kommer ut med den första volymen 
av fyra. Denna del innehåller biografier 
över personer som var verksamma under 

den svenska tiden. Huvudredaktör för 
lexikonet är Henrik Knif.

Maire Gullichsens minnesanteckningar 
om sin barn och ungdom ges ut i boken 
Regnbågsfärger, mörka stänk. Minnesvand-
ringar 1907–1928, med Cita Reuter som 
redaktör. Boken är en personlig skildring 
av en högreståndsbarndom med både 
ljusa och mörka toner och av författarens 
första kontakter med den moderna kons
ten i Paris.

Den offentliga bilden av Zacharias  
Topelius, uttryckligen hur han har avpor
trätterats av sin samtid och av eftervärl
den, behandlas av Hannele Savelainen i 
Zacharias Topelius i bild. Människan, por-
trätten och sinnebilderna.  

Boken Turism och tradition. Att använda 
det åländska kulturarvet visar hur man på 
Åland använder kulturtraditioner och 
minnesmärken av olika slag för att främja 
turistnäringen. Uppsatserna i boken byg
ger på ett fältarbete som etnologerna och 
folkloristerna vid SLS:s Folkkultursarkiv 
gjorde på Åland sommaren 2006. Redak
tör för boken är Yrsa Lindqvist.

Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild 
i det svenska riket, med Nils Erik Villstrand 
och Max Engman som redaktörer, är en 
antologi om det svenska riket under ti
digmodern tid, dvs. perioden ��00–�800. 
Framstående historiker från Sverige och 
Finland lyfter fram dels faktorer som 
band samman riket, dels sådana som 
hade en splittrande verkan. Flera uppsat
ser belyser också förhållanden och pro
cesser i de två nya politiska enheter som 
bildades �809.

Victor Tuderus deltog som officer vid 
Livgardets Dragonregemente i rysk
turkiska kriget �877–�878 och tecknade 
ned sina erfarenheter av krigståget och 
förhållandena i ryska armén. Hans oför
skönade skildring av kriget ges nu ut för 
första gången i boken Militär och målare. 
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En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–
1878, med  Eva Gädda som utgivare i 
samarbete med J.E.O. Screen och Rainer 
Knapas.

Årsboken Historiska och litteraturhis-
toriska studier 83, som kommer ut redan 
under sensommaren, innehåller flera ar
tiklar med anknytning till Finlands för
valtnings och militärhistoria, bl.a. finska 
kriget �808–09. Även andra världskriget 

behandlas i en artikel om finländska fors
kares orientering mot Tyskland. Dess
utom ingår en uppsats om �00årsjubile
rande författaren Henry Parland och en 
om pantomimens historia i Norden. 

Följ med bokutgivningen på SLS:s för
nyade webbplats, där både kommande 
och nya böcker presenteras.

 
Nina Edgren-Henrichson

SLS-kalendern 2009
Svenska litteratursällskapet uppmärksammar händelserna 1808–
1809 med en väggkalender som har Borgå lantdag 1809 som tema. 
Månadsbladen illustreras med bilder av personer, platser och föremål 
som anknyter till ceremonierna. Kalendern utkommer i oktober och 
kan beställas med blanketten längst bak i tidningen eller per e-post 
info@sls.fi.

Pris ca 14 € + porto.
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Det är i dag drygt två veckor tills kriget 
kommer. Detta är ingen prognos över 
vilka konsekvenser denna supertisdag 
i den amerikanska presidentvalskam
panjen eventuellt kommer att få. Nej, 
här gäller det ett historiskt krig, det fin
ska kriget �808–09, det obetydliga kriget 
med de vittbärande konsekvenserna. En 
av följderna var som känt en stegvis om
gestaltning av det svenska språkets och 
den svenska kulturens plats i och bety
delse för det autonoma storfurstendömet 
Finlands framväxt och utveckling. År 
�88� skulle Svenska litteratursällskapet i 
Finland grundas som en konsekvens av 
denna omvandlingsprocess. Då Sällska
pet därtill grundades till J.L. Runebergs 
minne, blev Fänrikarna – också de förvisso 
en konsekvens av kriget – och händelser
na kring �808–09, ett givet intressefält i 
Sällskapets tradition och självbild. 

Kriget, dess orsaker, förlopp och följder, 
skildrade och kontextualiserade på varie
rande sätt under olika tider, utgör härvid 
en bärande dimension i den historiska 
helhetsgestaltningen. Men därtill har vi, 
som en andra dimension, diktens och 
konstens starka gestaltning av kriget och 
dess bärande ideal av patriotism, hjälte
mod och pliktuppfyllelse. Bägge dimen

Historien i förståndets vågskål 
och i sagans*

* Ordförandens hälsningstal vid Svenska litteratursällskapets i Finlands årshögtid den � febru
ari 2008.

sionerna har med varierande styrka och 
betoning varit närvarande i våra indivi
duella och kollektiva minnen och därmed 
i nationens liv. Inför de kommande 200
års evenemangen står historiens gudinna 
Clio positivt överraskad inför den upp
märksamhet man nu kommer att visa his
torien. Mycket och mångahanda förvän
tas hon stå till tjänst med. Samtidigt vet 
vi att krigen genom seklerna, ja genom 
årtusendena, är hennes pålitliga bunds
förvanter. Först fyller de första krigskild
ringarna historiens blad, sedan fyller 
kommande historikers tolkningsstrider 
än fler blad i världens fascinerande, men 
ofta grymma historiebok. 

Låt mig göra några reflexioner med an
knytning till den förändring de viktiga 
åren �808–�809 innebar.

*

Jag skall låta en av våra stora berättare 
ange något av tonen i det jag valt att lyfta 
fram. I inledningen till Fältskärns första 
berättelse skriver Zacharias Topelius: 
”Har du väl någonsin sett historien afbil
das såsom en gubbe med vis panna och 
stelnadt hjärta, vägande allt med förstån
dets vågskål?” Inte heller i kväll ser vi i 
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historiens företrädare, professor Henrik 
Meinander, en gubbe med stelnat hjärta. 
Tvärtom, har vi i honom lärt känna en 
pojkaktig, öppen och orädd Clios tjänare, 
som med frisk kraft och sann berättar
glädje redan mångsidigt och inträngande 
berikat vår historia och vår upplevelse av 
den. ”Är icke häfdernas genius fastmer”, 
fortsätter Topelius, ”en evigt blomstran
de flicka, full af eld, med ett brinnande 
hjerta och en flammande själ, menskligt 
varm och menskligt skön?” Jag förmodar 
att kvällens festföredragshållare, bort
sett från könshänvisningen, känner viss 
frändskap med skaldens hållning också 
om orden är väl expressiva för dagens 
vetenskapliga ethos. Vi ser med stor för
väntan fram emot föredraget.

*

Man brukar rätt ofta ställa frågan vad 
som hade hänt om ingen riksupplösning 
hade inträffat �809. Nästan lika ofta bru
kar svaret på frågan bli, med lite olika 
motiveringar och betoningar, att det var 
bäst som skedde och kanske oundvik
ligt. Betydligt mer sällan ser man den 
frågan ställas, vad som hade hänt om 
det område som vi i dag kallar Finland, 
inte hade införlivats med det svenska ri
ket och utvecklats till en integrerad del 
av rikshelheten. Önskar man odla denna 
typ av hypotetiska frågeställningar, är 
den frågan lika viktig att ställa och för
söka besvara. Jag skall låta Topelius ge ett 
indirekt svar på frågan. I sitt kända före
drag ”Äger Finska Folket en Historie?” 
hållet vid Österbottniska avdelningens 
årsfest den 9 november �8�3, karaktäri
serade han sammanfattande tiden mel
lan ���7 och �809 som en ”skolans tid”. 
Det är ingen dålig sinnebild. Det är inte 
bara i våra dagar som vi begåvats med 
framgångsrika skolor, också om varje 

skola och skoltid kan bedömas olika. Vill 
man fortsätta på den Topeliuska bilden 
och ställa den naturliga följdfrågan vilket 
som var den över 600åriga skolans vikti
gaste ämne, skall väl flere förslag kunna 
ges, men mitt svar blir: samhällsläran 
med dess olika delområden. Efter en bra 
skola, allmänbildande och samhällsori
enterad, kan eleverna med tillförsikt gå 
vidare. Också för samhällsgestaltningen 
gäller samma predikament. Är grunden 
lagd kan bygget med träget, gemensamt 
och målmedvetet arbete resas och framti
den hoppfullt erövras, vilket vi nu i 200 
år, trots stundom hårda prövningar, tack
samt fått bevittna.

*

Ett område från denna ”skolans tid” vill 
jag speciellt uppmärksamma, de medel
tida universitetsbesöken från biskopstif
tet i Åbo. I bildningshistorikerna Simo 
Heininens och Jussi Nuortevas lärda säll
skap kan man följa Åboadepternas väg 
till kontinentens lärosäten, universiteten 
i Paris, i Prag, i Rostock, i Greifswald. I 
de medeltida källorna har man lyckats 
identifiera �6� studerande från vårt stift 
i östra rikshalvan. Lägger man till dem, 
som inte avlagt examen blir slutsiffran 
troligen minst den dubbla. Efterlyser 
någon nitisk, närvarande universitetslä
rare en utvärdering av systemet kan bl.a. 
framhållas att två blivande Åbobiskopar, 
Johannes Petri och Olaus Magni, avance
rade till rektorer för universitetet i Paris 
år �366, respektive ��3�. Genom de hem
vändande magistrarna kom därtill bild
ningens ljus att tidigt tändas och lysa i 
Katedralskolans fönster.

Vad vi här ser är inget mindre än tidiga 
föregångare till en av grundtankarna i da
gens Bolognaprocess, ett europeiskt uni
versitetssystem, öppnat för våra medelti
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da studenters lärdomsiver och peregrina
tion, givetvis inom den katolska kyrkans 
ram och hegemoni. Vill man i dagens EU
Finland på djupet vara Europaorienterad 
och i grunden känna en andligtintellek
tuell gemenskap med europeisk bildning 
och tradition, är det svårt att förstå att de 
närmare fyra hundra åren ur ”skolans 
tid”, innan den kungliga akademien i 
Åbo grundades �6�0, inte skulle ses som 
en berikande och även aktuell del av vårt 
kulturarv. Vill man uppleva en konkret 
och majestätisk, yttre bild av och påmin

nelse om detta arv, skall man ställa sig vid 
Åbo domkyrkas fot, och stilla begrunda 
och räkna seklernas, de många seklernas, 
avtryck i väggar och torn, i tegel, rapp
ning och ornamentik! 

Då Elias Hyphoff vid �700talets mitt 
utgav en lärobok i historia för rikets sko
lor, underströk han det nöje och den nyt
ta som speciellt fäderneslandets hävder 
skänker sina läsare. Ingen rättsint med
borgare, betonade Hyphoff, ”önskar som 
Mullvaden vara blind uti sitt egit Boo.” 
Detta rättesnöre bör också gälla i dag, i 
landets skolor och kulturideologi.

*

Då Svenska litteratursällskapet på �880
talet inledde sin verksamhet med syf
tet att samla, bearbeta och offentliggöra 
vittnesbörden om den svenska kulturens 
uppkomst och utveckling i Finland, med 
speciell tyngdpunkt på svenska språket, 
innebar detta samtidigt en naturlig be
toning på den historiska kontinuiteten i 
samhälls och kulturutvecklingen. I Säll
skapets skriftserie med i dag över 700 
titlar, kommer detta till tydligt uttryck. 
Olika källutgåvor, inte minst serien Åbo 
universitets lärdomshistoria i tio band 
utkommen åren �890–�9�0, visar att vårt 
andligtintellektuella arv och vår univer
sitetskultur blivit utforskade och doku
menterade som en omistlig del av landets 
senare kulturella förkovran.

Sedan Sällskapet från �990talet alltmer 
satsat på egen forskning, i dag med en styr
ka på över tjugo forskare, har även konti
nuitetens samtids och framtidsaspekter 
kommit till klarare uttryck. God forsk
ning, teoretiskt medveten och metodiskt 
stringent, som i dag ställer grundläggande 
frågor kring människa, kultur och samhäl
le, är alltid framtidsrelevant. Kontinuitet, 
alltså det ständigt fortgående, inbegriper 

Foto av Åbo domkyrka från 1890-talet. En konkret 
bild av vårt kulturarv får man genom att betrakta 
de många seklernas avtryck i domkyrkans väggar, 
tegel, rappning och ornamentik. Foto J.J. Reinberg. 
Åbo Akademis bildsamlingar.
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förändringens realitet och dynamik. Språ
kets tempusformer fördunklar emellertid 
ofta en djupare uppfattning av tidsskeen
det och understryker gränserna mellan det 
förflutna, det närvarande och det tillkom
mande, som sedan färgar av sig på våra fö
reställningar, där ofta exempelvis en ytlig 
framtidsfixering lyfts fram. I själva verket 
är gränserna, speciellt beträffande djupare 
strukturer och mönster, tidsmässigt öppna 
och sammanvävda. Framtiden har redan 
börjat, och det förflutna tar aldrig slut, har 
någon träffande sagt. Att enögt leva i och 
rikta sin uppmärksamhet mot avgränsade 
tidsperioder, må de sedan ligga bakåt eller 
framåt i tiden, eller mot alltför snäva inne
hållsområden, utgör ingen fruktbar grund 
för en djupare förståelse av verklighetens 
väsen och mångfald. Nationen måste bära 
hela sin värdefulla historia med sig. Full 
delaktighet och hemhörighet i eget land 
och i Europa förutsätter detta. I detta kon
soliderande uppdrag har även Svenska 
litteratursällskapet, som forskningssam
fund och som nationell kulturinstitution, 
sin andel och sitt ansvar att bära.

*

Skola, utbildning, vetenskap har under 
tiden efter �809 utgjort mäktiga, positiva 
förändringsfaktorer i vårt samhälle och i 
vår föreställningsvärld. Vi har genomlevt 
en ny ”skolans tid”, nu med ständigt ut
byggda och utvecklade utbildningsinsti
tutioner. Vi håller därmed på att fylla för
ståndets vågskål till bräddarna. På histo
riens område har forskare som Osmo Jus
sila och Heikki Ylikangas nyligen temati
serat fenomen och skeenden som tidigare 
forskare velat se och tolka annorlunda. 
Nya vikter, nyttiga och klarläggande, 
har därmed ytterligare lagts i förståndets 
vågskål. Men, är Clio härmed tillfreds? 

Här anmäler sig den andra dimensionen 
i vår tidsliga existens, i historiens totali
tet, inte som ett alternativ till förståndets 
sanning, utan som ett nödvändigt kom
plement. Även känslan och fantasin, och 
därmed berättelsen och dikten måste ges 
plats och värde i något som jag här, sam
manfattande ville kalla, sagans vågskål. 
Utan detta tillskott till tankens och för
ståndets nödvändiga uppodling, stelnar 
hjärtat och slocknar själen, för att hänvisa 
till Topelius ordbild.

Fänrik Ståls sägner är en oförgätlig vikt 
i denna sagans vågskål, ett ”verk utan 
like” för att citera Johan Wredes karak
täristik. Eirik Hornborg, som i sin bok 
Fänrik Ståls sägner och verkligheten starkt 
betonat sägnerna som dikt, och inte som 
verklighetsskildring, angav syftet med 
sin skrift så här ”att låta skaldeingivel
sens våldsamma styrka framträda, som 
lyfte hans diktning högt över verklighe
tens begränsade horisonter.” 

Jag skall låta Döbeln avsluta mina häls
ningsord, men minns då att det är Rune
berg som talar i dikten. Det är Runeberg 
som driver ut prelaten, som låter fritänk
aren träda fram, fritänkaren, som ej kan 
krypa, ej tigga, ej söka gunst, ej heller lön, 
men som också tackar Gud, broder och 
segergivare.

”Så talte mannen, och hans öga sänktes,/ 
han steg till häst och syntes snart ej mer;/
och dagen slöts, och nattens tårar stänktes/ 
på dödens skuggomhöljda skördar ner./
O fosterland, hvem spanar dina öden?/ 
Förborgadt är, om lyckan eller nöden/
en gång skall röjas i din framtids drag;/ 
men hur du jublar då, men hur du klagar,/
skall ständigt dock bland dina skönsta da
gar/ du minnas denna, minnas Döbelns 
dag.

Håkan Andersson
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Seminarium på Hanaholmen – kultur
centrum för Sverige och Finland, Hana
holmsstranden �, Esbo

8–9 september 2008

Program

Måndag 8 september

9.30  Anmälan och kaffe

�0.00  Gunvor Kronman, Hanaholmen: 
Välkomstord

�0.�0  Clas Zilliacus, Åbo: Seminariet 
öppnas 

�0.20  Stella Parland, Helsingfors:  
Inledande ord

�0.�� Per Stam, Stockholm: ”Med Gud 
och Gunnar Björlings hjälp.”  
Henry Parlands /Idealrealisa
tion/

��.30 Leif Friberg, Stockholm: Henry 
Parland och den finlandssvenska 
modernismens förhållande till 
den nya sakligheten

12.15 Lunch

�3.30 Renate Bleibtreu, Hamburg:  
Henry Parland går på bio

”erhållit Europa / vilket härmed erkännes”
Författaren Henry Parland 1908–2008 

��.�� John Sundholm, Karlstad: Detek
tivens blick och filmens minne: 
Parland i samtiden

15.00  Kaffe med tilltugg

��.30  En smula rimfrost kring orden 
– diskussion om att översätta 
Henry Parland

 Moderator: Lars Kleberg, Stockholm
 Renate Bleibtreu, Hamburg 
 Dinah Cannell, Bristol 
 Johannes Göransson, Mishawaka, 

Indiana

17.00  Cocktail med tilltugg

�8.00  Guds vessla går på jakt. Ett läs
drama uppförs, en produktion av 
Oktoberteatern i Södertälje 

 Medverkande: Staffan Göthe, 
 Magnus Nilsson m.fl.
 Regi och uppläsning: Magnus 

Nilsson

Tisdag 9 september

�0.00  Att iscensätta Henry Parland, 
intervju med två författare.

 Petter Lindberg intervjuar  
Magnus Nilsson och Philip Teir

��.00  Sanna Nyqvist, Helsingfors:  
’Herregud vad jag älskar gatorna’: 
Henry Parland och den moderna 
staden
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11.45  Lunch 

�3.00  Fredrik Hertzberg, Helsingfors: 
Oersättlige, oöversättlige Mr. Par
land

�3.��  Hanna Ruutu, Helsingfors: Dik
tens uppror: Om Henry Parland 
och den ryska futurismen

Anmälningar till Svenska litteratursällskapet i Finland 
senast den 8 augusti 2008
tfn (09) 6�8 777
lisen.sundqvist@sls.fi

14.30 Kaffe

��.00  Clas Zilliacus, Åbo: Prosapoeten 
Parland

��.��  Robert Åsbacka, Malmköping: 
Att komponera en karaktär

�6.30–�7.00  Det stora gläfset: 
 Slutdiskussion

Arrangör:
Svenska litteratursällskapet i Finland
Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland
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”Jo derom kan jag ge besked,
Om herrn så vill, ty jag var med”

Föreläsningsserie om Finska kriget �808–�809 hösten 2008
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan �, Helsingfors

Måndagen den 15 september kl. 18.00
Johanna Wassholm: ”Begäret af ära, och begäret at gagna Fäderneslandet” 

– E. G. Ehrströms upplevelse av kriget �808
Marja Terttu Knapas: Minnesmärken under hundra år

Måndagen den 13 oktober kl. 18.00
Henrika Tandefelt: Borgå �809. Ceremoni och fest

Panu Rajala: Mika Waltari och Dansen över gravarna – Tanssi yli hautojen

OBS! Onsdagen den 12 november kl. 18.00 
Martin Hårdstedt: Finska kriget �808–09 – att förstå ett krigs utgång och konsekvenser

Nils Erik Forsgård: September �808 – Finland och Europa

Måndagen den 8 december kl. 18.00 
Nils Erik Villstrand: Återföreningshopp och revanschism efter �809

Jere Jäppinen och Seurasaaren kansantanssijat: Ulrikas sånger och danser, dans
föreställning producerad av Helsingfors stadsmuseum. 

I rollen som Ulrika Elisabet Taube från Degerö gård: Sari Savunen.

Rätt till ändringar förbehålles
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