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FINLÄNDSK SVENSKA  
FRÅN 1860 TILL NUTID

Den sista volymen i bokserien Svenskan i Finland – i dag och 
i går tar avstamp i 1860-talet, då många för såväl svenskan som 
finskan viktiga reformer genomfördes i landet. Intresset för 
den finländska svenskans särdrag vaknade, och grunden till 
dagens finlandssvenska språkvård lades kring sekelskiftet 1900.
 I början av 1900-talet var strävan att normera svenskan 
i Finland stark. Det blev skolans uppgift att lära ut ”hög-
svenska”, vilket krävde särskilda läromedel och utbildning av 
språkmedvetna lärare. Språket i skönlitteraturen skulle vara 
en god språkmodell för läsarna, och på teaterscenen skulle 
ett föredömligt språk talas. Kända och uppskattade förfat-
tares språk sattes under lupp och manus tvättades. Ungefär 
samtidigt debuterade modernisterna, en skara författare vars 
egensinniga och personliga språkbruk har gjort deras verk 
tidlösa.
 Under andra hälften av 1900-talet började såväl språkvår-
dare som allmänhet acceptera ett informellare språkbruk inte 
bara i tal utan också i skrift. Tilltalsskicket förändrades och man 
började dua. Man tillät sig också att använda finlandssvenska 
ord och uttryck där de tidigare varit bannlysta. Kontakten 
mellan språkbrukare i Finland och Sverige är nu tätare och 
mångsidigare än någonsin. Avståndet mellan de två variete-
terna existerar, men det växer inte även om finlandssvenskan 
ibland släpar lite efter utvecklingen i Sverige.

Svenska litteratursällskapet i Finland
www.sls.fi

9 789515 834577

SiF_omslag.indd   26-30 26.06.2019   09:20:29



Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
nr 830





Svenska litteratursällskapet i Finland
Helsingfors 2019

Marika Tandefelt (red.)

FINLÄNDSK 
SVENSKA FRÅN  
1860 TILL NUTID
S V E NSK A N I  F I N L A N D – I  DAG O C H I  G Å R  I I I : 2



Utgiven med stöd av Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I  
inom Svenska litteratursällskapet i Finland

© Författarna och Svenska litteratursällskapet i Finland 2019
www.sls.fi

Detta verk är licensierat under  Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell  

(CC BY-NC-ND 4.0).

Omslag och grafisk form: Antti Pokela

Typsnitt: Minion och Myriad

ISBN 978-951-583-457-7 (tryckt utgåva)
ISBN 978-951-583-483-6 (epub), http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-483-6 
ISBN 978-951-583-484-3 (pdf ), http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-484-3 

ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)

UDK 80

SVENSKAN I FINLAND − I DAG OCH I GÅR (2010−2017) är ett språkprojekt 
som  finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska Akade
mien, Riksbankens Jubileumsfond, Svenska kulturfonden, Stiftelsen för 
Åbo Akademi, Stiftelsen Tre smeder och Svenska folkskolans vänner. Sam
arbetsparter är Institutet för de inhemska språken samt Språkbanken vid 
Göteborgs universitet.

Svenska litteratursällskapet administrerar projektet, och sällskapets förlag 
står som utgivare av volymerna. Projektet har en styrgrupp som består 
av professor Tom Moring (ordförande, Helsingfors universitet), professor 
em. Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken), professor em. 
Mats Thelander (Uppsala universitet) och professor em. Nils Erik Villstrand 
(Åbo Akademi). Projektet representeras i styrgruppen av professor em. 
Ann-Marie Ivars (Helsingfors universitet), lexikograf, fil.dr Nina Martola 
(Institutet för de inhemska språken), professor em. Marika Tandefelt 
(Svenska handelshögskolan) och professor Camilla Wide (Åbo universitet). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv


5 

I N N E H Å L L

Förkortningar 10

Förord 11

Marika Tandefelt

1.   Finländsk svenska från 1860 till nutid 13

Maren Jonasson, Jennica Thylin-Klaus &  
Helena Holm-Cüzdan

2.   Textens demokratisering 23

2.1  Skolor, utbildning och folkbildning 23

2.2  Produktionen av texter på svenska i Finland 28

2.3  Distributionen av texter på svenska i Finland 44

2.4  Konsumtionen av texter på svenska i Finland 53

2.5  Avslutning 55

Jennica Thylin-Klaus

3.  Svensk språkvård i Finland 1880–1917 67

3.1  Intresset för den finländska svenskan uppstår 67

3.2  Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors 72

3.3  Akademiskt intresse 73

3.4  Riksdelningens betydelse för differentieringen 76

3.5  Synen på särdragen 77

3.6  Sammanfattning 89

Marika Tandefelt

4.  Hugo Bergroth − språkets trädgårdsmästare 99

Jennica Thylin-Klaus

5.  Teatern och språkvården före 1920 107

5.1  Mot en finländsk svenska på scenen 107

5.2  Ernst Lagus och den finländska svenskan på scenen 108

5.3  Diskussion om scenspråket 109

5.4  Den svenska nationalscenen i Finland och  
Hugo Bergroth 112

5.5  Teater och språkdebatt 117



 6

Charlotta af Hällström-Reijonen

6.  Den finlandssvenska språkvården från Bergroths  
Finlandssvenska 1917 till i dag 121

6.1  Bergroths Finlandssvenska 122

6.2  Både kritiska röster och uppbackning 130

6.3  Sverigesvenskar studerar finlandssvenskan 135

6.4  Från privat språkvårdsnämnd till statlig  
språkmyndighet 137

6.5  Lagspråk, myndighetsspråk och klarspråk 142

6.6  ”Misslyckad namngivning – en form av  
miljöförstöring” 146

6.7  Mediespråkvård 148

6.8  Statusvård – språkets användningsområden 153

6.9 Dagens språkvård, traditionell men uppdaterad 153

Sven-Erik Hansén

7. Från folkskola till grundskola − aspekter på  
språkutveckling och språkvård 165

7.1  Kyrkans folkundervisning 167

7.2  Språk, nation och skola 168

7.3 Modersmålsämnet och språkvården 170

7.4  Lästexter som grund för språkutveckling och  
språkvård i läroplanen 1881 171

7.5  Folkskolan och rättstavningsfrågan 172

7.6  Standardspråket och folkskolan 175

7.7  En enskild aktörs insats för modersmålsämnets  
utveckling 178

7.8  Ett formalistiskt modersmålsprogram 187

7.9  Modersmålsämnet – ”ett hastverk” i läroplanen 1970 190

7.10 Språkvarieteter i grundskolans läroplanstexter 191

7.11 Sammanfattande synpunkter 192

Ann-Marie Ivars

8. Emigrantspråk – i Amerika, Argentina och Sverige 203

8.1  Amerika 204

8.2  Misiones 226

8.3  Sverige 229

Jennica Thylin-Klaus

9. Zacharias Topelius och rättstavningen 243

9.1  Rättstavningen: principer och debatt 245

9.2  Rättstavningsdebatten i Finland 249

9.3  Stavningen i Boken om Vårt Land 250



7 

9.4  Topelius och rättstavningen: korrespondens 256

9.5  Debatt i pressen 261

9.6  Sammanfattning 266

Charlotta af Hällström-Reijonen

10. Tavaststjerna och språkriktigheten 275

10.1  K. A. Tavaststjerna 277

10.2  Samtida redigeringar 281

10.3  Postum redigering 285

Julia Tidigs

11. Jac. Ahrenberg och litteraturens flerspråkighet 299

11.1  Ahrenberg och östra Finland 301

11.2  Det flerspråkiga Viborg 305

11.3  Den modersmålslöses lidanden 309

11.4  Lyckosamma polyglotter och beklagansvärda  
landsmän – aristokratskildringarna 312

11.5  Berättelsens och textens flerspråkighet – två  
olika nivåer 316

Barbro Wiik

12. Litteratur på dialekt − Anders J. Nygrens byrallor 325

12.1  Autodidakten Anders Johan Nygren 325

12.2  Att skriva som man hör 329

12.3  Hur fungerade Nygrens dialektåtergivning? 332

12.4  Vilka ämnen kan man skriva om på dialekt? 333

12.5  Vad kännetecknar en byralla? 337

12.6  Eftervärldens syn på Nygren 338

Clas Zilliacus

13. Modernisternas språk 347

13.1  Varför modernism just i Finland just då? 350

13.2  En samling språkliga särfall 357

13.3  För konst gjorda språk 362

Marika Tandefelt

14. Finlandssvenska på scenen i hundra år 375

14.1  Bergroth och scenspråket 376

14.2  Elevskolan och scenspråket 379

14.3  Scenspråket ett halvt sekel efter Bergroth 381

14.4  Dialekt, stadsmål, provinsmål 398

14.5  Teater på finlandssvenska − en domänvinst 401



 8

Maria Fremer

15. Finlandssvenskt tilltal 415

15.1  Du-reformen i Sverige 416

15.2  Hur fungerade det i finlandssvenskan? 417

15.3  Finlandssvenskans position mellan sverigesvenskan  
och finskan 426

Marika Tandefelt

16. Ett språk som lever förändras alltid 431

16.1  1900-talets svenska språkhistoria 433

16.2  Tal och skrift närmar sig varandra 435

16.3  Stilmarkerande ord och former 437

16.4 Verbkongruens ersätts av enhetsform 445

16.5  I takt med tiden 451

Faktarutor
Axel Olof Freudenthal 68

Bakgrund till dagens finska språkvård 124

Olav Ahlbäck 147

Arthur Thesleff 227



9

Författare

Maria Fremer, fil.dr, språkvårdare vid Institutet för de inhemska 
språken, Helsingfors.

Sven-Erik Hansén, professor em. vid Åbo Akademi, Vasa.

Helena Holm-Cüzdan, fil.mag., Helsingfors.

Charlotta af Hällström-Reijonen, fil.dr, föreståndare för 
svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken, 
Helsingfors.

Ann-Marie Ivars, professor em. vid Helsingfors universitet.

Maren Jonasson, fil.mag., projektforskare.

Marika Tandefelt, professor em. vid Svenska handelshögskolan, 
Helsingfors.

Jennica Thylin-Klaus, fil.dr, utgivningschef vid Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.

Julia Tidigs, fil.dr, forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Helsingfors.

Barbro Wiik, fil.dr, f.d. lektor vid Åbo Akademi, Vasa.

Clas Zilliacus, professor em. vid Åbo Akademi.



 10

Förkortningar

FMS Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk 
filologi

HLS SLS årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier
SAG Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson 1999: 

Svenska Akademiens grammatik 1–4. Stock holm: Norstedts. 
https://svenska.se/grammatik

SAOB Svenska Akademiens ordbok. 1–. 1898–. Lund.  
http://www.saob.se

SAOL Svenska Akademiens ordlista 1‒. 1874‒.
 http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/

svenska_akademiens_ordlista
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SLS Svenska litteratursällskapet i Finland
SLSA SLS arkiv
SNF Studier i nordisk filologi
SSLS  Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland



11

FÖRORD

Det här är den sista volymen i bokserien Svenskan i Finland 
– i dag och i går. Skildringen tar vid i mitten av 1800-talet, 
där den föregående volymen slutade. Finland är nu ett 

stor furstendöme inom det ryska riket och kommer något mer än 
ett halvsekel senare att bli en självständig republik med två natio-
nalspråk. Läs- och skrivkunnigheten sprids och bildningsnivån sti-
ger. Professionella skribenter blir i praktiken språkmodeller för sina 
läsare, och språkvetare upptäcker avvikelser från svenskan i Sverige 
i texter som skrivs på svenska i Finland. Den finländska svenskan 
börjar kallas finlandssvenska; den beskrivs och den börjar tuktas.

Också i den här volymen representerar skribenterna flera huma-
nistiska vetenskaper: språkvetenskap, historievetenskap, litteratur-
vetenskap och pedagogik. Det har varit en glädje att få utbyta tankar 
med så många språkmedvetna skribenter. Två anonyma granskare 
har läst samtliga manus; deras kommentarer har jag tagit vara på. SLS 
utsåg två redaktörer för den slutliga redigeringen. Maren  Jonasson 
läste och kommenterade samtliga manus och  Evelina  Wilson gick 
igenom noter och litteraturförteckningar. Ytterligare två personer 
har varit till särskild nytta och glädje under årens lopp: Jonas Lill-
qvist har varit en klippa i fråga om allsköns redigeringsproblem och 
har som förlagsredaktör koordinerat arbetet med de två sista voly-
merna. Antti Pokela har skapat bokseriens eleganta grafiska estetik.

Projektförslaget som hösten 2008 inlämnades till Svenska lit-
teratursällskapet omfattade två delar: dels en bokserie om svenskan 
i Finland, dels en finlandssvensk språkbank. Projektet utarbetades 
av Ann-Marie Ivars, Jan Lindström, Nina Martola, Camilla Wide 
och undertecknad. Jag vill tacka mina kolleger och vänner för deras 
uthållighet och ständiga stöd. Förslaget behandlades av litteratur-
sällskapets styrelse (numera vetenskapliga rådet) vid några sam-
manträden, och det bedömdes av två utomstående granskare. Våren 
2009 beslutade sällskapet att stå för närmare hälften av projektkost-
naderna. Därefter kontaktades andra finansiärer i Finland och Sve-
rige, och tillsammans täckte de resten. Alla finansiärer är värda ett 



 12

stor tack för visat förtroende. Hösten 2010 inleddes arbetet med den 
första volymen, varefter projektet rullade vidare och volym på volym 
färdigställdes (2015, 2017, 2019). Jag vill tacka Håkan Andersson och 
Max Engman som bägge var ordförande för SLS under de år när vik-
tiga beslut om projektet togs.

Slutligen: ett tack till alla mina nära och kära som tålmodigt har 
följt hur beskrivningen av svenskan i Finland har avancerat för att 
slutligen gå i mål.

Helsingfors, maj 2019

Marika Tandefelt
professor em.



13

1

Marika Tandefelt

FINLÄNDSK SVENSKA  
FRÅN 1860 TILL NUTID

I den sista volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går 
behandlas de senaste cirka 150 åren. Tidsperspektivet i de enskilda 
kapitlen skiftar beroende på vad som har uppfattats som ändamåls-
enligt för det aktuella temat; både längre och kortare tidsavsnitt tas 
upp till behandling. Valet av decenniet 1860 som gräns mellan de 
två historiska volymerna motiveras av de reformer som infördes i 
storfurstendömet efter lantdagen 1863 och som var av betydelse för 
språken en lång tid framöver.1

Efter Borgå lantdag 1809 dröjde det lite mer än ett halvt sekel 
innan kejsaren lät sammankalla lantdagen på nytt (1863), och beho-
vet av samhälleliga reformer var då stort. Nu förbättrades bl.a. kom-
munikationerna: vägnät och järnväg utvecklades och Saima kanal 
byggdes. Näringsfrihet möjliggjorde inhemsk industri och export, 
och kommunalt självstyre infördes för hälso- och fattigvården. Sam-
tidigt fick storfurstendömet eget postverk och egen valuta.2 Det 
autonoma storfurstendömet började påminna om en nation som så 
småningom urbaniserades.

Av de reformer som sattes i verket under kejsar Alexander II:s tid 
berörde vissa direkt svenskan och finskan. En skolreform genom-
fördes (1866) som innebar att folkskolor inrättades på landsbygden; 
skolor fanns ju redan i städerna. Den frivilliga folkskolan var fyra-
årig, och man förväntade sig att barnen hade fått en viss grundläg-
gande undervisning i hemmet.3 I mer perifera delar av landet fick 

 FAKTARUTA RUBRIK 



1. Finländsk svenska från 1860 till nutid14

skolbarnen nöja sig med ambulerande skolor där de lärde sig läsa. 
Det viktiga med skolreformen var att alla barn skulle få undervis-
ning på sitt modersmål, dvs. på finska eller svenska.

Vidare utfärdades 1863 ett språkreskript4 som avsåg att göra finskan 
jämställd med svenskan i ämbetsverk och domstolar. Efter en över-
gångsperiod på 20 år skulle statens tjänstemän kunna betjäna all-
mänheten på bägge språken. Både svenskan och finskan blev alltså så 
småningom företrädda inom en och samma officiella domän. Detta 
innebar en viktig domänvinst för finskan som samtidigt stärkte den 
pågående utvecklingen av ett finskt standardspråk användbart i allt 
fler sammanhang och miljöer. I praktiken innebar detta också att 
myndigheternas texter skulle föreligga på bägge språken. Texter som 
skrevs på svenska skulle översättas till finska − så småningom blev 
översättningsriktningen den omvända.5

Även om kapitlen i denna volym, liksom i de föregående, i första 
hand fokuserar på svenskan som modersmål, är det skäl att beakta 
att finskans utveckling till det man i dag kallar ett komplett sam-
hällsbärande språk har påverkat svenskan i hög grad. Språkkontakt 
leder i regel till språkkonkurrens och periodvis till språkkonflikt, 
åtminstone på samhällsplanet. På individnivå innebär språkkontakt 
en möjlighet till, eller ett krav på, tvåspråkighet i varierande utsträck-
ning. Urbaniseringen i Finland kom i gång jämförelsevis sent, och 
den innebar en ökande migration från det inre av landet till de större 
städerna främst i söder och sydväst där arbete fanns. Inflyttningen 
av finskspråkig befolkning till svenskspråkiga och tvåspråkiga orter i 
kusttrakterna rubbade så småningom den lokala språkbalansen och 
ledde till att den svenskspråkiga befolkningens procentuella andel 
minskade. Tvåspråkigheten tilltog först i arbetarklassen, och t.ex. i 
Helsingfors utvecklades ett slangspråk (Stadin kieli, ’stadens språk’) 
där mycket var gemensamt och användbart över språkgränsen.6 
I städer och tätorter levde − och lever − de två språkgrupperna tätt 
tillsammans. I takt med att finskan blev det dominerande språket 
i urbana miljöer fick den svenskspråkiga befolkningen, som var i 
minoritet, utveckla tvåspråkighet.7

Språkkontakt lämnar avtryck i respektive språk − och det är sådana 
spår som bl.a. språkvetenskapen och särskilt språkvården intresserar 
sig för. Valet av gränsår mellan de två historiska volymerna moti-
veras också av att grunden till den professionella såväl (finlands)
svenska som finska språkvården läggs under den senare hälften av 
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1800-talet. Språkvården berörs i flera kapitel som kom pletteras av 
några korta texter (faktarutor) med extra information om särskilda 
personer eller företeelser. Ordningsföljden mellan kapitlen är kro-
nologisk samtidigt som den är tematisk.

Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel som skildrar i vilka olika sam-
manhang invånarna först i storfurstendömet och sedan i republiken 
Finland har mött skriftspråket eller själva deltagit i produktionen 
av texter. Tillkomsten av skolor avsedda för alla barn oavsett upp-
växtmiljö och modersmål har nämnts ovan. Vuxna kunde utveckla 
sina färdigheter i tal och skrift t.ex. i föreningslivet. Böcker var dyra, 
men i takt med att biblioteksväsendet blev utbyggt kunde man låna 
i stället för att köpa. Kvinnorna började skriva och ge ut böcker för 
allmänheten, och mängden skönlitteratur som riktade sig till olika 
slags läsekretsar ökade. Tidningar rapporterade om nyheter som 
inte bara var lokala utan också gällde förhållanden utanför landets 
gränser; även den som inte läste böcker mötte skriftspråket i pressen.

I kapitel 3 ges den idéhistoriska och språkpolitiska bakgrunden 
till det först rent språkvetenskapliga intresset för den finländska 
svenskans särart som sedermera kom att utveckla sig till vården av 
svenskan i Finland. Det handlar om sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal, och här skildras vilka det var som började uppmärksamma de 
finländska särdragen och medvetet samla in exempel på sådana. Ter-
merna finlandssvensk, för svenskspråkiga finländare, och finlands-
svenska, för den finländska varieteten av svenska, togs i bruk och 
började användas alltmer allmänt från och med 1910-talet.8

Hugo Bergroth presenteras närmare i kapitel 4. Han var den språk-
forskare som först lyckades åstadkomma en noggrann och mång-
sidig beskrivning av finlandssvenskan. Vidare drog han upp riktlinjer 
för hur språket skulle vårdas så att svenskan i Finland skulle förbli 
svenska. Bergroths arbeten berörs också i kapitel 6, som följer upp 
utvecklingen av språkvården under hela 1900-talet. På 100 år har 
den verksamhet som först företräddes av en handfull språkforskare 
blivit en etablerad del av den finländska språkvetenskapen och sys-
selsätter ett stort antal experter.

Språkvård och scenspråk behandlas i två kapitel; under tidigt 
1900-tal i kapitel 5 och under senare delen av seklet i kapitel 14. Fram 
till 1917 användes rikssvenska (sverigesvenska) på Svenska Teaterns 
scen, och en medveten kamp behövdes för att finlandssvenskan skulle 
accepteras som scenspråk även av kritiker och publik. Den finlands-
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svenska som framställdes på scenen skulle vara ett mönsterspråk utan 
finländska särdrag om man bortser från uttal och intonation. Detta 
väldresserade scenspråk blev med tiden alltmer onaturligt och pas-
sade särskilt illa för pjäser där något slag av social realism eftersträ-
vades. År 1962 kom en motreaktion − Svenska Teaterns scenspråk, 
”skillnadskan”, sågs som förlegat. Det fanns inte längre något skäl till 
att scenspråket skulle tjäna språkvården; i stället skulle språket vara 
ett konstnärligt redskap för dramatiker och regissörer.

Språkvårdens roll i undervisningen i modersmålet från folkskolans 
tid in i vår egen är ämnet för kapitel 7. Skildringen täcker med andra 
ord nästan ett sekel. Synen på hur språkvården skulle ingå i folksko-
lans program utformades i hög grad av Karl-Johan Hagfors, lektor 
vid och senare direktor för Nykarleby folkskoleseminarium grundat 
1873 och avsett för utbildningen av manliga folkskollärare. I kapitlet 
diskuteras bl.a. relationen mellan dialekter och standardspråk samt 
hur förhållandet mellan finlandssvenska och sverigesvens ka hante-
rats i läroplaner och läroböcker genom decennier. Utvecklingen av 
modersmålsundervisningen, och synen på språkvårdens roll i den, 
har aldrig varit enbart en pedagogisk fråga. Modersmålet i den fin-
landssvenska skolan har samband med finlandssvensk kultur och 
identitet.

Om finlandssvenskan ute i världen handlar kapitel 8. Svensksprå-
kiga finländare har alltid varit mer benägna att emigrera än finsk-
språkiga, och många av de finlandssvenska utvandrarna har kom-
mit från Österbotten. För dem som emigrerade försvårades eller 
bröts kontakten med andra talare av modersmålet, som ofta var en 
finlandssvensk dialekt. Kapitlet uppehåller sig vid finlandssvenska 
emigranter som utvandrat till Amerika från och med 1870-talet, till 
Argentina i början av 1900-talet och till Sverige efter andra världs-
kriget. Här redogörs för vad enskilda informanter har bevarat och 
vad de har förlorat av sitt ursprungliga språk. Här ges också en bild 
av utvandrarnas syn på sitt språk. Det har ett starkt symbolvärde: ”Så 
fort det kommer någon innanför dörren som talar finlandssvenska, 
då talar jag finlandssvenska, så fort han står på trappan.”

Flera kapitel handlar om språk i skönlitteraturen (9, 10, 11, 12 
och 13). Den första författaren som tas upp (kapitel 9) är Zacharias 
Topelius. I kapitlet diskuteras den kritiska uppmärksamhet som kom 
Boken om vårt land (1875) till del. Boken var avsedd för skolunder-
visningen, och man ansåg att den bild som Topelius tecknade av Fin-
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lands historia och landets nationaliteter var oriktig. Kritiken riktade 
sig inte bara mot Topelius syn på land och folk, utan också mot hans 
inkonsekventa och ibland lätt ålderdomliga stavning. Boken kom ut 
samtidigt som rättstavningsdebatten svallade hög under senare delen 
av 1800-talet och krav på ljudenlig stavning framfördes av många 
både i Sverige och i Finland. Intressant nog går det att se en kopp-
ling mellan språksyn och nationsuppfattning.

Kapitel 10 och 11 studerar två författare som råkade ut för ”manus-
tvätt”. De rättelser som gjordes i vissa av K. A. Tavaststjernas verk 
(kapitel 10) stäms av mot Bergroths Finlandssvenska, och det visar sig 
att språkgranskaren ibland har ingripit helt i onödan. Tavaststjerna 
representerade den svenska som talades i det inre av Finland och 
som av Bergroth beskrevs som herrgårds- och stadssvenskan i lan-
dets finska bygder.9 Den svenska som talades och skrevs där förut-
sattes alltså vara mindre korrekt än den som användes i svenskdo-
minerade miljöer. Att Tavaststjernas språk behövde granskas noga 
utgick man med andra ord från.

Den andra författaren som råkade ut för språktvätt var Jac. Ahren-
berg (kapitel 11), som representerade den svenska som Bergroth 
beskrev som ”viborgssvenskan, starkt påverkad av finskan, tyskan 
och ryskan”.10 Ahrenberg ansågs av sin samtid inte kunna skriva kor-
rekt svenska, och vissa av hans verk putsades postumt. Hans med-
vetna bruk av språkliga markörer som karaktäriserade personer och 
miljöer försvann och språket blev mer enahanda. För Ahrenberg var 
frågor om språktillhörighet, flerspråkighet och språkens betydelse 
för både individen och nationen viktiga, och han återkom till dem i 
sina skönlitterära verk, i memoarer och som tidningsskribent.

Om folkliga berättelser, s.k. byrallor, skrivna på Kvevlaxdialekt 
handlar kapitel 12. Författare till dem var Anders J. Nygren, en repre-
sentant för människor vars väg till ett professionellt skrivande inte 
hade varit enkel. Hans avsikt var att skildra ett österbottniskt lokal-
samhälle på ett sätt som läsarna lätt skulle kunna ta till sig. Många 
av dem som skrev på dialekt vid slutet av 1800-talet hade en bak-
grund som tidningsskribenter. De var med andra ord bidialektala 
och kunde rikta sig till såväl standardspråkliga som dialekttalande 
läsare. Men Nygren visste att texter på dialekt möter ett visst läsmot-
stånd, och han fick pröva sig fram till en återgivning av dialekten 
som skulle vara begriplig. I kapitlet skildras hur han gick till väga 
och vilka teman som togs upp i byrallorna. 
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År 1916 debuterade Edith Södergran och Hagar Olsson. Fem år 
senare följde Elmer Diktonius, Gunnar Björlings och Rabbe Enckells 
debuter. Yngst i kretsen av modernister var Henry Parland. Sam-
tidens reaktion var inte nådig, men i dag hör modernisterna till den 
svenska litteraturens klassiker; de är kända inte bara i Finland och 
Sverige, utan också i det övriga Norden. Särskilt Edith Södergran är 
även känd internationellt. Kapitel 13 intresserar sig för denna skara 
av diktare som trädde fram när republiken Finland knappt var född 
och som vände den traditionella diktningen ryggen. Deras uttrycks-
form var en annan och rytm skapades med andra medel. En av de 
skarpaste kritikerna menade att t.ex. Björling inte skrev på något 
språk alls även om orden nog var svenska.

Många av kapitlen i denna volym fokuserar på tiden kring sekel-
skiftet 1900. Det är fråga om händelserika decennier i nationens och 
i språkens historia. År 1906 fattades beslut om att ståndslantdagen 
skulle ersättas med en enkammarlantdag (fr.o.m. 1919 enkammar-
riksdag) och att män och kvinnor därefter skulle vara både röst-
berättigade och valbara.11 Förändringen innebar att den svensk-
språkiga befolkningen, som i hög grad hade dominerat det högsta 
ståndet, fick minskat inflytande. Enligt grundlagen 1919 blev finska 
och svenska den nya republikens nationalspråk, och bägge språk-
gruppernas ”nationella behov skulle beaktas på enahanda grunder”. 
År 1922 stiftades en språklag som reglerade hur tvåspråkigheten i 
praktiken skulle hanteras.12 Språklagen ska trygga såväl den finsk-
språkiga som den svenskspråkiga befolkningens rätt att använda sitt 
eget språk och få service på modersmålet.

I det tidiga 1900-talets Finland arbetade språkvetenskapen med 
att samla in, studera och systematiskt presentera den finländska 
svenskans särdrag. Språkvården blev en viktig sektor inom den fin-
landssvenska språkvetenskapen, och den kom också att intressera 
professionella språkbrukare. Det kanske inte är helt fel att påstå att 
studiet av de finländska särdragen rätt länge dominerade det språk-
vetenskapliga intresset för svenskan i Finland. Den tidiga språkvår-
den ringade in finlandssvenskan och underströk språkets betydelse 
för finlandssvenskarna, och den gjorde därmed en betydande insats 
inte bara för språket i sig, utan också för den finlandssvenska kultu-
ren och samhörigheten.

I de tidigare volymerna i denna bokserie finns flera exempel på 
andra perspektiv som dagens språkvetenskap anlägger på svenskan 
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som modersmål i Finland.13 I denna volym handlar kapitel 15 och 16 
om förändringar i språket som tillhör vår egen tid, eftersom de hör 
hemma i 1900- och 2000-talet. Samhällets s.k. informalisering har 
påverkat vårt språkbruk och lämnat avtryck i språket.

Sedan ungefär 1970 har man kunnat notera att den tidigare själv-
klara uppdelningen av språket i tal och i skrift har börjat luckras 
upp. Talet har närmat sig skriften och skriften talet. Talspråkliga 
drag, som tidigare bara har förekommit i skönlitteraturen, accep-
teras nu även i andra textgenrer. Den tydligaste förändringen, som 
vilken språkbrukare som helst har kunnat lägga märke till, gäller 
valet av tilltalspronomen. Du blev det neutrala tilltalet som ersatte 
ni i allt fler sammanhang tills det definitivt tog över. Förändringar i 
tilltalsskicket på svenska i Finland över tid och i olika sammanhang 
behandlas i kapitel 15. Det finlandssvenska tilltalet jämförs här med 
tilltal på sverigesvenska och finska, och det visar sig avvika från bägge. 
Diskreta förändringar i skriftspråket tas upp i kapitel 16. Här hand-
lar det om avskaffandet av verbens pluralform, val av nekningsord 
och vissa synonyma adverb. Tidsperspektivet täcker hela 1900-talet 
och jämförelser med motsvarande utveckling i sverigesvenskan görs 
i tre olika genrer.

Språket förnyar sig ständigt, men hastigheten varierar. I ett fin-
landssvenskt perspektiv kan man tycka att förändringar som sker i 
sverigesvenskan är snabba, och ur ett sverigesvenskt perspektiv kan 
man uppleva att finlandssvenskan representerar språket av i går. Går 
man systematiskt igenom större textmaterial från olika tider visar 
det sig ändå att förändringstempot är snarlikt åtminstone då det är 
fråga om språket i skrift.14

Förutsättningarna för att svenskan i Finland ska kunna följa med 
utvecklingen i Sverige är i dag mycket bättre än de var för hundra år 
sedan. Att upprätthålla personliga kontakter med vänner och släk-
tingar i grannlandet är lätt. Även de professionella kontakterna kan 
vara täta och tillgången på sverigesvenska etermedier, press och lit-
teratur är god. I de sociala medierna möts olika språk och varieteter 
− på nätet är det svenska språkområdet gränslöst och de språkliga 
influenserna rör sig i alla riktningar.

Språket lever alltså och därför förändras det både i Sverige och 
i Finland. Men ett språks fortbestånd kräver att det är i ständig och 
mångsidig användning, och på den här punkten skiljer sig förhål-
landena i Finland från Sverige. Svenskans officiella ställning som 
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ett av Finlands två nationalspråk är betydelsefull, men den vardag-
liga verkligheten för den enskilde språkbrukaren väger trots allt 
tyngre. Det är här som de viktigaste språkvalen görs. Till dem hör 
inte minst överväganden som gäller val av språk för nästa genera-
tion och genomförandet av en klok språkfostran i såväl tvåspråkiga 
som enspråkiga hem.

Noter 

1. I kapitel 15 i bokseriens föregående volym (III:1) behandlar Engman 
relationerna mellan storfurstendömets tre språk: svenska, finska och 
ryska under 1800-talet. 

2. Se t.ex. Engman 2016 (s. 25−58) för en skildring av vad Finlands nya 
ställning som storfurstendöme inom det ryska imperiet innebar.

3. Utvecklingen av skolor för barnen på landsbygden hade man på 
 Alexander II:s uppmaning börjat planera redan i slutet av 1850-talet. 
Uppslagsverket Finland, folkskolväsen.

4. Ett reskript  är en befallning som utfärdas av en monark eller en högre 
myndighet. Språkreskriptet utverkades på initiativ av senator Johan 
Vilhelm Snellman strax innan lantdagen skulle sammanträda. Uppslags-
verket Finland, nationalitetsrörelserna.

5. Om lagspråk, myndighetsspråk och översättning i dag − se Palmgren 
2015 och Lassus 2017.

6. Se Paunonen 2015 och Forsskåhl 2015.
7. Den finländska tvåspråkigheten behandlas av Tandefelt (2015) i kapitel 12, 

volym I:2 i serien Svenskan i Finland − i dag och i går. Se även Tandefelt 
& Finnäs 2007.

8. Mustelin 1983; Rask 1999 s. 23−24.
9. Bergroth 1928 s. 17.
10. Bergroth 1928 s. 17.
11. Ståndslantdagen bestod av fyra stånd: ridderskapet och adeln, präste-

ståndet, borgarståndet och bondeståndet. Finland var det första landet 
i Europa där kvinnor inte bara hade rösträtt, utan också var valbara. 
Uppslagsverket Finland, uppslagsordet lantdag.

12. Språklagen 1922 upphävde tidigare bestämmelser om användningen 
av landets språk vid domstolar och övriga myndigheter. Den senast 
godkända språklagen är från år 2003, Språklag 148/1922. 

13. Se volymerna I:1−2 (2015) och II:1−2 (2017) i serien Svenskan i Finland 
− i dag och i går.

14. Finlandssvenska texter, såväl historiska som moderna, ingår i Språk-
banken vid Göteborgs universitet. Se också kapitel 10 i volym III:1.
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Maren Jonasson, Jennica Thylin-Klaus  
& Helena Holm-Cüzdan

TEXTENS DEMOKRATISERING
Produktion, distribution och konsumtion av  

texter på svenska i Finland 1860–1940

Under den senare delen av 1800-talet blev läs- och skrivkunnighet 
i allt högre grad var mans, och var kvinnas, egendom. Till denna 
utveckling bidrog ett alltmer heltäckande skolsystem och en ökad 
medborgaraktivitet. I det här kapitlet tar vi upp några av de sam-
hällsförändringar som dels avspeglade sig i textproduktionen, dels 
påverkade både mängden läsare och de typer av texter dessa läsare 
kunde ta del av. Den process vi studerar kan betraktas som en demo-
kratisering av det skrivna ordet. Demokratiseringsprocessen studeras 
ur tre perspektiv: produktion (vilka slag av texter skrevs), distribu-
tion (hur nådde texterna läsarna) och konsumtion (vem läste vilka 
slag av texter). Innan vi går in på de tre perspektiven behandlar vi 
några av de förändringar som inträffade inom undervisnings- och 
utbildningssektorn. Vad som hände inom skolorna, utbildningen och 
inte minst folkbildningen var det som skapade förutsättningarna för 
framväxten av läsande och skrivande medborgare.

2.1 Skolor, utbildning och folkbildning

Andra hälften av 1800-talet medförde betydande förändringar av 
skolsystemet. Kyrkan hade administrerat den offentliga undervis-
ningen fram till 1860-talet, men därefter genomfördes en rad refor-
mer som överförde ansvaret på de statliga myndigheterna, bland 
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dem den 1869 grundade Skolöverstyrelsen. I praktiken tog det flera 
årtionden innan reformerna hade genomförts i alla delar av lan-
det. Pedagogen Uno Cygnaeus var pådrivande i reformarbetet, och 
han ville bland annat införa både gymnastik och praktiska ämnen 
i läroplanen.1 En folkskoleförordning godkändes av kejsaren 1866, 
och en ny skolordning utfärdades 1872. I samband med den slogs 
de statliga högre elementarskolorna och gymnasiet ihop till åtta-
klassiga lyceer. Hade man genomgått lyceet så hade man rätt att ta 
studentexamen och fick möjlighet att inleda studier vid universite-
tet i Helsingfors.2 De flesta lyceer som grundades på 1870-talet var 
svenskspråkiga, vilket gav upphov till att man på finskt håll grundade 
privata lyceer – flera av dem inlöstes sedan av staten.3 Mot slutet av 
1800-talet ökade utbildningsbenägenheten kraftigt, också i de lägre 
samhällsklasserna, och det uppstod en efterfrågan på en skola som 
var mera omfattande än den lägre elementarskolan, men kortare än 
lyceets åtta klasser. En mellanskola med fem klasser skapades genom 
en skolreform år 1914.4

År 1921 infördes allmän läroplikt i Finland. Tanken var att alla 
barn skulle gå folkskolans lärokurs, som utgjordes av två klasser 
lägre folkskola och fyra klasser högre folkskola. Läroplikten kunde 
också uppfyllas genom privat undervisning eller till exempel i en 
förberedande skola för läroverken. Den nya lagen innebar att anta-
let skolelever ökade kraftigt. Innan lagen om läroplikt trädde i kraft 
hade endast en del av barnen i landet gått i skolan. Särskilt på lands-
bygden hade en del kommunfäder och föräldrar varit oroliga för att 
skolgången skulle medföra ökade utgifter, och en del ansåg också 
att barnen gjorde större nytta hemma än i skolan. År 1905 konsta-
terade folkskoleinspektorn i Åbo på ett folkskolemöte i Tammer-
fors att endast fyra barn av tio gick i skolan i hans distrikt. En tanke 
med läropliktslagen var att den skulle ha en socialt utjämnande ver-
kan. Nya skolor grundades efterhand. Städerna fick fem år på sig 
att genomföra allmän skolgång och landskommunerna 16 år. Med 
andra ord skulle landet erbjuda alla barn grundläggande skolunder-
visning senast 1937.5

Större vikt lades nu även vid flickors skolundervisning och utbild-
ning, och 1843 års skolordning inkluderade därför även flickorna. 
Flickor ur över- och medelklassen hade visserligen redan tidigare 
under 1800-talet kunnat erhålla undervisning i privata flickpensioner 
och så kallade mamsellskolor, men statligt bekostade fruntimmers-
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skolor där undervisningen gavs på svenska grundades 1844 i Åbo 
och Helsingfors.6 Från 1870 kunde kvinnor studera på universitet, 
dock endast med dispens. Lyceum för gossar och flickor i Helsing-
fors och Heurlinska fruntimmersskolan i Åbo fick från 1894 rätten 
att dimittera (utexaminera) studenter och därigenom förbereda 
dem för universitetsstudier.7 I början av 1900-talet borttogs kravet 
på dispens och kvinnor kunde nu söka inträde till universitetet på 
samma villkor som männen. De privata flickskolorna sammanslogs 
efterhand med de statligt bekostade skolorna.

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är en period då det 
händer mycket även på yrkesutbildningens område. Man grundar 
nu i rask takt utbildningar inom bland annat lantbruk, teknik, meje-
rinäring, trädgårdsskötsel, huslig ekonomi, sjöfart och merkantila 
ämnen. Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors8 inleder sin 
undervisning 1909, och Högvalla seminarium i huslig ekonomi och 
husmodersskola inleder verksamheten i Karis 1908 men flyttar senare 
till Hindhår utanför Borgå. I Korsholm inrättas en lantmanna- och en 
jordbruksskola, och i Vasa grundas en teknisk realskola redan 1849. 
I början av 1900-talet inleder Högre Svenska Lantbruksläroverket 
i Åbo och Tekniska Läroverket i Helsingfors sin undervisning. År 
1873 inrättas lärar- och lärarinneseminarier på svenska i Finland, för 
kvinnorna ett seminarium i Ekenäs och för männen ett i Nykarleby. 
Finlands första lärarseminarium hade grundats år 1863 i Jyväskylä.

Utvecklingen går snabbt framåt även inom den högsta utbild-
ningen. År 1918 inleder den nya högskolan i Åbo, Åbo Akademi, sin 
verksamhet och nya fakulteter grundas inom akademin på 1920-talet. 
Under 1920- och 1930-talen grundar man på finskt håll nya univer-
sitet och högskolor (av vilka några först i ett senare skede erhåller 
universitetsstatus): Turun yliopisto 1920, Tampereen yliopisto 1925 
och Jyväskylän yliopisto 1934.9 Också inom Helsingfors universitet, 
som antog sitt nuvarande namn 1919, grundas nya fakulteter i tillägg 
till de fyra ursprungliga fakulteterna för teologi, juridik, medicin 
och filosofi. År 1852 delades den filosofiska fakulteten i två sektioner, 
historisk-filologiska sektionen och matematisk-naturvetenskapliga 
sektionen. Den agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten grundades 
1896 som en sektion inom den filosofiska fakulteten och fick själv-
ständig fakultetsstatus 1924. Strax efter krigen tillkom Veterinär-
medicinska högskolan 1945 (senare ombildad till en fakultet) och 
den statsvetenskapliga fakulteten samma år.10
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Folkhögskoleverksamheten som redan kommit igång i de andra 
nordiska länderna blev mer allmänt känd i Finland i slutet av 1860-
talet. I tidningen Folkwännen publicerades en femdelad artikelserie 
om ”bondehögskolorna” i Danmark i april 1868, och frågan om folk-
högskolorna diskuterades bland annat på Pedagogiska föreningen i 
Finlands möte i september samma år och i Kirjallinen Kuukauslehti 
under senhösten.11 Folkwännen hävdar att den grundläggande barn-
undervisningen i folkskolan endast kunde råda bot på den värsta 
okunnigheten genom att fungera som ”grofhyflings anstalt”,12 men 
att en folkhögskola behövdes för att ge vanliga bondsöner en grundli-
gare allmänbildning och väcka deras fosterlandskänsla. Målet var inte 
att rycka bönderna och bondsönerna ur sitt stånd och av dem skapa 
”misslyckade halfherrar”,13 snarare att ”uppfostra insigtsfulla, tän-
kande medborgare”.14 På svenskt håll i Finland grundades den första 
folkhögskolan i Borgå 1889 och relativt snabbt där efter folkskolor i 
Esbo och Kronoby 1891, i Pargas 1893 och på Åland 1895. I Öster botten 
inrättades två ambulerande folkhögskolor 1908, Mellersta Österbot-
tens vandrande folkhögskola och Folkhögskolan Breida blick. Från 
1920-talet framåt inledde kristliga och evangeliska folkhögskolor sina 
respektive verksamheter på olika håll i Svenskfinland, bland annat i 
Nykarleby, Vasa, Houtskär och Hangö.15 Finlands första finsksprå-
kiga folkhögskola, Kangasalan Kansanopisto, hade inlett sin verk-
samhet 1889, bara några månader innan folkhögskolan i Borgå grun-
dades.16 Grundtanken i folkhögskoleverksamheten var att eleverna 
(både kvinnor och män) av egen fri vilja och utan tvång, läxor eller 
examina skulle förkovra sina kunskaper i allmänbildande ämnen.

Ute på landsbygden var det många gånger lärarna och lärarin-
norna, som genomgått seminariet i Nykarleby respektive Ekenäs, 
som blev centralgestalter på det lokala planet i spridandet av folk-
bildning, inte bara till barnen i folkskolan, utan även till den övriga 
lokalbefolkningen. Lärarna och lärarinnorna innehade förtroende-
poster och visade stort intresse för ungdomsföreningarna, idrotts-
föreningarna, de frivilliga brandkårerna, skyddskårerna och lotta-
verksamheten. Ofta var de aktiva även i det lokala kultur-, sång- och 
musiklivet, som samlande krafter för amatörteaterverksamheten, som 
kördirigenter och som ledare för de lokala hornkapellen.17

Ett av de namn som framträder klarast bland de mångsysslande 
folkbildarna under den här tidsperioden är Johannes Klockars (1867–
1932) från Yttermalax. Klockars var en drivande kraft inom folkhög-
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skoleverksamheten och nykterhets- och ungdomsföreningsrörel-
sen, han var verksam som politiker, kringresande föredragshållare, 
redaktör för ett flertal tidningar och tidskrifter och som författare. 
Klockars arbetade oerhört mångsidigt för folkbildningen och folk-
upplysningen. Han engagerade sig lokalt, regionalt och nationellt 
och upprätthöll därtill ett internationellt kontaktnätverk.18

Vid sidan om skolsystemet utvecklades också organisationer 
för folkbildning. Svenska Bildningens Vänner i Åbo (SBV) inledde 
verksamheten 1880 och Svenska folkskolans vänner (SFV) grunda-
des 1882 som en svensk parallellorganisation till Kansanvalistusseura 
(Folkupplysningssällskapet, grundat 1874). SBV gick till en början in 
för att öppna folkbibliotek i bygderna, medan SFV arbetade – som 
namnet antyder – för folkskolornas inrättande. I Helsingfors grun-
dades Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 1885 och i Vasa 
Svenska Odlingens Befrämjare (SOB) 1891. År 1906 tillkom För-
eningen Brage med uppdraget att slå vakt om de folkliga kulturytt-
ringarna i Svenskfinland.19

Ett viktigt led i folkbildningsarbetet var utgivningen av hand-
lingar, uppsatser, kalendrar och ströskrifter. Samfundet Folkhäl-
san i Svenska Finland grundades 1921 med uppdraget att verka för 
folkhygienens befrämjande genom föredrag, ströskrifter och filmer. 
Folkhälsans hälsosystrar upplyste om spädbarnsvård och bekäm-
pade bland annat tuberkulos. Svenska folkskolans vänners kalender 
började ges ut 1886 och delades ut till medlemmarna. Det första året 
trycktes 3 500 exemplar och i mitten av 1900-talet uppgick uppla-
gan till 15 000 exemplar. Texterna i kalendrarna behandlade mycket 
varierande teman, allt från jord- och skogsbruk, medicin och juri-
dik till skönlitterära texter. Tyngdpunkten låg ändå på artiklar som 
skulle öka läsarnas bildning och stärka samhörighetskänslan bland 
de svenskspråkiga. Exempel på sådana texter var referat från de fin-
landssvenska sångfesterna och andra artiklar om finlandssvenska 
traditioner och institutioner.20

En skolundervisning på stabilare grund, en större bredd i yrkes-
utbildningen och ett intensifierat folkupplysnings- och folkbild-
ningsarbete skapade förutsättningarna för livligare textproduktion, 
textdistribution och textkonsumtion. Skolgång och utbildning var 
inte längre förbehållna de högre stånden. Nu kunde även personer 
ur de breda folklagren, allmogebefolkningen, arbetarna och kvin-
norna skaffa sig läs- och skrivkunnighet i kombination med en 
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utbildning. Den snabbt framväxande föreningsverksamheten och 
det allt större medborgerliga engagemanget inom alla livssfärer har 
ett tydligt samband med den aktiva läs- och skrivkunnigheten. Att 
själv kunna ta till sig information i skriftlig form och att själv kunna 
producera text var nu en reell möjlighet som i allt större utsträck-
ning togs till vara och utnyttjades.

2.2 Produktionen av texter på svenska i Finland

Samtidigt som utbildning och skolor på olika nivåer nådde allt fler, 
ökade också produktionen av texter lavinartat under perioden 1860–
1940. Den moderna pappersindustrin försåg landet med billigt pap-
per och tillgången till texter av olika slag förenklades. Allt fler finlän-
dare kom nu på ett otvunget och naturligt sätt i kontakt med texter 
– skönlitteratur, tidningar, tidskrifter, medlems- och informations-
blad, ströskrifter, pamfletter, redogörelser, protokoll och brev – dag-
ligen och i allt större mängder. Man kan tala om en texternas flodvåg 
som svepte över landet. Kontakten med texterna var naturligtvis för 
det mesta aktiv och medveten, men särskilt i städerna kom invånarna 
och de tillfälliga besökarna även passivt och mer omedvetet i kontakt 
med texter i sin omgivning. Produktreklam, gatuskyltar och skyltar 
med affärernas och företagens namn på husfasaderna – på svenska 
och finska och tidvis på ryska – blev ett allt vanligare inslag i gatu-
bilden. I och med att resandet och inflyttningen till städerna tilltog 
ökade också behovet av skyltning. De nyinflyttade kände inte nöd-
vändigtvis till var t.ex. snickarmästare Lindbloms gård, skomakar-
verkstaden eller kolonialvaruhandeln låg, och skyltningen erbjöd 
då välbehövlig hjälp. Läskunnighet utgjorde en förutsättning för 
att man skulle kunna tillgodogöra sig informationen på skyltarna.

Förryskningsåtgärderna med skärpt censur och ett stort antal 
tillfälligt eller permanent indragna tidningar präglade tidsperio-
den fram till första världskriget. Samtidigt som censuren periodvis 
skärptes ökade ändå antalet utgivna böcker markant. År 1855 utkom 
sammanlagt 69 verk, år 1885 var antalet 388 och 1905 var man redan 
uppe i 690 utgivna verk. Ett nytt inslag var arbetarlitteraturen. Vid 
sidan om de traditionella ”borgerliga” bokförlagen tillkom nu sär-
skilda förlag för arbetarlitteratur. Dessa fick dock klara sig med 
betydligt mindre resurser än de traditionella förlagen för skönlitte-
rär utgivning. Det skedde en språklig uppdelning efter 1880-talet så 
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att finsk och svensk litteratur i Finland i regel utkom på skilda förlag. 
En tredje utvecklingstendens under tidsperioden är populärlittera-
turens framväxt. Inhemska författare började skriva litteratur enligt 
utländsk populärlitterär modell, bland annat detektivromaner, och 
utländsk populärlitteratur översattes och gavs ut i Finland.21

2.2.1 Dagstidningar

Krimkriget 1853–1856 och kejsar Alexander II:s trontillträde år 1855 
var bägge faktorer som påverkade opinionsbildningen och tidnings-
pressens utveckling i Finland.22 I Finland fanns förväntningar på ett 
mera liberalt samhällsklimat och på ekonomiska reformer och för-
bättringar av utbildningssystemet. Till viss del infriades förhopp-
ningarna bland annat genom att censuren mildrades, och förbudet 
från 1850 mot att på finska få publicera annat än religiöst uppbygg-
liga och ekonomiskt nyttiga skrifter upphävdes. Sågvaru- och pap-
persindustrin utvecklades och järnvägsnätet började byggas. Järnväg 
drogs bland annat över sträckan Helsingfors–Riihimäki–S:t Peters-
burg, vilket bidrog till ökade kontakter med S:t Petersburg, och till 
att Helsingfors så småningom blev huvudstad i storfurstendömet 
också i ekonomiskt hänseende.23

I tidningspressen diskuterades samhällsfrågor och ekonomiska 
frågor mera aktivt än tidigare under 1860-talet, och antalet tidningar 
ökade. Helsingfors Dagblad uppstod 1862 som en ny tidning med 
liberala förtecken och blev snabbt den ledande tidningen i huvud-
staden. År 1864 grundades tidningen Hufvudstadsbladet. Tanken 
var att tidningen skulle vara en politiskt oberoende, kommersiell 
tidning med fokus på Helsingfors.24

Tidningar på svenska riktade till allmogen började förekomma 
från och med 1860-talet, i samband med att man i svensksinnade 
kretsar kom att intressera sig för svensktalande invånare i landet 
oavsett samhällsklass. Folkwännen blev den första tidningen som 
vände sig specifikt till allmogen. Bland initiativtagarna fanns bland 
annat Fredrik Cygnaeus, och tanken var att landets svenskspråkiga 
godsägare skulle stödja tidningen. Tidningen utkom första gången 
år 1861, och 1862 hade tidningen 765 prenumeranter.25

Folkskolläraren och folkbildaren Anders Svedberg i Munsala 
var medarbetare i Folkwännen, men grundade 1864 en egen tidning 
med namnet Österbotten. Tidningen var tänkt som ett folkbildande 
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blad för den svenska allmogen i Finland. Svedberg kom själv från 
en familj där fadern var bonde och gästgivare, och ansåg att han på 
så sätt kunde närma sig allmogen på ett trovärdigt sätt. Innehål-
let i Österbotten var i hög grad kristet och folkbildande. Tidningen 
utkom under 1860-talet med en upplaga på omkring 500 exemplar.26

Helsingfors Dagblad växte snabbt till en riksomfattande tidning, 
och 1864 var den till sin spridning den tredje största i landet efter 
Sanomia Turusta och Åbo Underrättelser. På 1870-talet blev Helsing-
fors Dagblad landets största tidning, och 1871 den första sjudagarstid-
ningen i Norden. I huvudstaden tävlade tidningarna med varandra 
om läsarna, och så småningom minskade intresset för Helsingfors 
Dagblad som slutade utkomma 1889.27

Det fanns också andra tidningar med liberal inriktning, bland 
annat Björneborgs Tidning, Vestra Nyland (Ekenäs), Åbo Underrättel-
ser och Östra Finland (Viborg). Det fanns även tidningar där språk-
frågan var central, tidningar där utgivarna hade en finsksinnad eller 
svensksinnad agenda. Svensksinnade tidningar var bland andra Nya 
Pressen, Ekenäs Notisblad, Norra Posten (Nykarleby, Gamlakarleby), 
Tammerfors Aftonblad, Åbo Tidning och Östra Nyland (Lovisa).28

Tidigare hade tidningar främst lästs av den bildade klassen, och 
i relativt hög grad på svenska. En del finskspråkiga stadsbor, liksom 
präster och lärare på landsbygden, läste också tidningar. Från och 
med 1860-talet utvidgades deras läsekrets i och med att en växande 
finskspråkig bildad klass började intressera sig för tidningar. Tid-
ningsläsning blev vanligare också bland allmogen, både den svensk-
språkiga och den finskspråkiga.29

I samband med att den potentiella läsekretsen växte så ökade också 
antalet tidningar, framför allt på finska. Under åren 1870–1885 fler-
dubblades antalet tidningar utgivna på finska från 9 till 28 stycken. 
Antalet tidningar som utgavs på svenska ökade också, och år 1889 
var de 23 stycken. Tidningarnas upplagor växte under 1800-talets 
senare hälft. År 1860 fanns det en tidning i landet som trycktes i mer 
än 2 000 exemplar, och fem tidningar som trycktes i mer än 1 000 
exemplar. År 1885 hade tre tidningar en upplaga på över 3 000 exem-
plar, medan 19 tidningar utkom i mer än 1 000 exemplar.30

1800-talets sista decennium var en tid av ekonomisk tillväxt. Såg-
industrin utvecklades, och en del av pengarna hamnade hos de bön-
der som hade möjlighet att sälja virke. Skogsindustrin erbjöd också 
arbetstillfällen för landsbygdsbefolkningen och åtminstone i vissa 
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delar av landet började den få det bättre ställt ekonomiskt. Fler än 
tidigare hade ekonomiska möjligheter att prenumerera på tidningar. 
Antalet folkbibliotek ökade så småningom, och läsestugor grunda-
des av bland annat ungdomsförbund och nykterhetsföreningar. Till 
läsestugorna beställdes tidningar och tidskrifter för allmänt bruk.31

Även kommunikationerna i landet förbättrades under 1800-talets 
två sista decennier. Telefoner blev vanligare och postgången effekti-
vare tack vare att järnvägsnätet byggdes ut. Detta innebar att innehål-
let i tidningarna var färskare och att prenumeranterna inte behövde 
vänta så länge på att få läsa dem. Tidningsantalet växte. År 1890 
utkom 60 tidningar i storfurstendömet, och i slutet av årtiondet var 
antalet uppe i 85. En allt större del av tidningarna utkom på finska. 
Upplagorna växte också under samma tid. År 1890 var Hufvudstads-
bladet den största tidningen med en upplaga på 8 500 exemplar, följd 
av Uusi Suometar med en upplaga på 6 300 och Nya Pressen med en 
upplaga på 5 500 exemplar. År 1900 hade bland annat Hufvudstads-
bladet, Uusi Suometar och Turun Lehti vardera en upplaga på mer 
än 10 000 exemplar.32

Tidningar riktade till arbetarklassen började utkomma i slutet av 
1890-talet. Työmies vände sig till den finskspråkiga arbetarklassen, 
och lästes till en början främst i städerna och i sådana landskom-
muner där det fanns mycket industri. År 1899 trycktes tidningen i 
omkring 5 000 exemplar, 1903 var antalet prenumeranter 7 565. För-
utom Työmies fanns även lokala arbetartidningar. Länsi-Suomen Työ-
mies utkom i Åbo och Kansan Lehti i Tammerfors.33

Finlands Svenska Arbetarförbund började utge tidningen Arbetar-
bladet i september 1919. Tidningen hade en kulturell profil och räk-
nade bland annat författaren och poeten Elmer Diktonius till sina 
medarbetare. Den väckte också ett visst intresse bland läsare som inte 
direkt var knutna till den socialdemokratiska rörelsen.34 Innan dess 
hade tidningarna Social-Demokraten och Arbetet getts ut på svenska. 
Social-Demokraten utkom åren 1907–1908 och Arbetet 1908–1918.35

Förändrade relationer med Ryssland påverkade tidningsutgiv-
ningen i Finland på 1890-talet. Februarimanifestet36 väckte starka 
reaktioner i Finland och invånarna protesterade bland annat genom 
att inte sluta upp när man från ryskt håll ville inkorporera det finska 
militärväsendet i den ryska armén. Censuren skärptes och general-
guvernören fick också rätt att dra in tidningar och avsätta finska 
ämbetsmän.37
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Efter att Finland hade förklarats självständigt fick landet en ny 
tryckfrihetslag år 1919. Man frångick principen om förhandscensur, 
och ansvaret för att tidningars och böckers innehåll hölls inom lagens 
gränser kom att hamna hos justitieministeriet. Antalet tidnings-
prenumeranter fortsatte att öka under 1900-talets första hälft. I och 
med lagen om läroplikt 1921 kom i princip alla i landet att genomgå 
åtminstone folkskolan. Det blev vanligare än tidigare att man utöver 
folkskolans inledande klasser gick i mellanskola eller läroverk. Yrkes-
utbildningen och det fria bildningsarbetet bidrog också till att anta-
let potentiella tidningsläsare ökade. Med tiden steg också lönerna, 
bland annat för industriarbetare, vilket bidrog till att fler än tidigare 
hade råd att hålla sig med tidning.38

2.2.2 Tidskrifter

En tydlig trend under tidsperioden är framväxten av en tidskriftslit-
teratur i Finland. År 1860 utkommer 15 tidskrifter, men antalet växer 
snabbt. År 1876 har antalet mer än fördubblats till 32, och fördubb-
lingstrenden fortsätter så att det år 1886 utges 63 tidskrifter, 1892 
125 tidskrifter, 1906 256 tidskrifter, 1925 535 tidskrifter och toppåret 
1939 inte mindre än 945 tidskrifter. Under hela tidsperioden mötte 
de tidskrifter som kom ut på svenska i Finland hård konkurrens från 
motsvarande tidskrifter i Sverige. Av de sverigesvenska tidskrifterna 
hade Svenska Familj-Journalen och Ny Illustrerad Tidning stor sprid-
ning även i Finland.39

Tematiskt kan tidskrifterna på svenska i Finland delas in i några 
huvudgrupper. Tidskrifter för skämt, satir och humor bildar en 
grupp. Av dessa kan Pikku. Skämtsam jul-tidning 1866–1873 och 
Maj- skämt 1923–1931 nämnas. Den i Sverige utgivna Söndags-Nisse 
var bekant även för läsare i Finland, och sex nummer av den trycktes 
hos G. L. Söderström i Borgå 1882. Kurre. Illustrerad skämt- tidning 
1870–1879, Fyren 1898–1922 och särskilt Garm 1923–1953, med många 
finlandssvenska kulturprofiler som medarbetare och illustratörer, 
är alla välkända. Av mera tillfällig natur, men i decennier årligen 
utkommande, var konventstidningar som gavs ut av lyceister och 
de publikationer som studentkårerna utgav till Valborgsfirandet. 
Många av skämt- och satirtidningarna blev kortlivade.

Tidskrifter riktade till barn och unga, ofta med fokus på Bibelns 
berättelser och nykterhetsfostran, fick tidigt fotfäste på marknaden. 
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Eos. Tidskrift för barn och barnens vänner (1854–) och Barnavännen. 
Illustrerad tidskrift för barnen (1890–) är kanske de mest kända av 
dem som fortfarande utkommer. Många av de föreningar som bil-
dades i Finland gav ut egna tidskrifter, ofta benämnda ”organ för” i 
kombination med föreningens eller sammanslutningens namn. Tid-
skrifter utgivna av ungdomsföreningarna och intresseföreningarna 
för olika yrkesgrupper kan här tjäna som exempel. Arbetarförbund, 
kamratförbund, tjänstemannaklubbar, andelslag och försäkrings-
bolag gav ut tidskrifter som riktade sig till medlemskåren. Perso-
ner intresserade av sport och idrott i olika former, t.ex. gymnastik, 
segling, rodd, tennis och schack, kunde läsa tidskrifter och andra 
publikationer med inriktning på dessa fritidssysselsättningar, t.ex. 
Sporten. Tidskrift för manlig idrott 1881–1895.

Scoutrörelsen, de religiösa väckelserörelserna, nykterhetsrörel-
serna och den socialdemokratiska rörelsen fick snabbt egna tidskrif-
ter. Under krigsåren och mellankrigstiden gav man ut tidskrifter 
för jägarrörelsen, för soldatgossar, för Lotta Svärd-rörelsen och för 
skyddskårerna. Tidskrifter för lantbruk, trädgårdsodling, andels-
verksamhet, fjäderfänäring och biskötsel ser man många exempel 
på under tidsperioden. Biet. Tidskrift för Finlands landthushållning 
1880–1898 och Lantmän och andelsfolk. Tidskrift 1927–1959 var två 
av de mera långlivade.

Tidskrifter riktade till hela familjen, illustrerade familjejournaler 
med lättsamt innehåll som teater- och filmnotiser, anekdoter, täv-
lingar, frågespalter och följetonger samt tidskrifter riktade specifikt 
till kvinnor kommer även de ut på marknaden, t.ex. Från nära och 
fjerran. Litteraturblad för Finlands qvinnor 1860–1861, Husmodern. 
Organ för föreningen Martha 1902–1957 och Allas Krönika. Illustrerad 
veckoskrift 1923–1934. Till de tidiga tidskrifterna i den här gruppen 
hör också Lördagsqvällen (senare Lördagen) 1888–1920 som erbjöd 
”familjeläsning för folket”. Konkurrensen med de i Sverige utkom-
mande tidskrifterna var hård, och Allas Journal, utgiven på Holger 
Schildts förlag, och Helsingfors-Journalen hörde till dem som tog upp 
kampen. Under 1940-talet ser vi nya men rätt kortlivade familjejour-
naler på den finlandssvenska marknaden då Månads-Revyn och den 
i Vasa baserade Vecko-spegeln försöker etablera sig.40 De redaktio-
nella och ekonomiska resurserna för de finlandssvenska familjejour-
nalerna var emellertid så små i jämförelse med de sverigesvenska att 
de förstnämnda hade svårt att hävda sig i konkurrensen.
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Konst, konstindustri, skulptur, litteratur och film får alla egna 
tidskrifter. Av dessa kan Euterpe. Veckotidskrift för musik, teater och 
skönliteratur41 1900–1905 och 1920-talets Ultra. Tidskrift för ny konst 
och litteratur 1922 och Quosego. Tidskrift för ny generation 1928–1929 
nämnas.42 Många av tidskrifterna blev kortlivade, men några få har 
överlevt till våra dagar. Av de äldsta fortfarande utkommande svenska 
tidskrifterna i Finland kan man nämna t.ex. Eos. Tidskrift för barn 
och barnens vänner 1854–, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i 
Finland 1865–, Finsk Tidskrift 1876– och Sändebudet. Evangelisk tid-
ning för folket 1876–.

2.2.3 Skönlitteratur

Som Johan Wrede har konstaterat blev litteraturen i Finland under 
senare hälften av 1800-talet till stora delar, men inte uteslutande, ”ett 
instrument för skapandet av en nationell identitet”.43 Den svenska 
litteraturen i Finland 1860–1940 kan och ska förstås i relation till 
den samtidigt kraftigt framväxande finska nationalitetsrörelsen och 
nationallitteraturen med J. V. Snellman och Georg Zacharias Yrjö-
Koskinen som förgrundsgestalterna. Parallellt med, och i mycket 
som en reaktion på, den finsknationella rörelsen växte det fram en 
svensk nationalitetsrörelse i Finland. Den tog sig uttryck i bland 
annat grundandet av Svenska litteratursällskapet i Finland (1885) och 
Svenska folkpartiet i Finland (1906). C. G. Estlander, A. O. Freuden-
thal, Hugo Bergroth och Olav Ahlbäck var alla inom sina respektive 
vetenskaper och verksamheter banerförare för den svensknationella 
uppmarschen och befälhavare för svenskhetens bevarande i Finland.44

De litterära giganterna Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) och 
Zacharias Topelius (1818–1898) fick under 1880- och 1890-talen säll-
skap av Karl August Tavaststjerna (1860–1898). Den begåvade men 
tidigt bortgångne Tavaststjerna skrev skådespel, dikter, noveller och 
romaner i rasande takt. Hans skildringar är realistiska och natura-
listiska och bär ofta drag av darwinism och social pessimism. Han 
som enligt Selma Lagerlöf var ”den, som skulle ta arvet efter Rune-
berg och Topelius”45 lyfte in aktuell politisk och ideologisk tema-
tik som språkfrågan, kvinnofrågan och arbetarfrågan i sina texter. 
Mest känd är hans skildring av missväxt- och hungerkatastrofen i 
Finland under 1860-talet, Hårda tider. Berättelse från Finlands sista 
nödår (1891) och barnskildringen Lille Karl. En gosses roman (1897).46
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1800-talets sista decennier och början av 1900-talet förde med 
sig flera viktiga förändringar beträffande kvinnans ställning i sam-
hället: År 1864 befriades ogifta kvinnor från förmyndarskap vid 25 
års ålder och fick rätt att ha hand om sin egen förmögenhet. Kvinnor 
som fyllt 21 år fick rätt att ingå äktenskap utan att behöva tillstånd av 
sin förmyndare. En betydande förändring skedde genom lantdags-
reformen 1906, när ståndslantdagen avskaffades. Män och kvinnor 
fick allmän och lika rösträtt i statliga val, oberoende av inkomstnivå, 
och samtidigt blev det även möjligt för kvinnor att inväljas i den nya 
enkammarlantdagen (efter 1919 enkammar riksdag). Genom äkten-
skapslagen från 1930 befriades gifta kvinnor från mannens förmyn-
darskap.47

Kvinnorna fick så småningom tillträde till allt fler områden inom 
arbetslivet och i samhället. Efter att de första flickskolorna hade 
grundats kunde kvinnor arbeta som skolföreståndare och lärarin-
nor, och i samband med folkskolans framväxt ökade efterfrågan på 
lärare, både manliga och kvinnliga. Från 1860-talet blev det också 
möjligt för kvinnor med utbildning att söka andra arbeten, bland 
annat som lägre tjänstemän inom posten, telegrafverket och vid 
järnvägen. Många lärare drygade ut sina inkomster från lärarjob-
bet med att hålla föredrag och skriva texter för publicering i olika 
tidningar och tidskrifter. Det var inte enbart fråga om folkbildning, 
utan också om att försörja sig själv.48

I takt med att kvinnornas ställning i samhället förändrades under 
1800-talet började också allt fler kvinnor publicera sig i pressen och i 
bokform.49 Kvinnans position analyserades också av kvinnliga förfat-
tare, däribland Fredrika Runeberg som under senare delen av 1850-
talet lät publicera sina skisser Teckningar och drömmar i Litteratur-
blad för allmän medborgerlig bildning. Fredrika Runeberg tog upp 
de fördomar som fanns mot skrivande kvinnor, men samtidigt hade 
hon själv ett problematiskt förhållande till offentligheten och tvivlade 
ofta på sin egen rätt att skriva. Hon var ju maka till nationalskalden 
J. L. Runeberg och hustrurollen var central för henne. Fredrika Rune-
bergs sätt att uttrycka kontroversiella åsikter var därför ofta mycket 
försiktigt. Utöver skisserna skrev Fredrika Runeberg även två histo-
riska romaner, Fru Catharina Boije och hennes döttrar (1858) och Sigrid 
Liljeholm (1862) samt en intellektuell självbiografi, Min pennas saga. 
Fredrika Runeberg kan betraktas som den första kvinnliga journalis-
ten i Finland,50 men Adelaïde Ehrnrooth var den första professionella 
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kvinnliga journalisten. År 1865 började signaturen A-ï-a förekomma 
i Hufvudstadsbladet, Helsingfors Dagblad och Helsingfors Morgon-
blad. Ehrnrooth skrev bland annat romaner i följetongsformat, rese-
skildringar och debattinlägg. Reseskildringarna publicerades senare i 
bokform med titlarna Två finskors lustvandringar i Europa och Afrika 
och Två finskors lustvandringar II. Resor i Orienten.51

Wilhelmina Nordström var en annan pionjär som arbetade i tjugo 
år som guvernant. Hon ledde Privata svenska fruntimmersskolan i 
Borgå och kom där i kontakt med kretsen kring familjen Runeberg. 
J. L. Runeberg läste dikter som Nordström skrivit och föreslog att de 
skulle publiceras. År 1861 utkom hennes diktsamling i Finland, och 
tre år senare i Sverige. Hon medverkade även i tidskrifter som Finsk 
Tidskrift, Familjejournalen och Tidskrift för hemmet. Pia Forssell har 
konstaterat att Nordström var den enda av de svenska kvinnliga dik-
tarna i Finland som hade ett ”självständigt lyriskt idiom”.52

Den nationella samling som inleddes efter 1800-talets mitt med-
förde en upptäckt av folket, vilket också avspeglades i litteraturen 
kring sekelskiftet. Den kan ses som en del av konsolideringen av ”det 
svenska folkelementet” i Finland, den konsolideringsprocess som på 
1910-talet resulterade i termerna finländare, finlandssvensk och fin-
landssvenska. Intresset för folket tog sig en rad olika uttryck – i forsk-
ning kring språk, ortnamn, seder och traditioner, i diktning, festtal 
och mycket annat.53 Den finlandssvenska folklivsforskningen med 
banbrytande arbeten av bland andra Gabriel Nikander och Ragna 
Ahlbäck och den lokalhistoriska forskningen med gedigna socken-
historiker av t.ex. Anders Allardt, K. V. Åkerblom, Paul Nyberg och 
Oscar Nikula bidrog för egen del på ett avgörande sätt till skapan-
det av det svenska i Finland. Det gavs därtill ut bygdeberättelser 
såsom Anders Allardts Byberättelser. Bilder ur svenskt allmogelif i 
Nyland (1885–1908), Josefina Bengts I nyländska stugor (1902–1906) 
och Anders Johan Nygrens Byyrallor. Folklifsbilder på österbottniskt 
bygdemål (1889–1892).54 Som Bo Lönnqvist har konstaterat var syf-
tet med berättelser som dessa att synliggöra den svenska allmogen, 
samtidigt som de också riktade sig just till denna grupp.55 Ett vik-
tigt syfte var att lyfta fram den svenska befolkningens hemortsrätt 
i Finland, och att bland de svenskspråkiga skapa en medvetenhet 
om att de tillhörde en gemenskap baserad på språklig samhörighet. 
Denna konstruktion betonade också bandet västerut, till Sverige 
och överlag till Skandinavien. På det rent språkliga planet tog detta 
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sig uttryck i att språkforskarna betonade att svenskan i Finland inte 
fick utvecklas till ett separat språk, utan att den skulle följa samma 
normer som högspråket i Sverige.56 Fokuseringen på den svenska 
nationaliteten i Finland kan kontrasteras mot den nationalitetssyn 
som Zacharias Topelius gav uttryck för i t.ex. Boken om vårt land, 
där han betraktade alla invånare i Finland som tillhöriga ett folk, i 
ett gemensamt fosterland.57

En intressant tudelning finner vi också i den finlandssvenska lit-
teraturen under 1900-talets första decennier – som Bo Lönnqvist 
har konstaterat var huvudströmmen inom litteraturen kopplad till 
städerna, men det ideologiska Svenskfinland var förankrat i lands-
bygden. Byn, bygden och havet spelade en central roll i romaner 
och noveller av författare som Anders Allardt och Josefina Bengts, 
men också i sångtexter av t.ex. Alexander Slotte och Ernst V. Knape 
– den förstnämnde skrev även skådespel med bygdemotiv. De fin-
landssvenska sångfesterna samlade ett stort antal deltagare, och de 
festtal och festdikter som framfördes i samband med dem var också 
en del av konsolideringssträvandena.58 En stor utmaning var att den 
svenskspråkiga befolkningen var så heterogen. Det medförde att kon-
solideringen uttryckligen blev en samlingsrörelse, där sinsemellan 
väldigt olika grupper skulle samlas under ett och samma paraply. 
Men arbetet blev framgångsrikt: ”Redan på 1920-talet betraktades 
den finlandssvenska befolkningen och dess egna kultur som ett fak-
tum”, skriver Lönnqvist.59

Som en stark kontrast mot skönlitteratur i samlingens tecken 
framstår dagdrivarna och modernisterna. Beteckningen ”dagdrivare” 
brukar användas om en grupp författare under perioden 1907–1917, 
som i sina texter skildrade den moderna staden. Bland dessa förfat-
tare kan särskilt nämnas Henning Söderhjelm, Henrik Hildén, Ture 
Janson och Runar Schildt. Inriktningen kan förstås mot bakgrund 
av de svenskspråkigas förändrade situation – till exempel hade deras 
politiska inflytande minskat betydligt efter lantdagsreformen 1906 
– och det moderna samhällets framväxt. Samtidigt präglades tiden 
av förryskningssträvanden, vilket bidrog till spänningarna i sam-
hället. Massimo Ciaravolo skriver träffande: ”Flanörens outsiderroll 
passade utmärkt i försöket att litterärt erövra Helsingfors just under 
ett skede då svenskan hänvisades till periferin.”60

Året 1916 brukar betraktas som något av en brytningspunkt i 
den finlandssvenska litteraturen.61 Då debuterade nämligen Hagar 
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Olsson med Lars Thorman och döden, som var det första modernis-
tiska finlandssvenska prosaverket. Det, liksom Olssons senare pro-
duktion som författare och kritiker, innebar ett brott mot både den 
realistiska berättarkonstens normer och mot dagdrivarlitteraturen.62 
När det gällde den modernistiska poesin var Edith Södergran en 
banbrytare – även hennes debut skedde 1916. Genom Södergrans 
lyrik etablerades den fria versen, men det centrala är ändå hennes 
bildspråk – ett bildspråk som inte var helt lättillgängligt för samti-
den. Den expressionism som kännetecknade Södergran fanns också 
hos Elmer Diktonius, som debuterade 1921. Gunnar Björling, som 
debuterade 1922, hade särskilt i början av sin författarbana mycket 
gemensamt med Södergran, men han utgick i sin poesi från förhål-
landet till den yttre världen, inte den inre.63 Modernisterna känne-
tecknades av en obundenhet till språkliga konventioner och av kos-
mopolitism. Detta kom tydligt fram hos till exempel Hagar Olsson 
som öppet ifrågasatte det språkliga normeringsarbete som med kraft 
genomfördes av Hugo Bergroth under 1910-talet,64 men också hos 
den unge författaren Henry Parland, vars hela författarskap ryms 
mellan åren 1926 och 1930.65

Inbördeskriget 1918 innebar en klyvning av samhället i röda och 
vita, en klyvning som kom att bestå fram till andra världskriget. 
Författare som Bertel Gripenberg hyllade segrarna, dvs. den vita 
armén, dess mod och moral, medan andra, såsom Mikael Lybeck, 
valde att närma sig kriget utifrån det mänskliga lidandets perspek-
tiv. Det nationella traumat kom alltså också till uttryck i litteratu-
ren. En annan skiljelinje var den språkpolitiska, som var knuten till 
frågan om svenskans ställning i Finland. Hos författare som Arvid 
Mörne fanns den svensknationella tanken, ursprungligen skapad av 
A. O. Freudenthal, kvar som ett tydligt stråk. Mörne hade dessutom 
ett socialt engagemang för arbetarna, vilket gjorde hans ideologiska 
position besvärlig. Bland de sista icke-modernistiska finlandssvenska 
poeterna finner vi Jarl Hemmer, som både som människa och dik-
tare präglades av första världskriget.66

2.2.4 Barn och ungdomslitteraturen

Under den första hälften av 1900-talet växte också barnlitteraturen 
fram. Genren dominerades av konstsagan, vilket åtminstone delvis 
var ett resultat av Topelius inflytande i slutet av 1800-talet, men också 
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bland annat sverigesvenskt inflytande spelade in. Överlag har barn-
litteraturen i olika länder utvecklats genom just konstsagan. Konst-
sagorna var sedelärande, och spreds till barnen genom till exempel 
kalendrar och jultidningar. Under mellankrigstiden etablerades i 
Finland, precis som i många andra länder, barnlitteraturen som ett 
”eget litterärt system”. Här spelade särskilt flick- och pojkböckerna 
en central roll – de förra med vardagsnära skildringar, de senare 
med mer äventyrliga.67 Jämfört med senare decennier utgavs under 
1930- och 1940-talen en stor mängd barnböcker i Finland, så mycket 
som femton titlar per år. Under krigsåren (1939–1940, 1941–1944) var 
utgivningen särskilt stor, och de relativt goda försäljningssiffrorna kan 
bero på att det vid den här tiden inte fanns så mycket annat att köpa 
än just böcker. En milstolpe när det gäller utvecklingen av modern 
barnlitteratur var Solveig von Schoultz Nalleresan från 1944. Här 
beskriver hon krigsbarnens situation i Sverige utifrån några nallars 
och dockors perspektiv, och kan därmed ses som en föregångare till 
exempelvis Tove Jansson.68

Bland ungdomsböckerna dominerade den översatta litteraturen. 
Walter Scotts, Frederic Marryats, James Fenimore Coopers, Rudyard 
Kiplings och Louisa M. Alcotts böcker lästes tills de sprack i ryggen, 
och många av de mindre kända författarnamnen nådde spridning 
och popularitet på den svenska och finlandssvenska bokmarkna-
den genom bokserier som B. Wahlströms ungdomsböcker med de 
välkända gröna och röda bokryggarna. Utöver den engelskspråkiga 
ungdomslitteraturen översattes bland annat danska, tyska och franska 
författares flickböcker, ungdomsböcker och äventyrsböcker. I många 
av böckerna var huvudpersonen ett djur, och de unga läsarna fick 
stifta bekantskap med afrikanska skogsgorillor, bengaliska tigrar och 
australiska vildhundar utöver de många hästarna på den amerikan-
ska prärien. I den inhemska serien Söderströms ungdomsböcker 
utkom bara under 1923 inte mindre än tio böcker, bland dem Jetro 
Juggens. Berättelse för ungdom av Edward S. Ellis, Lilla prinsessan av 
Frances Hodgson Burnett och Björnjägarens son. Berättelse från Vilda 
Västern av Karl May. Bland de finlandssvenska ungdomsförfattarna 
under mellankrigstiden kan Margit von Willebrand-Hollmerus, Rut 
Forsblom och Harriet Clayhills nämnas. En stor del av de finlands-
svenska barn- och ungdomsböckerna under den här tiden har tyd-
ligt influerats av den engelskspråkiga barn- och ungdomslitteraturen 
med namn som A. A. Milne och Lucy Maud Montgomery i spetsen.69
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2.2.5 Den religiösa litteraturen: psalmböcker och sångsamlingar

Under tidsperioden från 1860 fram till andra världskriget hände 
mycket även på den religiösa litteraturens område. Den svensksprå-
kiga psalmboken 1886 tillkom efter en lång och besvärlig process 
med inslag av slitande polemik. Dess livslängd blev också förhållan-
devis kort, och redan 1943 ersattes den av en ny officiellt godkänd 
psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Folket tog 
aldrig psalmboken av år 1886 till sitt hjärta, och den fick därför inte 
det genomslag som många av de tidigare psalmböckerna fått. Seku-
lariseringen i samhället hade satt in med kraft, och när psalmboken 
1886 låg färdig hade den bildade klassen i rätt stor utsträckning fjär-
mats från kyrkan, trots att det var just inom denna klass kraven på 
en ny psalmbok hade rests. Under hela sin livstid mötte psalmboken 
1886 hård konkurrens av tre äldre psalmsamlingar, den karolinska 
psalmboken, den wallinska psalmboken och Runebergs psalmboks-
förslag. Under de första decennierna av 1900-talet gavs tilläggsför-
slag till psalmboken som också för sin del utmanade den officiella 
av kyrkomötet godkända psalmbokens position.70

De andliga sångsamlingarna som främst användes av väckelse-
rörelserna i Finland blev alltmer spridda mot slutet av 1800-talet, 
och även detta bidrog till att psalmboken 1886 hade svårt att riktigt 
slå igenom. De mest spridda av dessa sångsamlingar var Sionsharpan 
och Andliga Sånger och Psalmer. Sionsharpan gavs ut av Lutherska 
Evangeliföreningen i Finland och utkom i sin helhet första gången 
1886; i häftesform hade den dock redan utkommit under 1870-talet. 
Fram till 1946 hade Sionsharpan tryckts i cirka 135 000 exemplar, vil-
ket vittnar om dess stora genomslag och spridning. Den första upp-
lagan på 8 000 exemplar av Andliga Sånger och Psalmer gavs ut 1900 
av Finska Missionssällskapet, men användes inte uteslutande inom 
missionskretsarna utan även av andra religiösa sammanslutningar. 
År 1947 utkom den sjunde upplagan av Andliga Sånger och Psalmer 
som i det skedet hade tryckts i sammanlagt cirka 107 000 exemplar.71

I en översikt över texters produktion, konsumtion och distribu-
tion är det bra att påminna sig om de religiösa väckelserörelsernas 
roll i sammanhanget. Kyrkohistorikern Ingvar Dahlbacka, som har 
undersökt Lutherska Evangeliföreningen i Finland, har beskrivit för-
eningen som en litterär institution.72 Under de sekel som hade för-
flutit var det uttryckligen via psalmboken och Luthers lilla katekes 
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som folket mötte den religiösa världen, inte i första hand via Bibeln. 
Det dröjde långt in på 1800-talet innan Bibeln blev en verklig folk-
bok i den mening som psalmboken varit det tidigare. Bibelns ökade 
betydelse som folkbok hänger tätt ihop med pietismens framväxt, 
eftersom det för ”den väckta lekmannen” var viktigt ”att själv kunna 
studera bibelordet”. 73 För att i större utsträckning sprida Bibeln 
till folket grundades Finska bibelsällskapet 1812, och de frikyrkliga 
organisationerna arbetade aktivt för att sprida Luthers texter, psalm-
böckerna, sångsamlingarna och den religiösa pamflettlitteraturen. 
Inledningsvis var Evangeliföreningens syfte att verka som kolpor-
törsförening med skriftspridning som den främsta verksamhetsfor-
men, men det är på sin plats att poängtera att många av väckelse-
rörelserna även var aktiva producenter av tidskrifter och litteratur 
och deras medlemmar aktiva konsumenter av samma litteratur. Ett 
annat sällskap med spridning av religiösa småskrifter som en vik-
tig verksamhetsform var Finska evangeliska sällskapet i Åbo, grun-
dat 1817. Sällskapets skrifter med evangeliskt och moraliskt innehåll 
trycktes upp i stora upplagor och sändes ut till prosterierna där de 
såldes till ett lågt pris eller till och med delades ut gratis till dem som 
inte hade råd att betala.74

2.2.6 Uppslagsverk och handböcker

1800-talets idé om en utvidgad offentlighet byggde på en tanke om 
att alla skulle ha tillgång till information och att alla skulle kunna 
bilda sig en uppfattning och uttrycka den. Detta ideal skulle upp-
nås med hjälp av folkbildning och lättåtkomlig läsning samt kanaler 
som individerna kunde använda sig av för att uttrycka sina åsikter.75

När det gäller kunskapsspridning bör uppslagsverken lyftas fram, 
inte minst den i Sverige utgivna Nordisk familjebok. Upphovsmän-
nen var bokhandelsbiträdet Hugo Pettersson, som vistats några år 
i Königsberg och hade kommit i kontakt med de tyska encyklope-
dierna, och Christian Emanuel Gernandt, utgivare av månadsskrif-
ten Svenska Familj-journalen. Huvudredaktör var språkvetaren Nils 
Linder som ledde en stab med akademiskt utbildade ledamöter, 
bland dem också några finländare. Arbetet sprängde alla ramar, såväl 
utrymmesmässiga som ekonomiska, men efter 25 år var den första 
upplagan klar. Den omfattade tjugo band och 103 000 uppslagsord. 
Utgåvan lovordades, och Aftonbladet konstaterade att den borde fin-
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nas i ”hvarje bildadt hem”. Så blev inte fallet – antalet prenumeranter 
stannade vid 6 000. I Nordisk familjebok behandlades en stor mängd 
teman och ämnen, en del av dem brännande. För Finlands del kan 
särskilt nämnas den konflikt mellan finsk- och svensk sinnade som 
uppstod när man arbetade med bokstaven F. Man hade inrättat en 
finländsk redaktion för att öka förutsättningarna att få spridning för 
encyklopedin i Finland, och de finsksinnade i redaktionen ansåg 
att de svensksinnade fick för stort utrymme. Behandlingen av upp-
slagsordet ”Finland” ledde till att en del finsksinnade medverkande 
lämnade projektet.76

Eftersom arbetet med den första upplagan pågått så länge var den 
ohjälpligen föråldrad redan när den utkom 1899. Arbetet med en 
ny upplaga, den s.k. Uggleupplagan, inleddes bara några år senare. 
Det gjordes en revidering av äldre artiklar, och antalet uppslagsord 
ut ökades. Illustreringen utökades med bland annat färgplanscher. 
Också nya och aktuella frågor fick plats i den nya upplagan, bland 
dessa kan särskilt nämnas ämnen i anslutning till det alltmer moder-
niserade samhället såsom ”renhållningsväsende” och ”bostad” och 
en artikel om kvinnorörelsen. Också den tekniska utvecklingen 
avspeglade sig i urvalet. Familje boken bidrog till ett ökat intresse 
för encyklopedier, och den kom att utmanas av Svensk uppslagsbok, 
som började utkomma 1929.77

De som behärskade svenska i Finland kunde ta del av den ymniga 
rikssvenska handbokslitteraturen som växte fram efter 1860-talet. 
Handböcker i ett flertal ämnen gavs ut redan långt tidigare, sådana 
som var avsedda för bland annat präster, läkare, officerare och lant-
hushållare, men efter 1860-talet ser vi en betydlig ökning både i bredd 
och antal. Handböckerna var ofta riktade till vissa yrkeskårer, men 
målgruppen kunde också vara den stora allmänheten, som fallet var 
med många handböcker i juridik och kommunalkunskap. Ur Johan-
nes Klockars handboksproduktion kan vi nämna Kommunalmannens 
handbok från 1896 och Föreningslagen jämte mötesstadgar från 1919.

En tematisk indelning av den handbokslitteratur som gavs ut på 
svenska i Finland 1860–1940 visar att en stor grupp av handböck-
erna i främsta hand var avsedda för specifika yrkesgrupper eller 
sysselsättningar. Handböcker skrevs och gavs ut bland annat för 
sjöfarande 1871, poliskonstaplarna på landet 1902, lots- och fyrper-
sonalen 1902, postiljoner 1912, servitörer 1913, lokomotivmän 1924, 
elektricitetsförbrukare 1928, radiotelefonister 1936 och för skandi-
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naviska krigsfrivilliga i Finland 1940. Nära förknippade med dessa 
är handböcker i pedagogik 1877, franska samtalsspråket 1878, meje-
riskötsel 1881, maskin- och redskapslära för lantmän 1905, telegraf-
korrespondens 1911 och landskommunernas bokföring 1937. En egen 
grupp bildar resehandböckerna. Orter och platser i Finland som 
begåvades med resehandböcker på svenska under den här tidspe-
rioden är bland andra Helsingfors, Borgå, Åbo, Hangö, Nådendal 
och Lappland. Bland de biografiska handböckerna kan man nämna 
Vem och vad som började utkomma på Söderströms 1920 och den av 
Tor Carpelan utgivna Finsk biografisk handbok med början 1903. Av 
den utkomna kokbokslitteraturen kan Margareta Nylanders Kokbok 
för husmödrar och Anna Olsonis Kokbok för enkel matlagning i hem 
och skola 1892 nämnas. Den första utgåvan av Nylanders bok utkom 
redan 1822 i Stockholm, men i Finland gavs den ut på Edlunds förlag 
1880. Både Olsonis och Nylanders kokböcker utkom i ett stort antal 
utgåvor och upplagor och nådde en stor publik. Att Finland var ett 
land som drabbades av krig och oroligheter vittnar även den utgivna 
handbokslitteraturen om. Handbok för Bergmann-maskin-pistolens 
användning vid skyddskårerna utkom 1923, Handbok i luftbevakning 
1938 och Handbok för krigsinvalider och krigsinvalidvårdorganisatio-
ner 1943. Av den naturvetenskapliga handbokslitteraturen kan Ivar 
Hortlings omfattande Ornitologisk handbok 1929–1931 nämnas. Utöver 
de handböcker och handboksgenrer som här har omtalats gavs det 
även ut handböcker med information om statistik, fattigvård, andels-
kassor, medborgardygd och olika former av gymnastik. De många 
exemplen vittnar om den stora bredden och om de betydande för-
ändringar som samhället genomgick under tidsperioden 1860–1940.

2.2.7 Undervisningslitteraturen

De många nya skolorna och utbildningarna krävde läroböcker ur 
vilka eleverna kunde inhämta behövlig kunskap. Läro- och läse-
böcker togs i bruk bland annat i aritmetik, geometri, franska, eng-
elska, ryska, latin, rättstavning, geografi, fysik, kemi, biblisk historia, 
Finlands historia och nyare historia i den grundläggande skolunder-
visningen, men också i t.ex. navigation, civilrätt och skogsvetenskap 
i de mer yrkesinriktade utbildningarna. Många av läroböckerna var 
länge i bruk och ersattes med nyare först efter flera årtionden. En 
sådan var t.ex. Lärobok i den physiska och politiska äldre och nyare 
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geographien (1827) av Wilhelm Fredrik Palmblad (1788–1852). ”Palm-
blads geografi” gavs ut i flera förbättrade upplagor i både Sverige och 
Finland och översattes också till finska. Zacharias Topelius Naturens 
Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) var oerhört inflytelserika 
som läseböcker i skolorna och översattes också till finska. Boken om 
Vårt Land hade fram till 1908 tryckts i 70 000 exemplar på svenska 
och i inte mindre än 270 000 exemplar på finska.78

2.3 Distributionen av texter på svenska i Finland

För att den stora massan texter skulle nå sina läsare utvecklades ett 
alltmer finförgrenat system av distributörer. Tryckerierna och för-
läggarna tillsammans med bokhandlarna, antikvariaten och tid-
ningskioskerna stod för huvudparten av distributionen, men också 
de kringresande försäljarna, föreningarna och biblioteken hade en 
viktig uppgift i spridandet av texterna och demokratiseringen av 
det skrivna ordet.

2.3.1 Tryckerier och bokförlag

Tryckeri- och förlagsverksamheten i Finland expanderade kraftigt 
under perioden 1860–1940. Carl-Rudolf Gardberg som i detalj har 
redogjort för boktrycket i Finland fram till 1918 visar hur nya tryck-
erier växte fram som svampar ur jorden i och med den ökade för-
säljningen och efterfrågan. Också inom grafik, typografi och tryck-
teknik skedde en snabb utveckling. I och med att tidningarna ökade 
i antal tilltog behovet av särskilda tidningstryckerier. Av de svensk-
språkiga tidningarna fick bland andra Hufvudstadsbladet, Helsing-
fors Dagblad, Åbo Tidning, Åland, Östra Nyland, Hangö-Bladet, Östra 
Finland, Wasa-Posten, Gamlakarleby Tidning, Österbottningen och 
Jakobstads Tidning egna tryckerier.79

Tryckeriverksamheten var nära förbunden med bokbinderi-, för-
lags- och i viss mån även bokhandelsverksamheten under den här 
tiden. Det är delvis samma aktörer som står för tryckandet, bindandet, 
förläggandet och säljandet av böcker och andra tryckalster.80 I Hel-
singfors grundades Senatens tryckeri 1859 och verksamheten kom på 
allvar igång 1860. Storfurstendömets författningssamling på svenska 
och finska var tryckeriets viktigaste regelbundet utkommande arbete, 
och därtill försåg man statsförvaltningen med blanketter, tabeller, cir-
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kulär och andra tillfälliga tryckalster, så kallade accidenstryck. Lant-
dagens sammankallande under 1860-talet satte stor press på Sena-
tens tryckeri som nu i snabb takt behövde kunna trycka bland annat 
utskottens handlingar, betänkanden och protokoll. Senatstryckeriets 
kapacitet räckte dock inte till, vilket innebar att även privata aktörer 
omhändertog en stor del av lantdagstrycket och tryckandet av andra 
officiella handlingar.81 Det redan i flera generationer verksamma släkt-
imperiet Frenckell med tryckeri-, förlags- och bokhandelsverksam-
het på många orter i landet delade upp sin verksamhet i mitten av 
1800-talet så att verksamheten i Helsingfors respektive Åbo blev mer 
åtskilda. Verksamheten i Helsingfors sköttes av två söner i den fjärde 
boktryckargenerationen, Otto Reinhold och Frans Wilhelm Frenck-
ell.82 Företaget fortsatte inom branschen in på 2000-talet.

Även i Theodor Sederholms person förenas boktryckarens, bok-
förläggarens och bokhandlarens roller. Han satte igång sin tryckeri-
verksamhet i Helsingfors i slutet av 1850-talet och koncentrerade sig 
på att trycka tidningar, bland annat Hufvudstadsbladet och Helsingfors 
Dagblad. Sederholm upprätthöll även en bokhandel i Helsingfors.83

I Åbo övertog G. W. Wilén & C:o stafettpinnen efter J. W. Lillja 
vars förlag varit det största i landet ännu på 1850-talet. Wilén kon-
centrerade sig på att trycka psalmböcker och katekeser i stora uppla-
gor, och år 1905 hade hans utgivning nått upp till cirka 900 boktitlar, 
av vilka ungefär en tredjedel var svenska.84 Vasa hade varit en viktig 
tryckeriort redan länge och 1858 fortsatte F. W. Unggren de tidigare 
Vasaboktryckarnas arbete. Under Unggrens sista tid och efter hans 
död 1901 sköttes tryckeriet av hans dotter Ida Unggren. Av de andra 
österbottniska boktryckarna under den här tiden förtjänar J. W. Ness-
ler i Nykarleby och J. I. Kloström i Gamlakarleby att nämnas.85 Eke-
näs Tryckeri Aktiebolag fick en orolig start med många ägarbyten, 
men blev med tiden ett livskraftigt bolag och fortsatte med tryck-
eriverksamhet i västra Nyland i decennier efter grundandet 1892.

Bland de finlandssvenska orter där tryckeriverksamheten har 
varit storskalig intar Borgå en särskild position. G. L. Söderström 
började som bokhandlare i Borgå 1854 och verkade också som förläg-
gare av religiös litteratur och några tidskrifter. År 1860 inledde han 
även tryckeriverksamhet i mindre skala i hemstaden. Sonen Werner 
Söderström hade andra och större ambitioner än fadern och tog över 
verksamheten redan i unga år. Werner Söderström, och senare det 
1904 bildade aktiebolaget Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY), 
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fick tack vare ett kompetent ledarskap och en tydlig satsning på den 
finskspråkiga litteraturen en mycket stark ställning inom tryckeri- 
och förlagsverksamhet i Finland, en ställning som företaget kan sägas 
ha än i dag.86 Werner Söderström överlät redan i början av 1890-
talet företagets svenska verksamhet och svenska förlagskontrakt till 
det då nygrundade Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, som med 
tiden blev den ena av de två starka aktörerna på den svenskspråkiga 
förlagsmarknaden i Finland.87

I en översikt över alla boktryckerier, stentryckerier och stilgjute-
rier i Finland 1642–1892 räknar man upp 31 orter i Finland där tryck-
eriverksamhet förekommit eller fortfarande förekom 1892. Av de 
tryckerier som tillkom efter 1880 var påfallande många accidens-
tryckerier som tryckte material av tillfällig karaktär som reklam, 
kataloger, broschyrer och blanketter. I Helsingfors fanns dessutom 
två accidenstryckerier som hade specialiserat sig på att trycka visit-
kort och ett som tryckte tågbiljetter.88

Werner Söderströms systerson Holger Schildt grundade ett eget 
förlag 1913. Han blev snabbt den största konkurrenten till Söderströms 
& C:o i och med att han lyckades knyta åtskilliga av de främsta nya 
finlandssvenska författarna till sitt förlag. Tack vare några lyckade 
företagsköp i början av verksamheten kom Holger Schildt även över 
de åtråvärda förlagskontrakt som G. W. Edlund tidigare innehaft. Här-
igenom kom Schildt att sitta på utgivningsrätten till allt det väsent-
liga av Finlands äldre nationallitteratur med författare som Rune-
berg, Topelius, J. J. Wecksell och K. A. Tavaststjerna i sin katalog.89

Professorn i musikvetenskap, folkmusikforskaren och folkloristen 
Otto Andersson grundade 1939 det folkliga förlaget Bro. Anderssons 
förlag publicerade 147 titlar fram till 1956 och väckte häftig debatt 
om ”folksmak” och ”finsmak”. Till förlagets storsäljande författare 
hörde bland andra Signelia Häggblom och Rut Forsblom-Sandman.90

2.3.2 Bokhandlar, antikvariat och kiosker

Bokhandlarna sålde förutom fack- och skönlitteratur på svenska 
och finska även skolböcker, skolmaterial, kartor, bokbinderitillbehör 
och kontorsmaterial som papper, papp, kuvert, pennor, bläck och 
läskpapper. Därutöver hade bokhandlarna en viktig funktion som 
förmedlare och mottagare av subskriptioner, bokbeställningar och 
tidningsprenumerationer. Den utländska och översatta litteraturen 
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var ytterst viktig, och de flesta bokhandlare höll sig med ett stort 
sortiment av norsk, dansk, tysk, fransk och engelsk litteratur, både 
på originalspråk och i översättning. Skolböcker såldes även i spe-
ciella skolbokhandlar, och universitets- och kurslitteraturen fick en 
egen bokhandel i Helsingfors då Akademiska bokhandeln inledde 
sin verksamhet 1893.91

Kända bokhandlar i Helsingfors under den här tiden var Seder-
holm & komp:s bokhandel och Wasenius bokhandel som bland annat 
emottog subskriptioner på utländsk litteratur. Den Frenckellska släk-
tens starka position märktes även i bokhandelsbranschen i Helsing-
fors där J. C. Frenckells bokhandel och Frenckell & Sons bokhandel 
sågs i gatubilden. Två andra kända bokhandlar i huvudstaden var 
G. W. Edlunds skolbokhandel som sålde bland annat universitetslit-
teratur och konversationslexikon och J. Ph. Stolpes bokhandel som 
tidvis också verkade som ett lånbibliotek.

I Åbo behärskade Frenckellska bokhandeln, G. W. Wiléns bokhan-
del och A. W. Edgrens bokhandel bokförsäljningen i staden. I Viborg 
såldes bokhandelsprodukter av C. G. Clouberg, och i S:t Petersburg 
kunde finländarna besöka J. I. Wallenius bokhandel. I mindre stä-
der fanns redan nämnda G. L. Söderströms bokhandel i Borgå och 
C. A. Nybergs bokhandel i Lovisa.

Många av de ovan uppräknade bokhandlarna sålde också anti-
kvarisk litteratur och höll ett antikvariskt boklager. Jan Strang som 
undersökt de antikvariska bokhandlarnas historia i Finland slår fast 
att Antiquariska boklagret hos J. C. Frenckell & Son i Åbo var lan-
dets första antikvariska bokhandel. Verksamheten inleddes 1844 och 
fortgick åtminstone till 1862. En annan välkänd bokhandlarprofil i 
Åbo, J. W. Lillja, var delägare i bolaget och drev verksamheten i prak-
tiken, vilket är ännu ett exempel på att kretsarna var små i bokhan-
delsbranschen. Verksamhetsformerna överlappade och sortimen-
tet var brett, men antalet aktörer var förhållandevis litet.92 Att G. W. 
Edlunds bokhandel i Helsingfors förutom nya böcker även saluförde 
antikvarisk litteratur och papperspergament för syltburkar vittnar 
om att varken de regelrätta bokhandlarna eller de antikvariska bok-
handlarna ännu specialiserat sig i särskilt hög grad. Enligt Strang är 
det först på 1890-talet man kan tala om antikvariska bokhandlare 
som livnär sig på att sälja gamla och använda böcker.93

I några städer fanns så kallade tidningsdepåer, inrättningar som 
tillhandahöll ett brett sortiment av dagstidningar, dels de som utkom 
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i staden, dels de som utkom på andra orter i landet. Från Viborg 
rapporterade man att särskilt allmogen under sina resor till staden 
hade efterfrågat tidningar som utkom på deras hemorter och att det 
därför fanns planer på att inrätta en tidningsdepå i staden.94 I Hel-
singfors verkade O. W. Laurents Tidningsdepôt i flera årtionden med 
början 1878 och i Vasa Walter Backlunds tidningsdepôt.95 Förutom 
tidningar sålde Backlund tobak, frimärken och antikvarisk littera-
tur.96 Tidningsdepåerna förmedlade också subskriptioner på tid-
ningar och sålde biljetter till diverse nöjestillställningar. Lösnummer 
av dagstidningar såldes också i tobakshandlar, pappershandlar och 
cigarraffärer samt på hotell och resandehem. I tidningarna ingick 
regelbundet stora annonser med information om var man kunde 
köpa lösnummer.97

En viktig distributör av böcker, tidningar och tidskrifter är järn-
vägsbokhandlarna och kioskerna på järnvägsstationerna i landet, 
som försåg tågresenärerna med reselektyr, förströelselitteratur som 
romaner och tidningar och tidskrifter i lösnummer. Redan tidigare 
hade tidningspojkar sålt lösnummer av tidningar i någon utsträck-
ning, och G. A. Finne hade haft ett litet försäljningsbord på Helsing-
fors järnvägsstation från 1886, men Rautatiekirjakauppa Ab98 som 
grundades 1910 och körde igång sin verksamhet året därpå kom på 
ett helt nytt sätt att förse tågresenärerna med läsning. Bakom före-
taget låg de stora förläggarna, bland andra Otava, Weilin & Göös, 
Werner Söderström, och på tidningssidan Sanoma Oy. Tidnings-
kioskerna på järnvägsstationerna ökade successivt i antal, och de 
sålde både inhemska och utländska tidningar och tidskrifter, också 
svenska. Efter hand såldes tidningar och tidskrifter även ombord på 
tågen, och på 1930-talet öppnade de första järnvägsbokhandlarna 
på andra ställen än vid järnvägsstationerna. Försäljningen av lös-
nummer av tidningar och tidskrifter var ett viktigt led i det skrivna 
ordets demokratisering. Årsprenumerationer var ofta för dyra, men 
ett lösnummer då och då hade de flesta råd med. Lösnummerförsälj-
ningen, tidningsannonserna och tidningsföljetongerna bidrog alla 
till växande upplagor för tidningarna. På tretton av de första tret-
tio försäljningsställena sköttes ombudsverksamheten av en kvinna. 
Av de svenskspråkiga tryckalster ombudet Clara Björnström sålde 
på järnvägsstationen i Åbo under det tredje kvartalet av år 1911 kan 
man nämna 195 exemplar av den i Sverige utkommande kolorerade 
veckotidningen Brokiga Blad, 432 exemplar av den inhemska skämt-
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tidningen Fyren, 645 exemplar av familjejournalen Lördagen och inte 
mindre än 4 105 exemplar av Hufvudstadsbladet.99

2.3.3 Kolportörer och agitatorer

Kolportörer, kringresande försäljare av religiös litteratur, var vik-
tiga distributörer av det tryckta ordet. Predikningar och möten med 
bibelutläggningar ingick ofta i deras verksamhet, men det var sprid-
ningen av skrifter som var kolportörernas viktigaste uppgift, åtmins-
tone inom Evangeliföreningen. Föreningens kolportör Jakob Edvard 
Wefvar reste runt i hela Svenskfinland i nästan två decennier och 
besökte små byar och avlägsna orter under sina vandringar. Det är 
mycket tack vare Wefvar som Evangeliföreningens sångbok Sions-
harpan fick så stor spridning i svenska Österbotten.100 År 1916 hade 
Evangeliföreningen 77 kolportörer i hela landet.

Den svensksinnade pressen utmålade ofta kringresande finsk-
hetsivrare som agitatorer. I ett uppmärksammat fall 1896 försökte 
en kringresande f.d. seminarist från Sordavala (i Karelen) grunda 
finska folkskolor på helsvenska Åland.101 Även de som reste runt och 
förespråkade nykterhet och delade ut nykterhetsrörelsens tryckta 
material utpekades ibland som agitatorer. Den socialdemokratiska 
rörelsen gjorde agitationen till en viktig del av sin verksamhet och 
anställde agitatorer med uppgiften att resa runt och tala till arbe-
tarbefolkningen. På partimötet i Forssa 1903 föreslog man att också 
kvinnliga avlönade agitatorer borde anställas av partiet.102 Vid samma 
tid diskuterade man inom andelsrörelsen om kringresande agitatorer 
skulle anställas för att hålla föredrag om andelsverksamhetens förde-
lar och dela ut så kallad pennilitteratur.103 De politiska pamfletterna, 
pennilitteraturen och grundandet av läsecirklar där deltagarna med 
gemensamma krafter kunde bilda sig en uppfattning om de grund-
läggande teserna i den mer teoretiska litteraturen diskuterades ivrigt 
i den socialistiska tidningspressen.104 Även de borgerliga partierna 
höll sig med agitatorer. Agitatorernas uppgifter inom de politiska 
partierna var likartade, men benämningarna kunde variera. Inom 
Svenska folkpartiet kallades de t.ex. konsulenter.105

Via kringresande försäljare och på torg och marknader spreds 
även de populära skillingtrycken. De innehöll bland annat folk-
visor, folkliga berättelser, psalmer, kärlekshistorier, mordhistorier 
och nyheter. Deras popularitet steg i takt med att läskunnigheten 
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och läslusten ökade, och i slutet av 1800-talet var skillingtrycket en 
av de mest spridda formerna av litteratur.106

2.3.4 Föreningar och bibliotek

Massorganisationer och föreningar blev vanligare mot slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet. Tidigare hade den typen av verksam-
het egentligen inte varit juridiskt möjlig. Föreningsverksamhet var 
visserligen inte förbjuden i lag, men rätten att röra sig fritt och samlas 
fritt begränsades av olika lagar. Föreningsfrihet blev en grundlags-
enlig rättighet 1906.107 Kejsaren stadfäste lagen och gällande fören-
ingsfrihet konstaterades: ”Finska medborgare ega rättighet att utan 
föregående tillstånd sammankomma för öfverläggning i allmänna 
angelägenheter eller i annat lofligt syfte samt bilda föreningar för 
fullföljande af ändamål, som ej strida mot lag eller god sed.”108

Till de föreningar som grundades hörde arbetarföreningar, nyk-
terhetsföreningar, ungdomsföreningar och kvinnosaksföreningar. 
Föreningarna fick också betydelse för läsning och skrivning genom 
att allt fler människor i samhället blev vana vid att skriva olika sor-
ters texter och ta till sig skriven text.109

För att illustrera utvecklingen av föreningsväsendet kan man ta 
Malax socken söder om Vasa som exempel. Här stiftades 1888 den 
första svenskspråkiga ungdomsföreningen i Finland, Malax ung-
domsförening, med Johannes Klockars som initiativtagare. Samma 
år grundades en sångförening i Yttermalax, och 1895 inrättades en 
brandstodsförening i socknen. Fyra år senare tog lärarinnan Ninni 
Cronström initiativ till grundandet av Malax Nykterhetsförening. 
Ett år senare grundades Malax lantmannagille, som tog initiativ 
till bland annat Malax sparbank, Malax handelslag och Malax tjur-
förening. Andelsmejeriet inledde sin verksamhet i socknen 1891, 
1904 stiftades Malax Marthaförening och i september 1906 inledde 
en lokalavdelning till Svenska folkpartiet sin verksamhet i Malax, 
bara några månader efter att partiet hade bildats. Utöver dessa sam-
manslutningar kan nämnas bland andra Malax folkhögskolefören-
ing (1909), Malax skyddskår (1917) och Lotta Svärd-avdelningen 
(1921).110 Motsvarande exempel kunde tas från nästan vilken fin-
landssvensk socken som helst. Tillsammans visar denna mängd av 
föreningar på vilket starkt intresse det fanns för att organisera sig 
och arbeta kollektivt.
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En stor del av föreningarnas verksamhet var textburen i någon 
mening. Man skrev årsberättelser, protokoll och föredrag, spred 
småskrifter och författade korta teaterpjäser för fester, samkväm och 
andra tillställningar i föreningens regi. Särskilt inom ungdomsfören-
ingarna blev amatörteater en omhuldad verksamhetsform. Behovet 
av underhållande teaterstycken, enaktspjäser, prologer, tablåer och 
verser var stort, och en av dem som tog sig an uppgiften att förse 
föreningarna med den här typen av skrivet material var Kimitolära-
ren och folkbildaren Adèle Weman, som under pseudonymen Parus 
Ater skrev och gav ut tiotals teaterstycken. Många av styckena är 
tidstypiskt tendentiösa och agiterar för folkbildning, socialt ansvar, 
svenskhet och nykterhet.111

Muntligt och skriftligt språkbruk går många gånger hand i hand 
i föreningsverksamheten. Möten med muntliga diskussioner proto-
kollförs skriftligt och protokollet läses upp muntligt vid föreningens 
eller dess styrelses nästa sammankomst. Nyskrivna och för fören-
ingens teateramatörer författade pjäser skrivs ner i manuskript och 
framförs muntligt på någon av föreningens fester. Likaså idkar man 
högläsning av dikter, tidningsartiklar, småskrifter och föredrags-
manuskript när föreningarnas medlemmar sammankommer för 
månatliga eller andra möten.

Den finska arbetarrörelsen uppstod först i en liberal form under 
ledning av fabrikören J. W. von Wright.112 Han ville skapa en bättre 
förståelse mellan arbetare och arbetsgivare och förhindra att indu-
striarbetarna påverkades av radikala idéer. Relativt snart visade det 
sig trots allt att von Wrights rörelse inte kunde uppfylla förväntning-
arna, och Finlands arbetarparti grundades 1899. Dåliga löner och 
över 12 timmar långa arbetsdagar hörde till de frågor arbetarna var 
missnöjda med.113 År 1903 antog Finlands arbetarparti ett socialistiskt 
program och bytte namn till Socialdemokratiska partiet i Finland.114

Det fanns också tankar på att grunda ett svenskt arbetarförbund 
som skulle omfatta hela landet, och 1899 inledde Finlands Svenska 
Arbetarförbund sin verksamhet. År 1919 började förbundet ge ut 
tidningen Arbetarbladet.115 Redan tidigare hade tidningarna Social-
Demokraten (1907–1908) och Arbetet (1908–1918) getts ut på svens-
ka.116 Precis som inom andra föreningar spelade bildningsarbetet 
en viktig roll inom arbetarföreningarna. Till en början handlade det 
bland annat om bokdistribution, studiecirklar och föreläsningar, 
men också om att utbilda medlemmarna i hur kommunalpolitiken 
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fungerade.117 Kvinnorna inom arbetarrörelsen ägnade sig bland 
annat åt upplysning i folkhälsofrågor eftersom trångboddhet och 
olika sjukdomar orsakade stora problem för arbetarfamiljerna.118

Nykterhetsföreningarna blev en viktig arena särskilt för arbetar-
befolkningen, men också för kvinnorna. Genom föreningsverksam-
heten stärktes såväl samhörigheten inom olika grupper som deras 
identitet i det civila samhället. I början var det manliga arbetare som 
dominerade inom nykterhetsrörelsen, men redan 1908 var 55 procent 
av medlemmarna i den finska föreningen Raittiuden Ystävät kvin-
nor. På svenskt håll var andelen kvinnor ännu större.119

Kvinnosaksföreningar uppstod i Finland under 1800-talets sista 
decennier. Suomen Naisyhdistys – Finsk kvinnoförening, som hade 
både finsk- och svenskspråkiga medlemmar, grundades 1884. År 
1892 grundades den likaså tvåspråkiga Unioni Naisasialiitto Suo-
messa – Unionen kvinnosaksförbund i Finland. Bland de 85 stiftande 
medlemmarna fanns också 17 män. Förbundets ordförande Lucina 
Hagman tog några år senare initiativ till grundandet av Marthaför-
bundet. Marthaförbundet instiftades 1902 och fokus låg på folkbild-
ning och folkupplysning.120

Kvinnorörelsen och arbetarrörelsen hade såtillvida liknande 
utgångspunkter att rörelserna talade för ökade rättigheter för delar 
av befolkningen som i slutet av 1800-talet inte hade särskilt mycket 
att säga till om. När det gällde kvinnor och deras rättigheter varie-
rade situationen dock en hel del beroende på samhällsklass och civil-
stånd. En kvinna som blivit änka hade betydligt mera rörelsefrihet 
än unga ogifta eller gifta kvinnor.121

Helt centralt för en bredare distribution av litteratur var ett utveck-
lat biblioteksväsende. Många olika organisationer engagerade sig 
i biblioteks- och folkupplysningsverksamhet. Studentnationerna 
bedrev i många fall regionalt folkbildningsarbete och engagerade sig 
bland annat i bibliotek. Ungdomsföreningar upprätthöll läsestugor 
på landsbygden, och Arbetets Vänner sysslade med motsvarande 
verksamhet på svenska i städerna. Arbetar- och nykterhetsrörelserna 
var också aktiva. År 1907 fanns det 509 arbetarföreningsbibliotek i 
landet, en del av dem svenskspråkiga. Både arbetarrörelsens och 
nykterhetsrörelsens bibliotek var öppna också för andra än med-
lemmar.122 I Borgå fanns det år 1912 inte mindre än sju bibliotek och 
läsesalar. Förutom lyceets och stadens bibliotek kunde allmänheten 
besöka mindre bibliotek och läsesalar som upprätthölls av frivilliga 
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brandkåren, Arbetets Vänner, Kristliga föreningen för unga män och 
den lokala nykterhetsföreningen. De mest generösa öppettiderna 
– varje dag från klockan nio på morgonen till tio på kvällen – hade 
Porvoon Suomalaisten lukutupa.123 Samma år öppnade Svenska 
Kvinnoförbundet ett barn- och ungdomsbibliotek i Helsingfors.124 
En mellanform mellan bokhandlar och det vi i dag förstår med bib-
liotek utgjorde de så kallade lånbiblioteken, där man mot en års- eller 
halvårsavgift kunde låna hem nyutkommen litteratur. I Helsingfors 
upprätthöll t.ex. P. Stolpe ett lånbibliotek redan i början av 1860-talet, 
och år 1864 inrättade J. E. Reuter och A. W. Edgren i Åbo ett lånbib-
liotek som förutom litteratur även lånade ut noter och nothäften.125

För att främja läsningen på landsbygden inrättades sockenbiblio-
tek. Som exempel kan nämnas det sockenbibliotek som grundades 
1869 på privat initiativ i Malax. Inledningsvis tillhandahöll biblio-
teket endast 79 böcker, och det första året registrerades 97 lån. Året 
därpå hade antalet lån ökat till 288. För att finansiera verksamhe-
ten anordnades ett lotteri, och kommunalstämman gick med på att 
i tre års tid bevilja ett årligt bidrag. Därefter skänktes biblioteket till 
kommunen.126

Från slutet av 1800-talet diskuterades allmänna bibliotek och 
finansieringen av dem. År 1906 avgav den av senaten tillsatta folk-
bibliotekskommittén ett betänkande där målet var regelbundet eko-
nomiskt stöd för biblioteksverksamhet och ett huvudbibliotek i varje 
kommun. Det dröjde dock fram till de första åren efter självstän-
digheten 1917 innan statliga åtgärder vidtogs. År 1929 trädde en lag 
om folkbibliotek i kraft och kommunerna fick stöd av staten för att 
upprätthålla bibliotek.127

2.4 Konsumtionen av texter på svenska i Finland

Som vi sett i de tidigare avsnitten var textproduktionen – i jämfö-
relse med hur den hade sett ut under tidigare tidsperioder – ofatt-
bart stor under perioden 1860–1940. Förbättrade kommunikationer 
och ett mer finförgrenat system för distribution garanterade att det 
tryckta ordet nådde sina konsumenter alltmer effektivt. De lokala 
biblioteken, de kringresande folkupplysarna och kolportörerna såg 
till att litteraturen och pamfletterna även nådde dem som bodde 
längst bort.128 Bokhandlarna började i allt högre grad sälja böcker, 
inte bara låta dem cirkulera från hem till hem för påseende, vilket 



2. Textens demokratisering54

varit kutym länge. Lika problematiskt ur ekonomisk synvinkel var 
att bokhandelskunderna vant sig vid att få böckerna på kredit, vil-
ket bidrog till att många bokhandlare gjorde konkurs.129 Billighets-
utgåvor, enkronorsböcker, pennilitteratur, skillingtryck och senare 
bokklubbar erbjöd den läsande allmänheten förmånlig läsning av 
alla slag. Många skönlitterära verk, som senare gavs ut i bokform, 
mötte den läsande publiken först i följetongformat på tidningarnas 
och tidskrifternas sidor. För många läsare var följetongen den första 
kontakten med skönlitteraturen.

Som så ofta med snabbt uppblomstrande fenomen dröjde det inte 
länge innan olyckskorparna kraxade. Under 1860- och 1870-talen 
diskuterade man ivrigt skadligheten av det myckna läsandet, inte 
minst den överdrivna romanläsningens följder för den uppväxande 
ungdomen. På Pedagogiska föreningens sammanträde i april 1870 
ansågs romanläsning lika skadligt som kortspel och tobaksrökning. 
”Romanläsningen verkade skadligt genom att alltför mycket lifva 
de ungas fantasi. Stycken finnas väl, som ungdomen utan skada, ja 
med nytta kunde läsa; men äfven då borde detta ske sparsamt och 
icke få blifva en vana eller urarta till ett slukande af böcker, hvil-
ket är allt annat än befrämjande för barns utveckling.”130 Blickarna 
riktades även mot de nyligen inrättade folkbiblioteken och deras 
urval av böcker. Skulle folkbiblioteken tillhandahålla romaner och 
noveller? ”Den dåliga romanen” som bara erbjöd sina läsare ”en 
djefwulsk giftblandning” och eggade läsarnas fantasi på ett otill-
börligt sätt skulle utmönstras ur folkbiblioteken, ansåg man. Men 
det fanns också positiva sidor med romanläsning. Därför önskade 
man trots allt ”att folket i allt widare kretsar må beredas det säll-
skap, som ersätter så mycket, nästan allt, men som af ingenting kan 
ersättas, nämligen – boken”.131

Det är knappast meningsfullt att skilja mellan konsumtion av 
finlandssvensk litteratur och sverigesvensk litteratur. Det svenska 
språkområdet utgjorde en gemensam bokmarknad: Runeberg och 
Topelius lästes i Sverige, Lagerlöf och Fröding lästes i Finland. Verk 
av de stora svenska författarna gavs ut i delupplagor i Finland och 
översattes i snabb takt till finska, ofta samma år som de utkommit 
på svenska. De svenskspråkiga tidningarna i Finland informerade 
regelbundet sina läsare om ny litteratur som utkommit eller snart 
skulle utkomma på sverigesvenska förlag (t.ex. Bonniers), och då 
nya nummer av de svenska tidskrifterna kom ut redogjorde de fin-
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landssvenska tidningarna detaljerat för innehållet i dem, vanligen 
som ett slags förteckning över innehållet i t.ex. Idun och Swea. Verk 
av sverigesvenska författare – de stora namnen som Selma Lager-
löf, Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam och August Strindberg 
– ingick som självklara i bokhyllorna i bildade hem. Detsamma 
gällde t.ex. verk av norrmännen Henrik Ibsen, Andreas Munch och 
Bjørnstjerne Bjørnson och danskarna H. C. Andersen och Frederik 
Paludan-Müller som såldes, köptes – och därför förmodligen även 
lästes – på originalspråk.132

Det skrivna ordet konsumerades ofta i grupp. Recitation av dikter 
och högläsning av brev, tidningar, tidskriftsartiklar och pamfletter 
var vanligt förekommande under tidsperioden, dels i hemmen, dels 
inom föreningsverksamheten. Ensamläsning förekom naturligtvis, 
men lika vanligt var att tryckta texter cirkulerade mellan hushål-
len och brev skickades vidare så att fler kunde ta del av det skrivna.

Upplagorna för litteratur, tidningar och tidskrifter växte kraftigt 
i takt med att läskunnigheten och läslusten ökade. Läsningen som 
för många tidigare varit ett tvång blev nu en frivillig sysselsättning 
och en naturlig del av arbetet och vardagen. Det fanns fler läsare och 
deras läshunger kunde nu stillas av den aldrig sinande strömmen av 
ny litteratur, nya tidningar och nya tidskrifter.

2.5 Avslutning

Perioden mellan 1860-talet och andra världskriget rymmer omda-
nande skeenden både ur ett samhällshistoriskt och ur ett litteratur-
historiskt perspektiv. Finland gick från att vara ett autonomt stor-
furstendöme under Ryssland till att bli en självständig stat, som 
redan i början av sin existens prövades av ett inbördeskrig som klöv 
samhället samtidigt som det institutionella ramverk som tagit form 
redan under den autonoma tiden nu skulle fyllas med ett innehåll.

Artonhundratalet var också de nationella rörelsernas tid, och 
en ”finlandssvensk” litteratur växte fram parallellt med den svensk-
nationella rörelsen med sitt fokus på språklig och kulturell gemen-
skap. Intresset för folklig kultur tog sig uttryck inom både forsk-
ningen och litteraturen. Men det finlandssvenska kom också att 
ifrågasättas, inte minst av de kosmopolitiska modernisterna som 
inte kände sig begränsade vare sig av språkliga normer eller av det 
finlandssvenska rummet.
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Perioden kännetecknades även av en demokratisering på olika 
plan genom ökade möjligheter till politiskt deltagande, i stor utsträck-
ning som en följd av införandet av allmän och lika rösträtt i samband 
med lantdagsreformen 1906. Folkrörelserna bidrog till en ökande 
medborgaraktivitet, och samtidigt skedde en demokratisering av det 
skrivna ordet genom att det blev tillgängligt för allt fler. Här spelade 
förbättrade kommunikationer, ett mer utvecklat förlags- och bok-
handelsväsende, framväxten av ett biblioteksväsende, nya distribu-
tionskanaler och kringresande folkbildare och kolportörer en avgö-
rande roll. Grunden till att befolkningen i allt högre grad kunde ta 
till sig information i skriftlig form låg i en aktiv läskunnighet som 
förvärvats i folkskolan och senare förädlats i flickskolans, lyceets, 
samskolans, folkhögskolans eller universitetets lärosalar.

Efter andra världskriget växte ett nytt samhälle fram. Samhälls-
utvecklingen präglades av en andra urbaniseringsvåg och en så små-
ningom förbättrad välfärd. Utbildningsnivån steg, och andelen invå-
nare som fick sin utkomst från lantbruket minskade. Tiden präglades 
också såväl av en ökande internationalisering, där impulser från 
omvärlden blev allt viktigare, som av en mer utbredd tvåspråkighet.
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3

Jennica Thylin-Klaus

SVENSK SPRÅKVÅRD  
I FINLAND 1880–1917

Den finländska språkvårdens rötter går tillbaka till 1880-talet när 
diskussionen om finlandismerna, det vill säga särdragen i den fin-
ländska svenskan, inleddes. Drygt tre decennier senare, 1917, utkom 
Hugo Bergroths bok Finlandssvenska. Genom Bergroths program 
etablerades en norm som har satt sin prägel på språkvården ända 
fram till i dag. Med några få undantag, däribland uttalet, skulle fin-
landssvenskan följa standardsvenskan. Genom Bergroths bok blev 
också termen ”finlandssvenska” verkligt etablerad. Tidigare hade 
man talat om till exempel ”den finländska svenskan”, vilket också är 
den term jag använder i det här kapitlet, som handlar om den fin-
landssvenska språkvårdens uppkomst. I fokus står den diskussion 
som fördes från 1860-talet fram till 1917.1

3.1 Intresset för den finländska svenskan uppstår

Bland de tidigaste inläggen om svenskan i Finland kan särskilt näm-
nas A. O. Freudenthals uppsats ”Om svensk språkkunskap. Särdeles 
med afseende på Finland” från 1868. Freudenthal, som senare (1878) 
skulle bli den första professorn i svenska språket i Finland, har här 
en puristisk syn på språket – han hyllar den fornnordiska språkfor-
men och betecknar lånord som ”objudna snyltgäster”. Det var ändå 
inte lånorden som var språkets värsta fiende, utan det var språkbru-
ket: ”skenfagert är dess utseende, lömskt dess angrepp och i mörkret 
smyger dess gång”, skriver författaren. Han fortsätter:



3. Svensk språkvård i Finland 1880–191768

I stöd af språkbruket skrifver den ene si, den andre så och ofta 
nog begge två uppåt väggarne; på grund af språkbruket använ-
das de mest oegentliga konstruktionssätt och som en härold för 
språkbrukets stormakt tror sig snart sagdt hvarje skolpojke kunna 
spela rolen af en mästare öfver svenska språkets lagar.2

Freudenthal lyfte i sin text fram problemen och förvirringen inom 
rättstavningen, och föregick därmed den debatt som skulle bryta ut 
något år senare, efter ett nordiskt rättstavningsmöte i Stockholm 1869.

Efter en diskussion kring fel och inkonsekvenser i språkbruket 
avslutar Freudenthal sitt inlägg med några reflektioner kring svenskan 
i Finland. Han pekar på några drag som var utmärkande just i Fin-

 AXEL OLOF FREUDENTHAL

Axel Olof Freudenthal (1836–1911) lade grun
den till det vetenskapliga studiet av svenskan i 
Finland. Den finländska nordistikens historia bör
jade med ett studieår i Uppsala 1861–1862, ett år 
som blev avgörande för Freudenthals framtida 
verksamhet, både som språkforskare och som 
förkämpe för svenskhetens bevarande.

På Uppsalavis drog Freudenthal in fornsprå
ket i beskrivningen av dialekterna. I avhand
lingen Om svenska allmogemålet i Nyland (1870) 
t.ex. skapar jämförelser av typen ”målets långa 
a i stá motsvarar svenskt slutet å i stå och forn
norskt á i stá” en bild av nyländskans ålderdom
liga lynne. Samma uppställning återkom i Rågö- 
och Wichterpal målet i Estland (1875), Ueber den 
Närpes dialect (1878) och Vöråmålet (1889). Det 
var ändå inte den äldsta dialekten som stod i 
fokus, inte ”the genuine dialect in the mouth 
of the oldest, most traditional, longest residing, 
and probably most toothless, informant” (Hovd
haugen et al. 2000). Freudenthal hade nämligen 
sin egen agenda för dialektstudiet. Han ville 
klarlägga ”den svenska befolkningens i vårt land 
härkomst och frändskapsförhållanden” (Vendell 
1894) och hämtade i själva verket sitt material 
från folk i aktiv ålder. Hur gick han till väga?

I Nyland fann Freudenthal snart att befolk
ningen med en modern term var bidialektal, att 
man talade bildat talspråk i umgänget med herre

män och dialekt i samtal med likar. Hans frågor 
besvarades följaktligen ”på ganska god och ren 
svenska” – eller så togs de illa upp av bonden. Ville 
forskaren driva gäck med hans tal? Bara i Ström
fors lyckades Freudenthal göra avsikten med sina 
spörsmål klar för bonden Arvid Jonasson och 
hans husfolk. I alla andra socknar använde han 
sig av observationsmetoden, som han kallar den, 
och satte vid första bästa tillfälle sina iakttagelser 
till pappers. Med den metoden fick hela husfol
ket i gårdarna han besökte en chans att bidra till 
kunskapen om nyländskan: både män och kvin
nor, husbönder och tjänstefolk, äldre och yngre.

Materialet till Rågö- och Wichterpalmålet 
lämnades av tre bönder som låg med sin båt i 
Helsingfors hamn några dagar hösten 1874. 
Huvudinformant för Närpesmålet var återigen 
en prästfru i 40åren, pastorskan Helena Roos i 
Replot som var barnfödd i Närpes 1829. Hennes 
dialekt tecknades upp av maken C.  J. Roos, som 
i sju brev skickade materialet till Freudenthal i 
januari–september 1873. Vöråmålet, slutligen, 
byggde dels på egna uppteckningar, dels på 
upplysningar från personer som var väl förtrogna 
med dialekten. 

Tack vare sina pragmatiska insamlingsmeto
der kunde Freudenthal belägga inte bara regional 
variation, såsom Karis uvu men Pojo huvu, Ingå 
bettjin men Sjundeå bekkin, Borgå frís men Pernå 
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land, till exempel tendensen att omvandla stark verbböjning till svag 
(sjunkte i stället för sjönk) och svaga maskuliner till svaga femininer 
(timma i stället för timme). I både Finland och Sverige förekom ett 
felaktigt bruk av pronomenet sin i stället för hans, hennes, dess och 
deras. Däremot verkar användningen av pronomenet hvardera ha 
varit särskilt problematisk i Finland. Freudenthal var inte nådig i sin 
dom utan slog fast att under senare tid ”knappt nog något mera bety-
dande svenskt arbete här utgifvits, mot hvars svenska icke grundade 
anmärkningar blifvit gjorda i recensioner i Sverige”.3

Freudenthals inlägg med uppmaningen till en aktivare språkvård 
följdes inte av någon omedelbar debatt, utan den egentliga diskus-

frýs. Han noterade också pågående språkför
ändring, såsom förenklingen av de gamla ei, 
öi- och öudiftongerna i Nyland eller adjektiv
böjningen i Närpes. Men vad fick han reda på 
om frändskapsförhållandena? Inte så mycket, 
egentligen. Att Estlandsmålen var nära släkt 
med nyländskan stod klart, t.ex. i betoningen 
som dessutom liknade den gotländska. När
pes och Vöråmålen hade i sin tur likheter med 
Norrlandsmålen i väster. Sägner om inflyttning 
till Estland från Roslagen och Uppland, till Vörå 
från Roslagen och Dalarna fann däremot inte 
stöd i dialektmaterialet.

År 1866 hade Freudenthal blivit utnämnd 
till docent i fornnordiska språket och antikvi
teterna, men professuren lät vänta på sig. En 
sådan initierades 1871 av tidningen Vikingen 
som var språkrör för de svensksinnade, men på 
grund av kopplingen till språkpolitiken mötte 
professuren motstånd från finsksinnade kretsar 
i lantdagen liksom i konsistoriet. Inte förrän 
år 1877 kunde en extraordinarie professur i 
”svenska språket och litteraturen” inrättas vid 
Kejserliga Alexandersuniversitetet, och den 
innehades 1878–1904 av Freudenthal. År 1907 
blev professuren ordinarie i ämnet nordisk filo
logi.

Ann-Marie Ivars
Källor och litteratur

Svenska litteratursällskapets arkiv, Helsingfors
 SLS 213: Ordlistor m.m. Österbotten, Åland, Nyland, Estland. A. O. Freudenthal 1860–1910.
Engman, Max 2012: Professuren i svenska vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Helsing-

fors. I: Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman (red.), Svärdet, ordet och pennan. Kring 
människa, makt och rum i nordisk historia. Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 
2012. Skrifter utgivna av Historiska Samfundet i Åbo XII. S. 351–384.

Hovdhaugen, Even m.fl. 2000: The History of Linguistics in the Nordic Countries. Helsingfors: 
Finska Vetenskaps-Societeten.

Loman, Bengt 1985: Axel Olof Freudenthal. Finlands första professor i svenska språket och 
litteraturen. FMS 29. Helsingfors. S. 15–39.

Vendell, H. A. 1894: Svenska Landsmålsföreningen i Finland 1874–1891. I: Finländska bidrag 
till svensk språk- och folklifsforskning utgifna af Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors. 
S. 1–50, 304–314.



3. Svensk språkvård i Finland 1880–191770

sionen om den finländska svenskan inleddes först i mitten på 1880-
talet. Den som då tog initiativet var universitetslektorn Karl Lind-
ström, som i Finsk Tidskrift 1885 lät publicera en tvådelad artikel 
med rubriken ”Studier på svensk språkbotten i Finland”. Lindström 
hänvisade till de sverigesvenska språkforskarna Adolf Noreen och 
Eugène Schwartz och poängterade att det svenska riksspråket (som 
talades av den bildade klassen i hela riket) inte alls var enhetligt utan 
hade regionala varianter. Här kan man särskilt notera att Lindström 
ansåg att också den svenskspråkiga befolkningen i Finland språk-
ligt sett måste räknas till ”hela riket”.4 ”Rike” stod alltså inte bara 
för den politiska enheten (staten) Sverige utan också för en större 
svensk språkgemenskap.

Lindström pekade på skillnaderna mellan svenskan i de båda 
tidigare riksdelarna och konstaterade att ”det hos de bildade i vårt 
land gängse språkbruket ofta och i mycket [är] olika det i Sverige 
rådande”. Det fanns fortfarande ingen övergripande framställning 
om särdragen i den finländska svenskan (ljudförhållandena var där-
emot mer undersökta). Avvikelser i uttal var lätta att iaktta både för 
svenskar och för finländare, men då det gällde ordens böjning och 
betydelse var situationen en annan: de var ”vida svårare att upptäcka 
för en infödd, såvida han ej någon längre tid vistats i Sverige eller på 
annat sätt blifvit uppmärksamgjord på dem”.5

Karl Lindström skilde mellan två olika typer av särdrag: direkta 
fel som borde motarbetas så att de inte skulle få fäste i skriftspråket 
och drag där svenskan i Finland var ”lika berättigad” eller stod på 
minst lika god språkhistorisk grund som svenskan i Sverige. Även 
om Lindström gav en del exempel ur skriftspråket så fokuserade han 
främst på det talade språket. Han ansåg nämligen att de flesta avvikel-
ser förekom just i talspråket, även om det fanns rätt så många exem-
pel på att de också vunnit insteg i skriftspråket, särskilt hos yngre 
skribenter. Lindström antog att särdragen skulle öka i takt med att 
Finland avlägsnade sig från Sverige, ”det gamla moderlandet”, och 
de litterära influenserna därifrån minskade. Särdragen uppstod som 
ett resultat av dels påverkan från allmogemålet, dels inflytande från 
”det andra inhemska språket”.6

I den andra delen av sin artikel hänvisade Lindström till den tidi-
gare nämnda artikeln av Freudenthal från 1868, och kunde konsta-
tera att många av de följder av vanvården som Freudenthal talat om 
hade uteblivit tack vare dennes arbete på området. Mycket återstod 
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ändå att göra då det gällde att sprida teoretisk kunskap om språket 
och dess lagar:

Utan en sådan kunskap kunna lätt oegentligheter uppkomma 
och rotfästa sig synnerligast inom ett språkområdes gränsmarker, 
hvilka i följd af sin aflägsenhet från de centralorter, där språkut-
vecklingens gång regleras, lättare undandraga sig detta inflytande 
och gå egna vägar.7

Att svenskan i Finland på det här sättet skulle utvecklas i en egen 
riktning borde motarbetas. På den punkten var Lindström alldeles 
tydlig, även om han avslutade sin uppsats med att konstatera att den 
finländska svenskan i enstaka fall kunde få ”göra sin röst hörd”. I vilka 
situationer detta kunde ske var en viktig fråga, både i ett språkve-
tenskapligt perspektiv och ur en litterär och pedagogisk synvinkel.8

Tre år senare, 1888, lät Karl Lindström publicera ytterligare en 
artikel om den finländska svenskan, nämligen ”Huru bör undervis-
ningen i modersmålet förhålla sig gent emot de afvikelser från riks-
språket, hvilka kunna uppvisas i den finländska svenskan?”. Här dis-
kuterade Lindström både sverigesvenska och finländska uppfattningar 
på ett övergripande sätt. Trots att det inte fanns så mycket forskning 
på området kunde man konstatera att det förekom en rad skillnader 
mellan den finländska svenskan och det svenska riksspråket. Till 
dem som tagit upp avvikelserna hörde de svenska språkforskarna 
J. A. Lundell och August Fredrik Schagerström. Den sistnämnde 
hade noterat att skillnaderna överensstämde med språkutveckling-
ens lagar och att det gick att finna motsvarigheter i andra språk, till 
exempel engelskan. Här kan också noteras att Lindström ansåg att 
man i Sverige varit alltför tolerant inställd till avvikelserna och fel-
aktigheterna i en del finländska verk.9

Enligt Lindström var det tänkbart att en viss del av ett språkom-
råde skilde sig från de övriga, och detta kunde också gälla Finland. 
Riksdelningen 1809 hade lagt grunden för en sådan utveckling. 
Lindström hävdade till och med att uppfattningen att det svenska 
språket skulle förbli oförändrat i Finland baserade sig på en ”alldeles 
falsk och oberättigad ståndpunkt och vittnar om föga insikt i språk-
utvecklingens lagar och föga kunskap om de faktorer, som vid denna 
utveckling äro värksamma”. Enligt Lindström var det i princip ingen 
i Sverige som uttryckt en sådan åsikt, utan de flesta visade förståelse 
för utvecklingen. Efter att än en gång ha konstaterat att differentie-
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ringen var helt naturlig, drog Lindström ändå slutsatsen ”att vi i det 
längsta böra arbeta på att vårt språk följer svenska riksspråket i spå-
ren”. Samtidigt hävdade han att en differentiering, såvida den inte 
gick att hejda, ändå knappast skulle få alltför dramatiska följder. Den 
svenskspråkiga bildade klassen kunde klara av att uppbära ett ”i viss 
mån själfständigt och från moderlandets svenska frigjordt språk”.10

Lindströms inlägg är intressanta, inte bara för att de inledde en 
diskussion om svenskan i Finland utan också för att de avspeglar 
utvecklingen inom språkvetenskapen och visar på den förändrade 
synen på språket. I sin artikel från 1868 hade Freudenthal betrak-
tat språket som en ”organism, den der lefver och verkar i enlighet 
med egna, i harmoni med hvarandra stående lagar”.11 Det här är ett 
exempel på det naturvetenskapliga tänkesätt som brett ut sig under 
1800-talet, inte minst genom Darwins forskning. Enligt ett ren odlat 
naturvetenskapligt perspektiv skulle alla språkvårdande åtgärder 
betraktas som ingrepp på organismen. Freudenthal uppmanade 
emellertid till aktiv språkvård, vilket innebär att han snarast ska pla-
ceras i det som ibland kallats den litterärhistoriska skolan, alltså den 
historiskt inriktade syn som företräddes av till exempel de svenska 
språkforskarna Carl Säve och J. E. Rydqvist. Karl Lindström hade 
en betydligt modernare syn på språket, vilket var ett resultat av den 
utveckling som skett under 1870- och 1880-talen till följd av att fors-
kare som Adolf Noreen och Esaias Tegnér d.y. fört fram en rationell 
språksyn. Ett exempel på Lindströms syn på språket som socialt 
fenomen finns i hans artikel om modersmålsundervisningen, där 
han lyfte fram olika orsaker till förekomsten av särdrag, till exempel 
yrke, samhällsställning, bildning och ålder.12

3.2 Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors

Karl Lindströms diskussion om särdragen bidrog till att allt fler 
började intressera sig för svenskan i Finland och dess förhållande 
till svenskan i Sverige. Under 1800-talets sista decennium började 
filologerna i allt större utsträckning studera och kartlägga skill-
naderna mellan den bildade finländska svenskan och den bildade 
sverigesvenskan. I början kallades särdragen enbart ”fennicismer”, 
men så småningom blev kategoriseringen av särdragen och termi-
nologin mer specifik. Man tog hänsyn till särdragens utbredning 
(svecismer respektive finlandismer), deras etymologiska ursprung 
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(russicismer, fennicismer osv.) och deras bruklighet. Det visade sig 
emellertid att det inte var helt enkelt att slå fast vilka ord som var 
finlandismer, och det rådde även osäkerhet om vilka språkvårdande 
slutsatser man kunde dra.13

När det gällde kartläggningen av särdragen spelade Svenska 
landsmålsföreningen en viktig roll. Ända sedan föreningen grun-
dades 1874 på initiativ av Freudenthal hade medlemmarna ägnat 
sig åt att, som det stod i stadgarna, ”samla och ordna alt som kan 
bidraga till en noggrann kännedom om de svenska allmogemålen 
i Finland, såsom ordförråd, sägner, skrock m. m”. Avsikten var att 
man genom att studera dialekterna i Finland, som betecknades som 
mycket ”fornartade”, skulle kunna lämna ett bidrag till den nordiska 
språkvetenskapen. Arbetet tillskrevs också en fosterländsk betydel-
se.14 Överlag kan dialektforskningen betraktas som ett uttryck för 
1800-talets fokusering på ”folket”. Detta intresse hade både en veten-
skaplig och en politisk dimension: genom att lyfta fram folksjälen 
skulle man väcka nationalandan.15

I början av 1890-talet skedde en omorientering i landsmålsför-
eningens verksamhet. På ett möte den 7 november 1892 föreslog 
Freudenthal, som var föreningens ordförande och även extraordi-
narie professor i svenska språket, att föreningen skulle övergå till att 
uppteckna ”sådana i den finländska skriftsvenskan begagnade ord 
och uttryck, som icke återfinnas i riksspråket i Sverige”.16 Försla-
get följdes av en livlig diskussion och godkändes på följande möte. 
De så kallade skiljaktigheterna skulle delas upp i fyra grupper eller 
klasser: ”finlandismer” (svenska särdrag, främst ord och uttryck ur 
dialekterna), ”fennicismer” (finska lånord), ”russicismer” (ryska 
lånord) och ”sveticismer” (nya ord i den bildade svenskan i Sverige 
vilka inte användes i Finland). Fram till oktober 1894 upptecknade 
medlemmarna 773 ord och uttryck. Av dem var 644 finlandismer, 55 
fennicismer, 39 russicismer och 35 ”sveticismer”, det vill säga svecis-
mer.17 År 1902 utgav Freudenthal samlingen ”Skiljaktigheter mellan 
finländska svenskan och rikssvenskan”.18

3.3 Akademiskt intresse

Karl Lindström hade konstaterat att en sverigesvensk kunde vara bäst 
lämpad att studera avvikelserna i svenskan i Finland. Denna tanke 
fanns också hos en annan finländsk språkforskare, Oskar Hultman. 
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I samband med Svenska litteratursällskapets styrelsemöte i decem-
ber 1898 föreslog Hultman att man skulle bevilja 4 000 eller 5 000 
mark i stipendium till en person från Sverige som skulle vistas i Fin-
land och studera den finländska svenskan. Denne skulle sedan ge ut 
ett arbete om skiljaktigheterna mellan denna och riksspråket ”som 
gjorde slut, om ej på våra provinsialismer, så dock på det tillstånd 
af famlande osäkerhet, hvari alla de bland oss nu befinna sig, som 
vilja skrifva godt svenskt riksspråk”.19

Förslaget ledde inte till några omedelbara resultat, men det blev 
ändå Ruben G:son Berg som tog itu med kartläggningen. Han besökte 
Helsingfors 1898 och 1902, och hade åtminstone i samband med det 
senare besöket kontakt med de finländska språkforskarna Oskar Hult-
man och Hugo Pipping. Han påpekade då att han inte var nöjd med 
landsmålsföreningens lista och sade sig ha kommit till Helsingfors 
”för att höra sig för ang. utsikterna att få förläggare till ett arbete ang. 
finländska svenskan, som han funderade på att ge ut”.20 Under sitt 
besök i Helsingfors föreläste Berg om Gustaf Fröding i universitetets 
solennitetssal. I en diskussion efter föredraget tog R. F. von Wille-
brand upp Bergs planer på att studera den finländska svenskan, och 
uttryckte en förhoppning om att Hultman skulle försöka blåsa liv i 
sitt gamla förslag på litteratursällskapets möte, denna gång förhopp-
ningsvis med ”bättre framgång”.21

Ruben G:son Berg studerade såväl Runebergs som Tavaststjernas 
språkbruk, och utifrån dessa och andra arbeten lät han publicera en 
lista på avvikelser med titeln ”Lexikaliska bidrag till finländskan i 
våra dar”.22 Förteckningen kommenterades sedan i Språk och stil av 
den svenske språkforskaren Emil Olson, som ingick i redaktionen för 
Svenska Akademiens ordbok. Olson konstaterade att den finländska 
svenskan var ett både intressant och aktuellt forskningsområde. 
Olson ansåg emellertid att Berg använde begreppet ”finlandism” i 
alltför vid betydelse, också om till exempel administrativa och rätts-
liga institutioner, trots att institutionerna inte hade några direkta 
motsvarigheter i Sverige. Dessutom hade Berg som finlandismer 
betraktat också sådana särdrag som bara påträffats någon enstaka 
gång. Olson ansåg att en finlandism borde vara ett språkdrag som 
var någorlunda ”konstant” i Finland och numera obrukligt i Sverige 
(alternativt ett tydligt inlån från svenskan i Finland).23

I samma nummer av Språk och stil kommenterade Berg själv 
”Lexikaliska bidrag”, bl.a. utgående från de synpunkter han brevle-
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des fått från lektorn vid seminariet i Nykarleby, K. J. Hagfors.24 Den 
korta kommentaren är intressant eftersom man här kan ana en spän-
ning mellan Berg och Freudenthal, bland annat när det gällde vilka 
ord och uttryck som skulle betraktas som finlandismer. Freudenthal 
hade nämligen i ett inlägg i Finsk Tidskrift bland annat anmärkt att 
Berg betraktat nybildningar av en del författare som finlandismer. 
Berg kontrade:

Någon ärelystnad att öka ”antalet finlandismer” med vare sig 100 
eller 1000 nya har jag inte hyst; det är mig veterligen likgiltigt, 
om de äro flera eller färre; det gäller ju bara att fastställa hvilka 
de äro. Härvid få vi hjälpas åt allt fortfarande, ty ”Landsmålsför-
eningens förteckning” är kvalitativt som kvantitativt endast en 
ringa insats, vid hvilken man ej kan bli stående.25

Med ”Landsmålsföreningens förteckning” avsåg Berg alltså den tidi-
gare nämnda samlingen ”Skiljaktigheter mellan finländska svenskan 
och rikssvenskan” som utkommit 1902.26 En annan som kritiserade 
listan var Ralf Saxén, som ansåg att det saknades en stor mängd ord 
och uttryck som användes i talspråket. Enligt Saxén berodde det på 
att varje ord utsatts för mycket noggrann kritik innan det tagits med i 
förteckningen. Saxén ansåg att man i stället borde ha strävat efter att 
ta med så många exempel som möjligt. Han ansåg också att fennicis-
merna blivit bristfälligt behandlade och att man borde ha upptagit 
alla stilarter i språket och ägnat mer uppmärksamhet åt att förklara 
orden och uttrycken. Trots kritiken erkände han att förteckningen 
fyllde en lucka.27 Saxéns kritik bemöttes av Freudenthal som bland 
annat försvarade urvalskriterierna.28

Språkvetaren Bengt Loman har betraktat landsmålsföreningens 
intresse för särdragen som ett resultat av puristisk påverkan.29 Ytter-
ligare en orsak till att man intresserade sig för särdragen kan ha varit 
att man ville få fram mer information om den moderna svenskan, 
särskilt det bildade språket; dittills hade forskarna främst intresse-
rat sig för äldre språkformer, ljudhistoria och dialekter.30 I början 
av 1900-talet beklagade sig Rolf Nordenstreng över att nysvenskan 
inte blivit tillräckligt undersökt, medan utforskningen av allmoge-
målen varit noggrann. ”Högsvenskans” olika varianter hade hamnat 
i skymundan, och det återstod fortfarande att besvara frågan ”vad 
är svenskt riksspråk”. Enligt Nordenstreng väckte de många särdra-
gen i den finländska svenskan både lekmännens och språkvetarnas 
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intresse, och man var ganska enig om att den inte kunde betraktas 
som rikssvenska. Den som ville studera de finländska särdragen kunde 
enligt Nordenstreng utgå från två olika utgångspunkter: antingen 
undersöka i vilken mån språkmaterialet i Finland skilde sig från 
det sverigesvenska (som landsmålsföreningen hade gjort) eller stu-
dera särdragens karaktär, uppkomst och ålder. Nordenstreng valde 
själv det sistnämnda perspektivet. Hans utgångspunkt var att visa 
att många av särdragen uppkommit redan före riksdelningen 1809. 
Han hävdade att han funnit ungefär ett hundratal provinsialismer 
i Finland under H. G. Porthans tid, och antog att antalet var betyd-
ligt större än så. Dessutom ifrågasatte han att det finska språket haft 
så stort inflytande på svenskan i Finland: det var också möjligt att 
ett ord som såg ut som ett inlån från finskan egentligen hade spritts 
från svenskan till finskan.31

3.4 Riksdelningens betydelse för differentieringen

I sin artikel kom Rolf Nordenstreng alltså in på frågan om vid vilken 
tidpunkt skillnaderna mellan den finländska svenskan och sverige-
svenskan blivit särskilt uppenbara. Det här blev ett viktigt tema i den 
tidiga diskussionen: vilken roll spelade riksdelningen egentligen för 
differentieringen? Enligt Nordenstreng var den inte så avgörande, utan 
han ville i stället peka på den kulturella isoleringen. Nordenstrengs 
inlägg kommenterades av bland andra Ralf Saxén, som i motsats till 
Nordenstreng ansåg att de flesta finlandismer (inklusive fennicismer 
och russicismer) uppkommit efter 1809. Ett undantag utgjordes för-
stås av de ord och uttryck som hade blivit finlandismer därför att de 
hade försvunnit ur språkbruket i Sverige, det vill säga arkaismerna.32

R. F. von Willebrand utgick å sin sida från den svenske profes-
sorn Axel Kocks uttalande om att skillnaderna mellan den finländska 
svenskan och den bildade svenskan i Sverige bekräftade den gamla 
”lagen” om att ”upplösning af politiska eller sociala band framkal-
lar språksplittring”. von Willebrand medgav att riksdelningen haft 
en viss inverkan, men ville i stället lyfta fram den sociala skilsmäs-
san och kombinationen av sociala och politiska faktorer. Efter att 
Finland skilts från Sverige tillsattes ämbeten och tjänster inte längre 
med sverigesvenskar, vilket gjorde att inflytandet från Sverige avtog. 
Dessutom minskade kommunikationerna mellan de tidigare riks-
delarna. Nu hade situationen emellertid förändrats: von Willebrand 
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pekade på de förbättrade kommunikationerna och de omfattande 
kontakterna på det ”andliga området”. Finland var viktigt för de sve-
rigesvenska bokförlagen, och dessutom ordnades till exempel kon-
gresser som möjliggjorde kontakter mellan svenskar och finländare. 
Dessutom antog von Willebrand att den allt starkare svenska indu-
strin hade förbättrat de kommersiella relationerna mellan Finland 
och Sverige. Hans slutsats var att allt detta motverkade den finländska 
svenskans isolering.33

Modern forskning har visat att man ska vara försiktig med att 
dra en alltför skarp gräns vid året 1809. Som ett exempel kan näm-
nas Jan Samuelsons forskning, som visar att rörligheten mellan olika 
regioner i det svenska riket överlag minskade under 1700-talet, och 
att riksdelningen i sig inte hade någon avgörande betydelse då det 
gäller ämbetsmännens flyttningar. Genom sina befattningar var 
ämbetsmännen knutna till en viss region, och de hade ingen anled-
ning att på grund av riksdelningen lämna sina tjänster, oberoende 
av om de råkade finnas i Sverige eller i Finland. Tvärtom kunde en 
flytt ha varit ekonomiskt oklok. Efter riksdelningen ökade dessutom 
karriärmöjligheterna i Finland då förvaltningen växte och lönerna 
steg.34 Året 1809 ska alltså inte tillmätas en alltför stor betydelse, även 
om von Willebrands uppfattning är riktig i ett lite längre perspektiv. 
Överlag måste diskussionen om riksdelningens betydelse betraktas 
i ljuset av modern forskning som betonat kontinuiteten efter 1809, 
det vill säga de många gemensamma dragen i utvecklingen i Finland 
och Sverige efter 1809 och det långlivade svenska arvet i Finland.35

3.5 Synen på särdragen

Kartläggningen av finlandismerna aktualiserade också frågan om hur 
man egentligen skulle förhålla sig till att svenskan i Finland utveck-
lades i en annan riktning än svenskan i Sverige. Kunde man tänka 
sig en särskild norm för den finländska svenskan?

I inledningen till Finlandssvenska skilde Hugo Bergroth mellan 
två olika ståndpunkter. Den ena innebar att den språkliga enheten 
betonades och att provinsialismerna betraktades som direkta fel. 
Anhängarna av den andra ståndpunkten ville däremot värna om 
provinsialismerna och betraktade dem som ”dyrbara skatter, fram-
sprungna ur den specifikt finländsksvenska folksjälen”. Det fanns 
visserligen också ”förmedlande” ståndpunkter, men enligt Bergroth 
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präglades de av en osäkerhet som berodde på bristande kunskap i 
ämnet. Bergroth ville därför finna en lösning som ”försonar mot-
satserna och tillfredsställer varje berättigat krav”.36 I inledningen till 
Finlandssvenska tog Bergroth inte ställning till vilken ståndpunkt 
som hade flest anhängare, men i ett föredrag på Runebergsdagen 
samma år, det vill säga 1917, blickade han trettio år tillbaka i tiden, 
till den tidpunkt när diskussionen om svenskan i Finland inleddes. 
Då hade det varit vanligt att man lyfte fram rätten till språklig själv-
ständighet. Men nu, 1917, var företrädare för en sådan uppfattning 
närmast att betrakta som ”ropandes röster i öknen”.37

Överlag är det svårt att få en klar bild av hur utbredda de olika 
synsätten var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.38 I mars 
1911 hade Bergroth låtit publicera en tvådelad artikel i Hufvudstads-
bladet där han sammanfattade den diskussion som dittills förts. Han 
konstaterade då att de flesta var eniga om att till exempel slangord 
och vulgära uttryck, särskilt sådana som härstammade från finskan 
eller ryskan, borde motarbetas. Men de språkdrag som inte ”stöta 
den bildade genom sin vulgära eller osvenska klang” delade åsik-
terna: å ena sidan ansåg man att det inte fanns någon anledning att 
överge uttryck som ”förläna vårt språk dess säregna färg och som 
påträffas i våra bättre författares arbeten” och betonade att auktori-
teter i Sverige betraktade svenskan i Finland som en ”finländsk form 
af svenskt riksspråk”. Å andra sidan betraktades differentieringen 
mellan svenskan i Finland och i Sverige som ”en fara, så hotande 
och allvarsam att man anser sig ej ett ögonblick böra tveka att afstå 
t. o. m. från användandet af våra rent svenska provinsialismer, blott 
där igenom modersmålet hindras att nedsjunka till en mer eller 
mindre obegriplig dialekt”.39

Den här uppdelningen påminner om den som Bergroth gjorde 
i inledningen till Finlandssvenska sex år senare. Däremot gjorde 
Bergroth i sin tidigare text, från 1911, ett intressant tillägg: ”Äfven vän-
nerna af den säregna finländska språkformen erkänna naturligtvis, 
att en alltför långt gående differentiering icke är önsklig. De synas 
blott anse, att ingen egentlig fara ännu föreligger […].” Företrädarna 
för den här ståndpunkten ansåg att många avvikelser förekom i den 
lägre stilen, slangen, och om man bara rensade ut dessa och såg till 
att nya sådana inte trängde in i språket var allt ”godt och väl”.40

Bergroth antog att det här synsättet var det mest utbredda i lan-
det, och enligt honom grundade det sig på landsmålsföreningens 
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förteckning över särdrag från 1902. En stor del av särdragen på listan 
var just slangord och vardagliga uttryck, vilket ledde till en föreställ-
ning om att den bildade svenskan i Finland inte avvek så mycket från 
svenskan i Sverige. I verkligheten, konstaterade Bergroth, fanns det 
många fler särdrag än de som upptecknats av landsmålsföreningen. 
De häften av Svenska Akademiens ordbok som utkommit innehöll 
betydligt fler finländska särdrag än tidigare förteckningar, inklu-
sive landsmålsföreningens.41 Många högst vanliga ord och uttryck 
användes i andra betydelser i Finland än i Sverige – och det i ”den 
mest vårdade skrift, i Argus-författarnas finaste tirader och i vår 
bästa normalprosa”, skrev Bergroth. Han pekade här på den passiva 
differentieringen, som innebar att svenskan i Finland inte deltagit 
i den utveckling som ”högsvenskan” genomgått. I Finland kunde 
man lägga märke till när nya uttryck bildades, men det var svårare 
att notera när gamla uttryck försvann ur språket. Om det verkligen 
var så att antalet särdrag var betydligt större än man tidigare känt 
till och att många av dem var ett resultat av en utveckling som var 
svår att iaktta,

då äro vi väl ock tvungna att erkänna, att vårt språk hotas af en 
fara som vi måste söka genom aktiva åtgärder bekämpa: faran att 
nedsjunka till en dialekt, till ett särskildt språk, och som sådant 
gå en säker död till mötes. Låt vara att faran ingalunda är öfver-
hängande; detta är intet skäl att bida tills den blir det. Då är det 
för sent att göra något. Ty kampen mot språkutvecklingen är en 
svår kamp – för mången ter den sig hopplös – och den kräfver 
lång tid, ja den måste pågå oaflåtligt.42

Det var viktigt att uppmärksamma de språkliga förhållanden som 
påskyndade differentieringen, nämligen att finskan blivit det första 
språket och att handlingar nu översattes från finska till svenska.43

För att sammanfatta Bergroths syn på de olika ståndpunkternas 
utbredning kan man göra följande uppställning: På 1880-talet var 
den ståndpunkt som försvarade den finländska svenskans egenart av 
allt att döma dominerande, år 1911 var densamma antagligen domi-
nerande, men med en modifikation om att differentieringen inte fick 
gå alltför långt, och år 1917 fanns det två ståndpunkter, men det var 
ovanligt att man försvarade den finländska svenskans egenart. Här 
finns det emellertid skäl att notera att uttalandet om 1880-talet gjor-
des tre decennier senare.44 Det är av intresse att notera att Bergroth 
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år 1911 konstaterade att den finländska svenskan under de senaste 
fem åren inte blivit föremål för diskussion. Om detta är korrekt är 
det alltså möjligt att landsmålsföreningens lista hade en dämpande 
effekt på diskussionen.45

I den andra delen av artikeln i Hufvudstadsbladet formulerade 
Bergroth ett program för språkvården. Målet skulle vara att ”s ö k a 
u t m ö n s t r a  a l l a  d e  f o r m e r,  k o n s t r u k t i o n e r,  o r d  o c h 
u t t r y c k ,  s o m  a f v i k a  f r å n  s t a d g a d t  h ö g s v e n s k t  s p r å k -
b r u k ”. Det gällde inte bara fennicismer och dialektala ord utan 
också sådana ord och uttryck som var ”gammal god svenska”. Han 
underströk att det inte var någon idé att tro att man skulle kunna få 
svenskarna att använda dem: ”Ropa vi än aldrig så högt, att det är vi 
som ha rätt i det eller det specifika fallet, så skall ingen höra oss, om 
ej möjligen en och annan filolog. Språket i Sverige skall gå sin gång, 
utan att bekymra sig om oss.” När man märkte att ett visst uttryck 
inte förstods eller användes i Sverige, eller bara användes i något visst 
område, så skulle det avlägsnas ur svenskan i Finland och ersättas 
med en ”högsvensk” motsvarighet. Att denna princip inte kunde 
tillämpas på alla områden var Bergroth väl medveten om: han lyfte 
själv fram det vardagliga talspråket och betonade dessutom att en 
författare kunde välja att göra undantag i fråga om enstaka detal-
jer – detta stred inte mot det allmänna målet att skriva ”ren hög-
svenska”. ”Vi kunna någon gång tillåta oss att skrifva finländska af 
princip; men vi få ej göra det af håglöshet, och vi borde ej göra det 
af okunnighet”, sammanfattade Bergroth.46 I sina artiklar från 1911 
lade Bergroth grunden för det program han några år senare skulle 
formulera i sin ”antibarbarus” Finlandssvenska.

3.5.1 Överlevnadsstrategin

Bergroth kopplade alltså ihop språkets differentiering med risken 
för att det svenska språket i Finland skulle dö ut. Den linje han gick 
in för, en överensstämmelse med standardsvenskan, kan därför 
betecknas som en överlevnadsstrategi. Den begränsade sig inte till 
språket, utan omfattade även den svenska nationaliteten och den 
svenska kulturen i Finland. Under den senare hälften av 1800-talet 
skedde det nämligen en nationell mobilisering bland de svensk-
språkiga i Finland. Rörelsen var en reaktion på de alltmer påtagliga 
finskhetssträvandena och tog form i kretsen kring A. O. Freudenthal. 
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Han ansåg att en nation eller nationalitet bestod av människor som 
talade samma språk, en uppfattning som fick ett stort genomslag 
bland de svensksinnade. För språkvårdens del tog den sig uttryck i 
just överlevnadsstrategin, som betonade att svenskan i Finland inte 
fick utvecklas till ett separat språk.47

Det allmänna intrycket är att man vid sekelskiftet var rätt så över-
ens om att svenskan i Finland skulle följa den sverigesvenska normen. 
En av de allra tydligaste företrädarna för överlevnadsstrategin var 
juristen R. F. von Willebrand, som var redaktör för Finsk Tidskrift. 
Enligt honom var försvaret av provinsialismerna ett uttryck för en 
stolthet som man borde lägga åt sidan: ”Komme vi bara därhän så 
vore redan mycket vunnet. Att bibehålla vår svenska såsom kultur-
språk, hvilket den aldrig kan bli under fortgående deviation från 
rikssvenskan, det är hufvudsaken, lifsfrågan för vår odling.”48 von 
Willebrand ansåg att ingen folkgrupp i världen ”uppehållit sin till-
varo under mera tryckande omständigheter än den svenska natio-
naliteten i vår tids Finland”. För att i fortsättningen kunna garantera 
det andliga livet måste man ”bevara förmågan att tala och skrifva 
verklig svenska”. Härefter gör Willebrand en intressant kommentar 
angående språknormen. Han skriver:

Hvad som är verklig svenska, afgöres i detta tungomåls ensprå-
kiga hufvudland. Låtom oss inte tvista om den saken. Hvad båtar 
det oss om vi, slående oss för vårt bröst, högljudt bedyra att ett 
och annat som vi oss emellan tala och skrifva, men ingen män-
niska i Sverige begriper, är svenska. I bästa fall inbringar det oss 
ett intyg af någon språkprofessor att så verkligen förhåller sig, och 
den stora svenska allmänheten, som inte består af vetenskapsmän, 
skall då måhända, om den vill vara höflig, svara: ”Jaså, gubevars, 
kanske det är svenska.”49

Härefter drog von Willebrand en slutsats som på många sätt utgör 
kärnan i överlevnadsstrategin:

Vårt språk behöfver för sin utveckling och därmed för möjlighe-
ten af fortsatt tillvaro i Finland ovillkorligen det intimaste sam-
band med språket i Sverige. Differentieringen, gynnad af läget, 
politiken och allt det andra, blir, om den fortgår, dess död. En 
finländsk svenska, så pass afvikande från riksspråket att den gör 
skäl för benämningen dialekt, skall sakna all existensmöjlighet, 
och förtjänar väl för öfrigt knappast tillvaron.50
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Enligt von Willebrand fanns det inga möjligheter att skapa en sepa-
rat norm för svenskan i Finland.

Även i studentkretsar fanns ett intresse för frågan om den fin-
ländska svenskan. Som exempel kan nämnas studenten Alice Cron-
wall som förespråkade ett närmande mellan svenskan i Finland och 
svenskan i Sverige. Hon behandlade provinsialismerna i inlägget 
”Provinsialismerna i skrift- och talspråket”, publicerat i Studentbla-
det 1916. Hon konstaterade här att frågan ofta diskuterades. Av sär-
skilt intresse är hennes beskrivning av försvaret av finlandismerna:

Men många finnas, som, oaktat de väl veta ett uttrycks högsvenska 
motsvarighet, av princip fortfarande använda finlandismen, eme-
dan de finna den ”mera karaktäristisk”, ”behändigare”, ”fiffigare”, 
”uttrycksfullare”, som orden lyda, än det högsvenska uttrycket.

En del ansåg att man i vardagligt tal kunde uttrycka sig som man 
ville, bara man blev förstådd. Vissa ansåg å sin sida att det var ett slags 
”svenskhetssnobberi” att bara godkänna uttryck som var etablerade 
i Sverige.51 Utgående från Alice Cronwalls skildring får man upp-
fattningen att försvaret av finlandismerna till stor del handlade om 
ett försvar av det egna språkbruket. Kommentaren om ”snobberi” 
visar också att frågan kan ha haft sociala konnotationer.

Ytterligare en tydlig representant för överlevnadsstrategin var 
filologen Oskar Hultman, som i samband med Svenska litteratur-
sällskapets årshögtid 1914 talade om ”den bildade talsvenskan” i 
Finland. Han konstaterade att man i rätt så stor utsträckning upp-
märksammat regionala skiljaktigheter i skriftspråket, men att sådana 
förekom i ännu högre grad i talspråket, både i dialekterna och i det 
bildade talspråket.52 Efter en utförlig diskussion om när den bildade 
talsvenskan i Finland uppstått, tog Hultman upp den centrala frågan 
inom särdragsdiskussionen: ”Skall den klyfta, som redan finnes där, 
allt mera vidgas?” Om inga åtgärder vidtogs skulle skillnaderna öka, 
men Hultman ansåg ändå inte att det var rätt att försöka få samtals-
språket att helt likna den bildade talsvenskan i Sverige. Han ville i 
stället rikta uppmärksamheten uttryckligen mot ”de högre” arterna: 
förutom skrift- och lässpråket också det språk som användes till exem-
pel i föredrag. Denna form av talspråk skulle i så stor utsträckning 
som möjligt följa det sverigesvenska idealet. Och eftersom samtals-
språket följde efter den högre stilen, skulle det ”då av sig själv små-
ningom […] utvecklas i en riktning, som icke avlägsnar oss från våra 
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stamfränder, utan för oss närmare dem”.53 Och Hultmans slutsats var 
tydligt förankrad i den nationella problematiken:

Må vi söka genomföra detta verk utan att låta förvilla oss av den 
falska patriotism, som mer än en gång har upprest sig emot att 
vi skulle utom Finlands gränser söka normerna för vårt språk. 
Om det är någon sak, där finsk nationalism har ingen talan, är 
det väl denna; om det är något vår svenska bör sträva till, är det 
väl att vara s v e n s k .54

Men vem var det egentligen som förespråkade en finländsk norm för 
svenskan? Och hur motiverade dessa personer sin åsikt?

3.5.2 Den nationalliberala ståndpunkten

Även om den överlevnadsstrategi som till exempel Bergroth, von 
Willebrand och Hultman företrädde fick ett stort genomslag, fanns 
det några undantag. Här kan särskilt nämnas C. G. Estlander, som i 
sina tal vid Svenska litteratursällskapets årshögtider 1888 och 1896 
gav uttryck för ett annorlunda perspektiv på svenskan i Finland. 
I det förstnämnda talet hänvisade Estlander till ”den kris svenskan 
för närvarande genomgår” och menade att det framförts önskemål 
om att man borde iaktta en avvaktande eller konservativ hållning. 
Estlander fortsätter:

Men å andra sidan må svenskans ställning i Finland icke uppfat-
tas som osjälfständig i förhållande till språkutvecklingen i Sverge; 
vi hafva detta modersmål, såväl som alt annat från svenska tiden, 
till arf och eget, med rätt att behandla det så, som vår lynnesart 
och våra andliga intressen det bjuda, med skyldighet allenast att, 
i enlighet härmed, vårda det väl. De säregna vilkor, hvarunder 
det svenska bildningsspråket fortlefver i landet, måste få göra sig 
gällande i dess behandling samt tillgodoses vid undervisningen. 
Icke blott den historiska läse- och läroboken, utan äfven moders-
målets grammatik måste skrifvas ur vår synpunkt, och ett åsido-
sättande af detta behof kunde måhända med tiden läggas Svenska 
Literatursällskapet till last.55

I sitt tal 1896 tog Estlander upp betydelsen av riksdelningen 1809 
för litteraturen och språket. Han diskuterade även differentieringen 
mellan svenskan i de båda tidigare riksdelarna och konstaterade att 
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det var helt naturligt att det uppstod skillnader mellan det svenska 
skriftspråket i Finland och i Sverige:

Det är för vårt samhälls- och statsbehof, liksom det är för våra 
tankars och känslors literära uttryckande svenskan här brukas, 
och om äfven fördelen att få kurs i Sverge underhåller bemödan-
det att följa där rådande språkbruk, då det gäller den mera skön-
literära produktionen, finnes detta intresse icke i afseende å det 
praktiska och dagliga behofvet. […] Sina egna fonder har vårt 
svenska skriftspråk i det bildade talspråket, som ju under nor-
mala förhållanden ensamt vore bestämmande för skriftspråket. 
Och talspråket är det som närmast underligger de kraftiga infly-
telser, hvilka framkalla differentiering från det i Sverge brukliga, 
uti uttal, i gehör, i ordens bruk och begagnande. Så säregna som 
förhållandena äro för det bildade svenska talspråkets utveckling 
i Finland, särdeles det intima umgänget med finskan å ena och 
våra bygdemål å andra sidan, kan icke undvikas att ju en små-
ningom tilltagande afvikelse uppkommer äfven i skriftspråket. 
Det är icke häller på öfverensstämmelsen med riksspråket i Sverge 
som vikten ligger, utan därpå att vårt språk är bildadt, i och för 
sig logiskt och rätt, på ett smidigt och korrekt sätt återger våra 
tankars och känslors rörelser.56

Eftersom svenskan i Finland var knuten till stat, samhälle och bild-
ning så kunde den, enligt Estlander, inte betecknas som en dialekt. 
I stället fanns det ett bildat finländskt talspråk som inte kunde kallas 
riksspråk eftersom Finland inte var ett rike, men som ändå skulle ha 
en självständig bestämmanderätt. Denna rätt var emellertid direkt 
beroende av språkets användning i statslivet och undervisningen.57

Estlanders perspektiv var funktionellt – det var språkets praktiska 
användning som förklarade differentieringen. Genom sitt försvar av 
den finländska egenarten skilde Estlander sig från de flesta av dem 
som deltog i diskussionen. Precis som flera andra slog han fast att 
det var naturligt att det skedde en differentiering mellan svenskan 
i Sverige och svenskan i Finland, men han tog inte direkt ställning 
till hur differentieringen skulle hanteras. Han konstaterade visser-
ligen att motarbetandet av differentieringen var lika naturligt som 
differentieringen själv, men hävdade också att det i det dagliga livet 
inte fanns något behov av att rätta språket efter sverigesvenskan.58

Hur ska vi förstå Estlanders synpunkter? Det är svårt att dra 
några allmänna slutsatser, men det kan finnas skäl att peka på skill-
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naden mellan bygde- och kultursvenskhet som en möjlig förklaring. 
Estlander lyfte nämligen fram dels det finländska samhälls- och 
statslivet, dels arvet från Sverige, men gick inte närmare in på vilka 
konsekvenser utvecklingen kunde få för den svenska befolkningen 
(eller ”nationaliteten”) i Finland. Estlanders åsikter måste också för-
stås mot bakgrund av hans tankar om det svenska språkets framtid 
i Finland. Miste svenskan sin ställning i samhällslivet skulle den bli 
helt beroende av sverigesvenskan.59 Det är också viktigt att notera 
att Estlander gjorde sitt uttalande redan 1896. Han kunde därmed 
inte förhålla sig till eller kommentera den Bergrothska normen, men 
det kunde å andra sidan heller inte till exempel Lindström eller von 
Willebrand, som ändå båda förespråkade språklig enhet.

Tre år senare, 1899, framförde historikern M. G. Schybergson sina 
tankar kring svenskan i Finland. Även den här gången hölls före-
draget i samband med Svenska litteratursällskapets årshögtid. Han 
ansåg att det var både omöjligt och orätt att motarbeta alla särdrag: 
talspråket kunde inte styras på det sättet, och skriftspråket riske-
rade att bli alltför reglerat: ”Vårt nationallynne, vårt sätt att tänka 
och känna betinga därutöfver ej sällan ett annat framställningssätt, 
en annan literär stil än den, som i Sverge, isynnerhet på senare tider, 
velat göra sig gällande.” Schybergson betraktade emellertid inflytan-
det från det finska språket som direkt skadligt.60

Schybergsons uttalande om att en ny stil gjort sig gällande i Sve-
rige väcker frågan om det handlar språklig konservatism eller om det 
kan finnas andra förklaringar. Tyvärr ger han inga konkreta exem-
pel på problem med den nya ”stilen”, men däremot lyfter han fram 
Zacharias Topelius som trots vissa egenheter i sitt språkbruk betrak-
tats som en ”mästare i svenskans stilistiska behandling”.61 Här kan vi 
alltså ana en idealisering av den äldre litteraturen, men något svar på 
frågan om vilka drag i den nyare stilen i Sverige som inte uttryckte 
det svenska folklynnet i Finland får vi inte.

Som jag tidigare konstaterade är det svårt att få en klar uppfatt-
ning om hur den nationalliberala ståndpunkten förhöll sig till över-
levnadsstrategin och hur utbredda de två ståndpunkterna var. Det 
handlar om ett rätt så begränsat antal uttalanden, och några av dem 
är dessutom mer eller mindre motstridiga. Som ett exempel kan 
nämnas ett inlägg från 1915 av signaturen ”Österbottning”, där skri-
benten hävdade att det fanns ”språkliga oavhängighetsmän, vilka 
med envishet fasthålla finländsk språktradition och i vått och torrt 
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följa den”.62 Det här verkar alltså handla om en nationalliberal stra-
tegi. Uttalandet kan emellertid jämföras med ett konstaterande av 
den tidigare nämnde R. F. von Willebrand från 1903:

Jag har länge märkt att man hos oss inte mycket håller på sådana 
ord och uttryck, som man vet vara provinsialismer eller fel. Det 
är vanligtvis blott när man attackeras för någonting man aldrig 
tänkt vara orätt, för någon kär, invand språklig hemsynd, som 
man blir stolt och pockar på det inhemskas rätt.63

Här verkar det inte handla om någon mer omfattande nationallibe-
ral strategi, utan om ett försvar av enskilda språkdrag. von Wille-
brand hade varit inne på samma linje i sin artikel ”Om språkets för-
ändring”, publicerad några år tidigare. Där skrev han att han inte så 
sällan hört sägas att det inte lönade sig att på konstgjord väg försöka 
styra språkets utveckling. Man använde sig av ”vetenskapliga” bevis 
och hänvisade till Adolf Noreens uppsats ”Om språkriktigheten”. von 
Willebrand ville emellertid betona att ”det icke gripes till Noreen för 
systematiskt främjande af alla våra provinsialismer”, utan försvaret 
gällde oftast enskilda drag i det egna språkbruket.64

När det gällde de svenska provinsialismerna var situationen en 
annan – de uppfattades nämligen ofta som resurser. von Willebrand 
hade själv förståelse för den här uppfattningen, men betonade att 
det var viktigt att avstå också från de svenska särdragen för att mot-
verka differentieringen.65 von Willebrands kommentar visar att det 
är problematiskt att studera inställningen till provinsialismerna på 
ett allmänt plan och att det finns skäl att skilja mellan olika typer av 
särdrag. Frågan kompliceras ytterligare av att provinsialismer i det 
egna språkbruket uppenbarligen kunde utgöra en separat och god-
tagbar kategori. Denna grupp provinsialismer varierade naturligtvis 
mellan olika personer.66

Det finns också exempel på att målet för språkplaneringen var 
detsamma, men att metoderna såg lite annorlunda ut. År 1900 beto-
nade Rolf Nordenstreng att svenskan i Finland inte fick bli oförståelig 
för personer från Sverige, men samtidigt ansåg han att många finlan-
dismer (enligt hans definition ord av svenskt, tyskt eller romanskt 
ursprung) var användbara och kunde upptas i den bildade svenskan i 
Sverige. Det största hotet utgjordes av fennicismer och russicismer.67 
Rolf Nordenstreng var inte ensam om att i större utsträckning accep-
tera just svenska särdrag – som ovan nämndes gav R. F. von Wille-
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brand uttryck för en liknande uppfattning 1903: ”För våra verkligen 
svenska provinsord hyser jag all sympati, ehuru jag ej ett ögonblick 
tvekar att efter förmåga afstå från deras användande och uppmana 
andra därtill, blott för att motverka differentieringen.”68 Som tidi-
gare nämndes var von Willebrand en tydlig företrädare för överlev-
nadsstrategin.

3.5.3 Normen etableras

Under 1910-talet upplevde rätt så många ett behov av en ”antibarba-
rus” som Finlandssvenska i takt med att man med oro noterade skill-
naderna mellan svenskan i Finland och svenskan i Sverige. Som ett 
exempel kan nämnas Gustaf (Guss) Mattsson som 1910 beklagade 
sig över att ingen arbetade systematiskt för svensk ”språkrenhet” i 
Finland.69 Bergroth skrev själv redan 1911 att en viktig uppgift var att 
göra allmänheten medveten om särdragen i den finländska svenskan. 
Det saknades en enhetlig sammanställning, och särdragen behand-
lades i ett flertal olika publikationer som alla inte hade tillgång till. 
Dessutom innehöll framställningarna en rad brister när det gällde 
till exempel urvalsprinciperna, och de var även ofullständiga.70

Under 1910-talet lät Hugo Bergroth ge ut flera artiklar och andra 
publikationer om svenskan i Finland. I dessa texter arbetade han fram 
den norm som sedan fick sitt stora genomslag i Finlandssvenska 1917 
och Högsvenska 1918. Hans arbete väckte också en viss, om än smal, 
kritik. I en artikel i Viborgs Nyheter den 17 februari 1917 noterades att 
det under de senaste åren skett en ”allvarlig sträfvan” efter att minska 
avståndet mellan den finländska svenskan och svenskan i Sverige, 
och att detta särskilt var ett resultat av Hugo Bergroths arbete. Det 
noterades emellertid också att ”man inom studentkretsar häfdat vår 
rätt att tala vårt eget svenska mål oberoende af den högsvenska, som 
utbildats i Sverge”.71 Denna åsikt hade förts fram av universitetsbib-
liotekarien Georg Schauman, som varnat för överdrifter inom språk-
rensningen. I en text om C. G. Estlander, publicerad i Nya Argus i 
november 1916, skrev Schauman:

Allt vad han skrivit – på ett par undantag när – har han offentlig-
gjort i Finland, ja, till och med hans språk var specifikt finlands-
svenskt, fullt av dessa provinsialismer vilka våra små skolmäs-
tare nu, med lektor Bergroths ordlista i handen eller i huvudet, 
förebrå sina farbröder.72
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Inlägget bemöttes av Studentbladet:

Yttrandet visar att även stora bibliotekarier kunna ha sina döda 
punkter. Likväl skrivas alla böckerna, som de vårda, såsom känt 
på språk! Om en bok tränger djupt och når många, beror det också 
på språkets beskaffenhet i olika avseenden. Och då människor-
nas tungomål varit, är och förblir deras främsta kulturbärare, är 
det inte givet, att språkkritiken har en lägre uppgift än t. ex. lit-
teraturkritiken. Inte häller är det säkert, att lektor Bergroths lilla 
ordlista är enda grundval för den finländska språkkritiken.73

Georg Schauman ville betona att han inte motsatte sig strävan efter 
att anpassa svenskan i Finland efter svenskan i Sverige, men hans 
poäng var att det inte fick ske genom tvång. I så fall skulle språket 
bli tillgjort och konstlat.74 Och Studentbladet svarade: ”Det är isyn-
nerhet efter 1809 som vårt finländska språk småningom blivit långt 
efter rikssvenskarnas. Med den bergrothska bibeln som satsbräde 
kunna vi med ett språng ta fatt en sekellång utveckling. Vilken tjus-
ning är inte detta för unga, spänstiga vador!”75

Det mest hätska angreppet på Bergroth och hans ståndpunkt 
kom från den unga författaren och litteraturkritikern Hagar Olsson, 
som år 1916 lät publicera inlägget ”En ropandes röst i öknen” i Stu-
dentbladet. Olsson talade där om ett ”Sverigeskryperi” och hävdade 
att finlandismerna var utsatta för en hetsjakt.76 Olsson skrev så här:

Varför är allt, som i språkligt hänseende skapas här hemma hos 
oss, av noll och intet värde, ifall det ej sanktioneras i Sverige? 
Varför måste Sveriges språk ständigt vara och förbli en norm för 
oss? Vi ha ju vårt eget fosterland, vår egen kultur, varför våga vi 
ej ha vårt eget språk?

För att förstå Olssons ställningstagande måste man beakta bland annat 
hennes åsikt i nationalitetsfrågan – enligt henne var de svensksprå-
kiga i Finland inte svenskar, på samma sätt som norrmännen varken 
var svenskar eller danskar. Olsson ansåg att talet om ”andlig isole-
ring” saknade grund eftersom man kunde använda sig av de stora 
kulturspråken. Eftersom det var just de bildade som hade kontakt 
med varandra utgjorde språket inget problem i kommunikationen.77

Hagar Olsson var ändå på många sätt ett undantag, och att hon 
faktiskt betraktades som ett sådant framgår av redaktionens kom-
mentar till hennes inlägg: ”Fröken Olsson behöver knappast frukta 
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någon bannlysningsbulla. Men väl att inte bli tagen på allvar, och det 
är värre! Men så kan det gå, när man ger sig in på områden, där man 
inte vandrat förr: man far lätt vilse.” Vad beträffade den egna språkliga 
grund som Olsson förespråkade skrev man från redaktionens sida:

grunden är det rena svenska allmogemålet, lika svenskt hos oss 
som i Sverge. Därför äro Åland och Nyland landsändar i det 
svenska språkområdet alldeles på samma sätt som Värmland och 
Gottland. Ja, nylänningen och ålänningen stå till språket närmare 
Sverges hjärta än gottlänningen och skåningen göra det.

Låt oss då stå fasta på den grunden, den ädlaste germanska 
språkgrund som finns. På sidan lurar fördärvet.

Dessutom betonade redaktionen att det var fantasier att tro att man 
kunde skydda sig mot vad man kallade den ”finska mordlusten” 
genom att resa en språklig mur mellan ”oss och västern”.78

I den här polemiken kan man skilja mellan två olika föreställda 
gemenskaper, för att använda det begrepp som myntats av Benedict 
Anderson.79 Olssons gemenskap är finländsk eller finlandssvensk, 
medan redaktionens gemenskap är svensk. Hagar Olssons kritik 
måste också förstås utifrån hennes anknytning till den modernis-
tiska traditionen inom skönlitteraturen. Olsson var en banbrytare 
när det gällde modernismen i Finland,80 även om hon då inlägget i 
Studentbladet publicerades fortfarande studerade vid universitetet 
och bara stod på tröskeln till sitt författarskap. Som Clas Zilliacus 
har konstaterat var modernisterna regellösa i förhållande till den 
Bergrothska normen, och en del av dem, däribland Olsson, hade 
en tvåspråkig bakgrund.81 Hon tillbringade dessutom sina tonår i 
Viborg, som var en kosmopolitisk stad med flera språk.82 Enligt Olof 
Enckell var det just Olssons kosmopolitiska intressen som utlöste 
reaktionen mot de svensknationella strömningar som fanns inom 
de akademiska kretsarna i Helsingfors.83

3.6 Sammanfattning

Man kan alltså konstatera att det fanns olika sätt att se på den fin-
ländska svenskan och på särdragen. En närmare analys visar emel-
lertid att strävan efter enhet, som samtidigt blev en ”överlevnads-
strategi”, var en mer övergripande strategi medan ”nationalliberala” 
åsikter ofta handlade om enskilda språkdrag (av allt att döma ofta 
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sådana som den som drev frågan själv hade i sitt språkbruk) eller 
en viss typ av finlandismer – särskilt svenska sådana. Man kunde 
kritisera Bergroth på vissa punkter, men ändå i grunden vara enig 
med honom.

Det verkar också finnas en skillnad mellan språkvetare och icke-
språkvetare, där de förstnämnda i större utsträckning betonade vikten 
av enhet mellan svenskan i Finland och svenskan i Sverige. Det kan 
också hända att de som ansåg att svenskan i Finland inte behövde 
anpassas efter svenskan i Sverige tillhörde en grupp som inte deltog 
så ofta i den offentliga debatten. Om en annan ståndpunkt än den 
Bergrothska verkligen varit etablerad i bildade kretsar borde det 
också ha avspeglat sig i reaktionerna efter utgivandet av Finlands-
svenska. Christer Laurén har emellertid konstaterat att frågan i mycket 
liten utsträckning diskuterades under 1920- och 1930-talen.84 Också 
Ralf Saxén, som recenserade Finlandssvenska, konstaterade att den 
ståndpunkt som Bergroth förespråkade såg ut att ha blivit allmänt 
omfattad.85 Mot den här bakgrunden är det alltså troligt att Bergroth 
hade rätt när han i ett föredrag 1917 hävdade att det var sällsynt att 
någon förespråkade språklig självständighet gentemot Sverige. Man 
kan naturligtvis fråga sig varför han inte gjorde det i inledningen till 
Finlandssvenska, där han bara talar om två olika synsätt. Det är inte 
omöjligt att han här tog till ett retoriskt grepp: han talar om två ytter-
ligheter och markerar därefter sin position som ett slags medlare.

Det finns antagligen också skillnader i vad olika skribenter upp-
fattade som olika ståndpunkter. Som jag tidigare nämnde skrev 
Bergroth i en artikel att också de som förespråkade en separat fin-
ländsk språknorm ansåg att differentieringen inte fick gå för långt. 
Den ”säregna” språkformen fick tydligen inte bli alltför säregen. I det 
här fallet verkar det närmast handla om olika uppfattningar om var 
gränsen för en godtagbar differentiering går, inte om en grundläg-
gande meningsskiljaktighet. Man kan också fråga sig om en del av 
de uttalanden i nationalliberal riktning som jag behandlat i det här 
kapitlet alls kan betraktas som en fortsättning på den ståndpunkt 
som kanske var vanlig på 1880-talet. De nyare uttalandena framstår 
nämligen i stället som direkta reaktioner på ett språkrensnings arbete 
som man ansåg hade gått för långt.

Intressant nog verkar det också ha funnits vissa skillnader mellan 
svenska och finländska språkvetare. I den artikel som Karl Lindström 
lät publicera 1888 konstaterade han att de svenska författarna, med 
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något enda undantag, verkade hysa en förståelse för att svenskan i 
Finland utvecklades i en egen riktning. Som ett undantag nämnde 
Lindström den konservative Nils Linder som ”förhåller sig afvär-
jande gent emot de finländska afvikelserna”, men han var också den 
ende.86 Lindström hänvisade också till ett uttalande av professor 
C. R. Nyblom i samband med att denne granskat Finsk Tidskrift. I en 
uppsats om ”finsk-svensk” litteratur skrev Nyblom så här: ”Någon 
gång framträder en egendomlighet, som är ovan för ett öra på denna 
sidan om Bottenhafvet och vittnar om finskt landsmål; men i stäl-
let för att störa, är en sådan egendomlighet snarare en krydda, som 
visar originalitet i språkutvecklingen och är både förklarlig och till-
låtlig hos en själfständig ymp af svenskan på främmande mark.”87

Att de sverigesvenska språkforskarna i regel framstod som mer 
toleranta till differentieringen är intressant. Någon entydig förkla-
ring är svår att ge, men av allt att döma spelade nationalitets- eller 
överlevnadsaspekten in. Forskarna i Sverige (särskilt den yngre 
generationen efter Carl Säve) hade kanske inte samma insikt eller 
engagemang i den svensknationella rörelsen och de utmaningar den 
svenska nationaliteten i Finland stod inför. De kunde i så fall närma 
sig problematiken från en mer renodlat språkvetenskaplig synpunkt: 
språk utvecklas och förändras, så även det svenska språket. De hade 
inte samma behov som sina kolleger i Finland att ta ställning till 
frågor utanför det språkliga, till exempel sådana som gällde den 
svenska nationalitetens fortbestånd i Finland. Detta antagande fin-
ner, som tidigare nämnts, stöd i en uppsats av R. F. von Willebrand, 
där denne beklagade sig över att man försvarade provinsiella drag i 
det egna språkbruket genom att hänvisa till Adolf Noreens uppsats 
”Om språkriktighet”. Enligt von Willebrand hade denna uppsats varit 
till direkt skada i Finland:

Fullkomligt på sin plats inom vetenskapen och angifvande en fullt 
försvarlig, objektiv ståndpunkt gentemot svenskans utveckling i 
Sverge, där fara ej behöfver förväntas af att språket går sin egen 
väg, har den hos oss missbrukats till sanktion äfven af inadver-
tenser och själfsvåld. ”Eftersom det allmänt sägs så, så är det rätt”, 
heter det, och så slår man sig för sitt bröst med Noreen, ifall ej 
annat hjälper.88

I stället för att peka på en skillnad mellan två olika ståndpunkter vill 
jag därför peka på en skillnad mellan teori och praktik, där teorin 
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utgörs av den vetenskapliga synen på språket som något föränder-
ligt och praktiken av en strävan efter att motverka denna förändring. 
Detta antagande får stöd av ett uttalande av R. F. von Willebrand 
som dragit paralleller till Norge och norrmännens arbete med att 
separera sitt skriftspråk från danskan. De svenskspråkiga i Finland 
befann sig emellertid i en annan situation:

Vore vi ett enspråkigt folk, som själft bestämde sina öden, så såge 
äfven jag saken annorlunda. Då finge man gärna göra gällande 
regeln att ett språk skall få utveckla sig på sina naturliga banor, 
att så som det ”allmänt” säges, så är det rätt, m. fl. dylika teorier, 
som rättvisligen anföras på tal om utvecklingen i Sverige, men 
med vår fruktansvärdt ”praktiska” språkfråga inte ha något att 
göra. Vi fattiga trehundratusen kunna icke utveckla åt oss ett eget 
språk, äfven om vi ville det, hvilket vi icke göra. Åtminstone inte 
tillräckligt många af oss, för att det blefve något af, äfven om för-
hållandena voro gynnsammare än de äro.89
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4

Marika Tandefelt

HUGO BERGROTH − SPRÅKETS 
TRÄDGÅRDSMÄSTARE

I bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går nämns Hugo Bergroth 
i flera olika sammanhang. Han är inte bara en central aktör i den 
finlandssvenska språkvårdens historia, utan han är fortfarande en 
betydelsefull källa för var och en som vill beskriva svenskan i Fin-
land och förstå varför och hur finländska särdrag tillkommer och 
försvinner. Att många av de finlandismer som Bergroth tar upp i sitt 
mest betydelsefulla verk Finlandssvenska har föråldrats och försvun-
nit fråntar inte arbetet dess värde. De tankar som Bergroth formule-
rar främst i bokens inledning, men också i andra sammanhang, har 
fortfarande betydelse för den finlandssvenska språkvården och för 
kunskapen om svenskan i Finland överlag.

Karl Hugo Bergroth föddes den 18 maj 1866 i Helsingfors och dog 
där den 1 april 1937. Han tog studenten vid Normallyceet i Helsing-
fors 1884. Därefter studerade han svenska språket och litteraturen, 
romersk litteratur, estetik och nyare litteratur, grekisk litteratur och 
botanik. Han avlade filosofie kandidatexamen vid universitetet i 
Helsingfors 1888 och kompletterade senare sina insikter med ytter-
ligare studier i nordisk filologi (1890). År 1918 kallades Bergroth till 
hedersdoktor vid Lunds universitet och 1919 fick han professorstitel.1

Under slutet av sin studietid började Bergroth arbeta som bib-
liotekarie och blev senare amanuens vid Universitetsbiblioteket (i 
dag Nationalbiblioteket). Han verkade dessutom som bibliotekarie 
vid Helsingfors stads folkbibliotek (senare Helsingfors stadsbiblio-
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tek) och fortsatte med denna syssla vid sidan av annat arbete fram 
till 1907. Arbetet som lektor i svenska vid universitet i Helsingfors 
(1893−1934) blev sedan hans egentliga livsverk.

I fyrtio år undervisade Bergroth inte bara blivande modersmåls-
lärare utan också bl.a. jurisstuderande. Han korrigerade  studenternas 
övningsuppsatser och fäste deras uppmärksamhet på finlandssvenska 
särdrag (provinsialismer) som med fördel kunde ersättas med allmän-
svenska ord och uttryck. Under ett kvarts sekel var Bergroth ledamot 
av studentexamensutskottet och medlem i statens examensnämnd för 
examina i svenska språket. I tre decennier bedömde han dessutom 
finskspråkiga jurisstuderandes svenska. Han höll också akademiska 
sommarkurser i Åbo (1914) samt fortsättningskurser för folkskol-
lärare (1919−1920). Strax efter sin examen verkade han som lärare i 
svenska vid Svenska reallyceum i Helsingfors (1893−1894). Bergroth 
mötte med andra ord en stor och varierande skara språkbrukare vars 
svenska texter han kommenterade och korrigerade. När han började 
studera finlandssvenskan och dess särdrag systematiskt hade han en 
rik fond av praktiska erfarenheter att dra nytta av.

Av betydelse för Bergroths kommande intresse för finlands-
svenskan var Svenska landsmålsföreningen (grundad 1874) i Helsing-
fors, som han anslöt sig till strax efter det att han hade tagit sin exa-
men. Somrarna 1889 och 1890 reste han till Åland där han tecknade 
upp dialekter, visor och annat folkloristiskt material. Hans avsikt var 
att skriva en avhandling om åländska dialekter, men han avstod från 
tanken då Anton Karsten publicerade sin avhandling om Kökarmålet 
1891. Inom landsmålsföreningen hade man sedan 1890-talet samlat 
in och diskuterat finländska ord och uttryck som förekom i det bil-
dade talspråket och i skrift. Våren 1890 studerade Bergroth i Upp-
sala och fick då personlig erfarenhet av hur finländsk hans svenska 
var i jämförelse med det språk som omgav honom i Sverige. Hans 
intresse för det samtida språkbruket väcktes, och 1892 deltog han i 
den pågående rättstavningsdebatten där han tog ställning för den 
s.k. nystavningen.2

Åren 1910−1913 publicerade Bergroth en serie artiklar i Svenska 
folkskolans vänners kalender. I dem uppmanade han sina läsare att 
bruka sitt modersmål riktigt. År 1912 utgav han en skrift riktad sär-
skilt till journalister, och 1915 utkom Våra provinsialismer. Genom 
dessa arbeten var grunden lagd till Finlandssvenska vars första upp-
laga utkom 1917, den andra 1928. Bergroth hade haft nytta av den 
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insamling av finlandismer eller provinsialismer som landsmålsfören-
ingen hade startat några decennier tidigare, och han hade samarbe-
tat med språkforskare både i Finland och i Sverige. I inledningen till 
Finlandssvenska redogör han för arbeten som har föregått hans eget 
verk och resonerar kring svårigheterna med att ringa in vad som med 
rätta ska uppfattas som en finlandism (eller finländsk provinsialism).

I inledningen till Finlandssvenska nämner Bergroth också sina 
studieresor till Lund (1910, 1911 och 1912), där han hade kunnat 
utnyttja Svenska Akademiens omfattande språkprovssamlingar, 
dvs. det material som ligger till grund för Svenska Akademiens stora 
historiska ordbok (SAOB). På Bergroths tid omfattade ordbokens 
beläggsamling 3,5 miljoner excerpter ur hela den svenska litteraturen. 
Med hjälp av detta material kunde han stämma av tänkbara finland-
ismer mot det högsvenska (allmänsvenska) språkbruket. Bergroth 
återbesökte även Uppsala (1914) där han systematiskt gick igenom 
sitt material tillsammans med yngre filologer som representerade 
olika orter i Sverige.

Bergroth skriver: ”Hand i hand med materialets komplettering har 
gått dess kontrollerande, sovring och bearbetning.” Han hade insett att 
Svenska landsmålsföreningens samling av finlandismer, och tillägg 
gjorda av andra forskare, behövde kontrolleras, och han förstod att 
uppfattningen om vad som kunde betraktas som en finlandism måste 
skärpas. Bergroth förde med andra ord upp studiet av svenskan i 
Finland till en professionell nivå som håller måttet väl ännu i dag.

Bergroths tidigare arbeten recenserades av bl.a. Hugo Pipping 
(Hufvudstadsbladet 14.3.1917) som hade en del att påpeka.3 Han 
menade t.ex. att Bergroth lät läsaren tro att klyftan mellan finlands-
svenska och sverigesvenska var större än vad som i själva verket var 
fallet. Han skriver: ”Det måste göras klart för våra vänner i Sverige, 
att lektor Bergroths redogörelse för vårt språkbruk är en svartmål-
ning.” Samtidigt underströk Pipping att denna iakttagelse inte skulle 
uppfattas som något klander. Det var angeläget att någon pekade på 
att skillnader faktiskt finns så att den viktiga diskussionen om dem, 
och inte minst om deras betydelse för svenskan i Finland, kunde gå 
vidare.

När den andra upplagan av Finlandssvenska utkom 1928 var 
Hugo Pipping (Hufvudstadsbladet 15.11.1928) klart mindre kritisk. 
Han skriver ”med nöje läser man nu, lika som tidigare, författarens 
kloka, klara och eleganta företal”. Mellan de två upplagorna låg tio år, 
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och man kan tänka sig att insikten om att finlandssvenskan faktiskt 
skiljer sig från sverigesvenskan i vissa avseenden inte längre väckte 
lika starka känslor. De starka känslorna skulle återkomma ett antal 
generationer senare.4

Verket Finlandssvenska utkom redan 1918 i en förkortad version 
avsedd för skolbruk. Bergroth var övertygad om att kunskapen om 
den högsvenska normen och de finländska provinsialismerna kunde 
spridas mest effektivt via undervisningen i de allmänna läroverken. 
Han tänkte sig ursprungligen att stoffet skulle infogas i någon av de 
grammatiker som redan användes, men någon lämplig sådan fanns 
inte. I stället utarbetade han Högsvenska. Kortfattad hjälpreda vid 
undervisningen i modersmålet. Innehållet är där grupperat enligt 
samma principer som i Finlandssvenska, men Bergroth valde att 
endast utnyttja materialet i bokens fyra första kapitel och att återge 
innehållet i de tre senare i form av ett alfabetiskt register. Inledningen 
kortades kraftigt ned.

Upplägget förblev detsamma i flera upplagor och få förändringar 
gjordes i innehållet. Den sjätte upplagan av Högsvenska, som gavs ut 
1958, redigerades av Björn Pettersson. Då hade 30 år förflutit sedan 
andra upplagan av Finlandssvenska utkommit och flera av de finlan-
dismer som Bergroth hade tagit med i den kortfattade hjälpredan 
existerade inte längre samtidigt som nya hade kommit till. Björn 
Pettersson behöll Bergroths disposition, men uppdaterade själva 
exempelmaterialet; trehundra finlandismer byttes ut mot trehundra 
nya. I de upplagor som följde senare gjordes endast små och obe-
tydliga förändringar.5

I jämförelse med Finlandssvenska ligger tyngdpunkten i Högsvens ka 
således inte på Bergroths inledande resonemang, utan på det alfa-
betiska registret.6 Eftersom ingen grundlig revidering gjordes efter 
upplagan 1958 blev innehållet med åren alltmer förlegat. Detsamma 
kan sägas om det pedagogiska greppet. Utantillplugg av ”fel” kändes 
säkert allt mindre motiverande för både elever och lärare.7

De senare upplagorna av Högsvenska fick kritik, och man påpe-
kade att Bergroths inledning var stilistiskt föråldrad och inte rik-
tad till dagens skolelever och universitetsstuderande. Avståndet 
mellan det språk som lärare och elever själva använde och det som 
beskrevs i Högsvenska blev helt enkelt alldeles för stort. Efter grund-
skolans införande (som skedde stegvis under 1970-talet) användes 
Högsvenska inte längre som läromedel i skolorna, men undervis-
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ning i språkvård och språkriktighet ingick (och ingår) fortfarande 
i modersmålsämnet.

Bergroth var mångsidigt verksam inom det som vi i dag kallar 
den tredje sektorn. Han var ledamot i styrelserna för Helsingfors 
stadsbibliotek, Svenska folkskolans vänner och Svenska litteratursäll-
skapet samt i Svenska Teaterns delegation och direktion. Bergroth 
var också i tillfälle att hålla en serie föredrag om språkfrågor i radio 
(1934−1935).8 Han hade med andra ord ett stort nätverk och en posi-
tion som gav honom möjlighet att verka för sitt syfte att vårda och 
stärka svenskan i Finland.

Bergroths samtida kolleger, av vilka många var hans menings-
fränder, hade mycket gott att säga om honom i samband med födel-
sedagshyllningar och efter hans död. Han beskrivs som ärlig med 
humorns glimt i ögonvrån, och han ansågs möta människor ”öppet 
och redbart” (Hufvudstadsbladet 18.5.1936). I fråga om språkrensning 
var han inte någon förblindad fanatiker. Samtidigt skyggade han inte 
för att säga sin mening, men det gjorde han ”enkelt och sakligt, inte 
för att lysa”. Bergroth fick ord om sig att vara en språkförbättrare som 
utförde ett oskattbart värv: ”han har räddat det svenska skriftspråket 
i Finland från förvildning” (Hufvudstadsbladet 1.4.1937).

Samtiden hade sett en annan person än den stränga och nitiska 
språkpolis som eftervärlden så småningom ansåg sig behöva kämpa 
emot.9 Uppfattningen om Bergroths sätt att förhålla sig till finlands-
svenskan och till behovet av språkvård tycks ha skruvats till med 
tiden.10 Förklaringen till detta kan vara enkel. Arvet efter Bergroth 
förvaltades inte på bästa vis, utan språkgranskare, förlagsredaktö-
rer, kritiker, modersmålslärare kunde gå så helhjärtat in för att kriti-
sera och korrigera författares, journalisters, elevers, studenters m.fl. 
språkbruk att resultatet för många skribenters del blev ett komplex-
fyllt förhållande till det egna modersmålet.11 Debatten om språket 
på Svenska Teaterns scen på 1960-talet är också ett exempel på hur 
en äldre och en yngre språksyn står mot varandra.12

Ytterligare en förklaring kan tilläggas: när kritiken mot Bergroth 
var som skarpast några decennier efter hans död existerade ingen 
professionell finlandssvensk språkvård. Det fanns visserligen enskilda 
kunniga språkvetare som vid sidan av andra sysslor skrev språkspal-
ter, höll föredrag, svarade på frågor, men språkvården var inte orga-
niserad och finlandssvenskans särdrag var ännu inte föremål för sys-
tematiska studier.13
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I och med att Forskningscentralen för de inhemska språken (sedan 
2012 Institutet för de inhemska språken) tillkom 1976 steg språkvår-
dens kvalitet och status samtidigt som ett flertal hjälpmedel kom 
till.14 Språkvården har professionaliserats samtidigt som traditionen 
från Hugo Bergroth lever kvar. Synen på finlandssvenskan som en 
varietet inom det svenska språket är densamma och uppfattningen 
om behovet av språkvård likaså. Som Bergroth formulerade saken:

Finlandssvenskans differentiering från högsvenskan är en av för-
hållandena betingad naturlig utveckling, säger man. Det bestri-
des icke. Märkas bör blott, att när våra trädgårdssängar fyllas av 
ogräs, också detta är en naturlig utveckling. Men vi rycka upp 
ogräset ändå.15

Noter 

1. För mer detaljerad information om Hugo Bergroths karriär och publi-
kationer, se Mikael Reuters artikel ”Bergroth, Hugo” i Biografiskt lexikon 
för Finland (2009). För denna text har uppgifter ur Reuters artikel, mate-
rial i Brages pressarkiv (Helsingfors) och i Hugo Bergroth-sällskapets 
arkiv (Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors) använts. Flera 
olika perspektiv på Hugo Bergroth, på hans gärning och på boken Fin-
landssvenska anläggs i Finlandssvenska. Ett språk, en känsla, en bok, 
utgiven 2017 av Hugo Bergroth-sällskapet, Helsingfors och redigerad 
av af Hällström-Reijonen & Löfström.

2. Om Svenska landsmålsföreningen och om rättstavningsdebatten skriver 
Jennica Thylin-Klaus i kapitel 3 i denna volym. Se också Thylin-Klaus 
2015.

3. Recensionen gäller inte Finlandssvenska, som utkom först på hösten 
(5.11.1917). Samtliga tidningscitat som anförs är hämtade ur Brages Press-
arkiv, Helsingfors.

4. Bergroths Finlandssvenska, särskilt dess inledning, behandlas i kapitel 6 
i denna volym. I kapitlet tas också kritiken mot Bergroth upp, både den 
kritik som förekom under hans livstid och den som dök upp senare.

5. I förordet till den sjätte upplagan (1958) redogör Pettersson för hur han 
omarbetat boken och konstaterar i senare upplagor (1960 och 1964) att 
inga större förändringar har gjorts i dem. Jag har här använt den åttonde 
upplagan av Högsvenska (1964). En sista upplaga av boken utkom 1968.

6. Andra upplagan av Finlandssvenska (1928) omfattar 367 sidor av vilka 25 
sidor utgörs av ett register. Den åttonde upplagan av Högsvenska (1964) 
består av 105 sidor av vilka hälften är ett alfabetiskt register. 

7. Boken användes också i undervisningen vid universitetet. Många kom-
menterade att de snarare lärde sig nya för dem tidigare okända finlan-
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dismer än de korrekta uttrycken. Läs mer om spåren av Bergroth i den 
finlandssvenska modersmålsundervisningen i Westerlund 2017. 

8. Fyra noga utarbetade manus till radioföredrag finns i Hugo Bergroth-
sällskapets arkiv (SLS, Helsingfors). 

9. Landqvist 1998 s. 11−32. Se även Laurén 1985 s. 51−67 om den samtida 
receptionen av Bergroths arbeten och om den kritik som så småningom 
fördes fram.

10. Som ett tecken på den uppskattning som Bergroth röner i dag kan 
nämnas Hugo Bergroth-sällskapet som grundades 1992. Det består av 18 
ledamöter representerande dels språkvårdare, dels andra yrkesgrupper 
som Bergroth såg som viktiga för svenskan i Finland. 

11. Om hårdhänt språkgranskning av finlandssvensk skönlitteratur, se kapi-
tel 9 och 10 i denna volym samt Tandefelt 2017a och 2017b. 

12. Se kapitel 5 i denna volym om teatern som språkmodell och kapitel 13 
om debatten om scenspråket.

13. Den idéhistoriska bakgrunden till den finlandssvenska språkvården 
under 1800-talet tecknas av Thylin-Klaus i kapitel 3 i denna volym. 
I kapitel 6 beskriver af Hällström-Reijonen utvecklingen av den finlands-
svenska språkvården under 1900-talet. Se även af Hällström-Reijonen 
2012.

14. I dag ersätts Bergroths Finlandssvenska t.ex. av Reuter 2014 och Finlands-
svensk ordbok (2008). Ordboken finns också på nätet.

15. Bergroth 1917 s. 23.

Källor och litteratur

Arkivkällor

Brages pressarkiv, Helsingfors

Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
SLSA 1007: Hugo Bergroth-sällskapet.
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5

Jennica Thylin-Klaus

TEATERN OCH SPRÅKVÅRDEN 
FÖRE 1920

Den tidiga språkvårdsdiskussionen ägde rum innan det fanns några 
tydliga förebilder för det talade språket – innan radion gjorde sitt 
intåg i hemmen – vilket gjorde att uppmärksamheten riktades mot 
språket på teatern.1 En utgångspunkt i diskussionen blev att scen-
språket skulle fungera som en modell för talspråket. Det väckte i sin 
tur frågan om hur denna förebild egentligen skulle se ut: vilka nor-
mer skulle svenskan på scenen följa, och hur skulle den förhålla sig 
till den svenska som talades i Sverige? I vilken utsträckning kunde 
man acceptera den finländska svenskan på scenen?

5.1 Mot en finländsk svenska på scenen

Det dröjde rätt så länge innan det i Finland uppstod fasta teatrar där 
skådespelarna talade finska eller finlandssvenska. I slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet gästspelade sverigesvenska och tyska 
teatersällskap i Finland, och de använde följaktligen sverigesvenska 
eller tyska på scenen. Också efter det att de första teatrarna grun-
dats i Finland kom skådespelarna från Sverige.2 Idén om att inrätta 
en inhemsk teater i Finland uppstod i mitten av 1800-talet, och den 
första som grundades var den Helsingforsbaserade Nya teatern (1860), 
där skådespelarna talade svenska. Nya teatern döptes 1887 om till 
Svenska Teatern. På finskt håll grundades år 1872 Suomalainen teat-
teri, som senare kom att bli Suomen Kansallisteatteri.3
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Regissören Ralf Långbacka har konstaterat att grundandet av Suo-
malainen teatteri bröt omyndigförklaringen av det finska språket, men 
att denna fanns kvar betydligt längre för den finländska svenskans 
del.4 Trots att det nu hade grundats en finländsk teater kom nämligen 
skådespelarna fortfarande från Sverige, och de talade sverigesvenska 
på scenen. Tanken på att den finländska svenskan skulle användas 
på scenen tilltalade inte alla, men i början av 1890-talet föddes ändå 
på allvar idén om en teater där skådespelarna skulle tala finländsk 
svenska. Den första teatern där skådespelarna talade ”finlandssvenska” 
var Svenska inhemska teatern som grundades 1894 i Åbo. Den var 
inledningsvis tänkt att vara ambulerande, men Åbo blev ändå den 
fasta punkten. Det fanns under flera år en rätt så stark skepsis gent-
emot teatern och man ifrågasatte användningen av finländsk svenska 
på scenen. Svenska inhemska teatern följdes fem år senare av Folk-
teatern i Helsingfors, som även den var en inhemsk scen.5

5.2 Ernst Lagus och den finländska svenskan på scenen

I samband med att Svenska inhemska teatern grundades blev dis-
kussionen om den finländska svenskan på scenen allt intensivare. En 
av dem som intresserade sig för frågan var Ernst Lagus som redan i 
mars 1894 höll ett föredrag som sedan publicerades i Finsk Tidskrift. 
Lagus inledde sin artikel med en diskussion om förhållandet mellan 
det bildade svenska språket i Finland och det bildade svenska språ-
ket i Sverige och tog upp vilka skillnader det fanns mellan de bägge 
varieteterna. Enligt Lagus var skillnaderna redan så stora att man 
snart kunde börja betrakta den finländska svenskan som ett särskilt 
idiom. Han antog även att skillnaderna skulle öka i framtiden.6

En viktig fråga för Ernst Lagus var huruvida man kunde tala om 
en finländsk högsvenska vid sidan om rikssvenskan. Detta skulle 
förutsätta tydliga skillnader både mellan skriftspråket (”litteratur-
språket”) och det bildade talspråket i Finland och i Sverige. I fråga 
om skriftspråket var skillnaderna inte så uppenbara, men när det 
gällde de bildades talspråk var situationen en annan – här kunde 
man enligt Lagus verkligen tala om en särskild finländsk talsvenska. 
Lagus efterlyste en konsolidering av det finländska talspråket, och 
denna konsolidering måste ske med finländsk utgångspunkt eftersom 
de svenskspråkiga i Finland inte kunde ta till sig det sverigesvenska 
uttalet. Men vem skulle utföra arbetet, och hur skulle det gå till?7
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Enligt Lagus var det självklart att arbetet med konsolideringen 
måste utföras av vetenskapsmän, eftersom bara de kunde bedöma vilka 
reformer som var lämpliga och dessutom hade överblick över språ-
ket. Dessa skulle först klarlägga likheter och skillnader i språket, och 
sedan välja ut en viss ort, vars språk skulle få rollen som centralidiom. 
Detta centralidiom skulle utgöra grunden för arbetet. När det gällde 
den rent praktiska konsolideringen hade Lagus ett modernt perspek-
tiv: den skulle ske med hjälp av läroböcker och snabba kommunika-
tioner, ”med en inhemsk svensk nationalscen såsom centralhärd”.8

Men vilket var då det centralidiom som skulle fungera som 
utgångspunkt? För Lagus var svaret självklart: det bildade talspråket 
i Helsingfors. En orsak var att språket i Helsingfors skilde sig mindre 
från svenskan i Sverige än många andra språkarter, vilket var viktigt 
för att den finländska svenskan skulle avlägsna sig så lite som möj-
ligt från sverigesvenskan.9 Denna utgångspunkt var framträdande 
bland språkvetarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.10

När det gällde det bildade talspråket ansåg Lagus att accentskill-
naderna var så stora att det var omöjligt att tänka sig en samman-
gång av det finländska och det sverigesvenska högspråket.11 Att fin-
ländarna skulle försöka ta efter det talade språket i Sverige var inget 
han rekommenderade:

Det är lönlös möda för oss här östanhafs att söka tillegna oss den 
s. k. svenska accenten vare sig på scenen eller utom densamma. 
En sådan sträfvan – icke alldeles okänd äfven i bildade kretsar, 
närmast bland lärare, tyvärr, och öfriga personer som uppträda 
inför offentligheten – förtjänar i bästa fall ett godt leende, men 
kan vid samspråk med en Svergesbo t. o. m. vålla missförstånd.12

Lagus var övertygad om att man skulle lyckas med att införa den fin-
ländska svenskan på scenen. Han påpekade dock att en förutsättning 
var att antalet inhemska skådespelare ökade och att de finländska 
skådespelarna under övergångsperioden behöll sitt eget uttal och 
inte försökte härma det sverigesvenska uttalet.13

5.3 Diskussion om scenspråket

Det verkar som om tanken på en inhemsk teater hade vunnit fot-
fäste i början av 1910-talet, även om det rådde delade meningar om 
huruvida det verkligen fanns förutsättningar för en fullgod inhemsk 
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scen. I slutet av februari 1910 publicerades i Hufvudstadsbladet en 
sammanfattning av den pågående diskussionen. En del ansåg att det 
var fullt möjligt att åstadkomma en inhemsk teater om man tog till 
vara de förmågor som fanns, medan andra gick så långt att de häv-
dade att de svenskspråkiga i Finland saknade ”dramatiska anlag”. 
Enligt en del personer som deltog i diskussionen var Svenska Tea-
tern, där skådespelarna alltså talade sverigesvenska, en ”värdefull 
kulturbrygga” mellan Finland och Sverige. Men arbetet på teatern 
var inte problemfritt – ofta kom unga sverigesvenska skådespelare 
till Finland för att skaffa sig kunskap och erfarenhet för att sedan 
återvända hem till Sverige, vilket drabbade det konstnärliga arbetet.14

Frågan om vilken betydelse teatern hade för bandet mellan Fin-
land och Sverige behandlades i flera sammanhang. En skribent i 
Tammerfors Nyheter hävdade att det var genom litteraturen detta 
band skulle upprätthållas, ”ej genom några på diverse landsmål 
snackande skäligen medelmåttliga artister hvilkas enda företräde 
framom de nuvarande inhemska sujetterna är att de blifvit födda i 
Sverige och tillägnat den Stockholmska accenten”. Det fanns perso-
ner som hävdade att det svenska språket i Finland skulle bli isolerat 
om skådespelarna talade finländsk svenska och inte sverigesvenska, 
men enligt skribenten i Tammerfors Nyheter var detta ett påstående 
som saknade grund. Den (sverige)svenska som för tillfället talades 
på Svenska Teatern var inte enhetlig utan innehöll både provinsia-
lismer och språkfel. Målet för den finländska svenskan på scenen 
borde inte vara att efterlikna det svenska uttalet.15 I stället skulle 
man satsa på ett vårdat och korrekt språk, fritt från till exempel 
ryska och finska drag. Inte heller finlandismer borde förekomma 
på scenen.16

Folkteatern i Helsingfors verkade från 1902 i Arkadiateatern 
(som tidigare använts av den finska teatern), men huset ansågs vara 
brandfarligt och stängdes i början av 1907. Då flyttade Folkteatern i 
stället in hos Svenska Teatern. De följande åren blev problematiska 
i och med att det uppstod en tävlan mellan de bägge teatrarna: man 
konkurrerade om repetitionslokaler, föreställningstider och ekono-
miska resurser. År 1913 omvandlades Folkteatern till Svenska Tea-
terns inhemska avdelning, vilket innebar att Svenska Teatern hade 
två avdelningar, en finlandssvensk och en rikssvensk (sverigesvensk). 
Ett formellt beslut om en sammanslagning av de två avdelningarna 
fattades 1915, och reformen genomfördes hösten 1916.17
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Under 1910-talet hade frågan om språket på scenen blivit alltmer 
brännande. I maj 1913 inbjöds allmänheten att gå med i den nygrun-
dade Svenska teaterföreningen i Finland, vars syfte var att ”trygga 
och främja de svenska teatersträvandena i Finland ävensom att höja 
och vidmakthålla intresset för den svenska inhemska skådebanan 
och dess arbete inom landet”. För att väcka intresse för frågan kon-
staterade man: ”För varje språkområde är en nationell skådebana den 
naturliga härden för modersmålets yttre rykt och ans, liksom den 
är ägnad att uppamma en inhemsk dramatik, varav den fosterländ-
ska kulturen har ett allmänt insett behov.”18 Tanken om scensprå-
kets roll som förebild togs även upp av Svante Dahlström i skriften 
Den inhemska teateridén:

En på höjden av språklig kultur stående finländsk svensk natio-
nalscen skulle genom att låta sitt mönsterspråk höras av tusen-
den måhända inom några årtionden bryta bygd i vårt vardags-
språks vildmarker samt låta rättvisa vederfaras vår språkliga 
egenart, framdragande dess goda egenskaper i distinkta former. 
Det svenska språket i vår munart har en allvarsammare, krafti-
gare karaktär än den något vekare sverigessvenskan, och väl talad 
är vår finländska svenska ett kraftfullt och klangfullt skönt språk.

Den nationella scenen kan rädda en vacker utveckling åt vårt 
talspråk, som utan det sceniska mönsterspråkets ledning troligen 
är dömt till vanvård och okultur i ytterligare femtio år.19

Bland de övriga som förespråkade en inhemsk svensk teater i Finland 
fanns rektor Bernhard Estlander (son till C. G. Estlander), som i ett 
festtal på Svenska Teatern i mars 1914 ifrågasatte att skådespelarna 
skulle komma från Sverige. Enligt Estlander fanns det ett speciellt 
band mellan Finland och Sverige, men det fanns också skillnader: 
”Icke blott att svenskarnas språk har ett annat tonfall än vårt, deras 
karaktär, deras lifssyn, deras sätt att röra sig, att uppträda, att tänka 
och tala, är icke vårt.” Estlander betonade dessutom att nationalscenen 
hade stor betydelse för det svenska språkets fortbestånd i Finland.20

Året därpå redogjorde Estlander för sin ståndpunkt i ett enkät-
svar i Dagens Press.21 Hans inlägg kommenterades i den satiriska 
tidningen Fyren av signaturen ”Inhemskare”. Skribenten tog fasta 
på att Estlander hävdat att idén om en inhemsk svensk teater väckt 
större stöd på finskspråkigt håll: ”det är väl föga förvånansvärdt, att 
en antirikssvensk rörelse, en rörelse, som ytterst går ut på att rifva 
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den sista bryggan till svenskhetens hufvudhärd och kraftkälla, som 
går ut på att försvaga den farliga, antifinska känslan af samhörighet 
med Sverige, är en söt lukt på det finska hållet.” Enligt skribenten i 
Fyren skulle den ”kulturella rörelse” som Estlander representerade 
leda till ”isolering från moderlandet”.22

5.4 Den svenska nationalscenen i Finland och  
Hugo Bergroth

Trots kritiska inlägg i debatten ”finlandsvenskifierades” (för att citera 
Ralf Långbacka) Svenska Teatern i Helsingfors 1916.23 Sedan dess 
har skådespelarna kommit från Finland, och de har talat finlands-
svenska på scenen. Vid teatern satsade man också på språkvården: 
teaterföreningen anställde universitetslektorn Hugo Bergroth som 
språkgrans kare, vilket Hufvudstadsbladet kunde rapportera om i 
september 1916. Bergroth hade då utarbetat ett utlåtande om det 
svenska scenspråket i Finland, som gått vidare för behandling av en 
kommitté, förstärkt med ”tvenne lingvistiska experter”. Efter det att 
förslaget godkänts av kommittén hade det slagits fast att Bergroths 
riktlinjer skulle fungera som utgångspunkt för den språkliga gransk-
ning som nu infördes vid teatern. Dessutom hade det inrättats en 
särskild språkkommission med uppdraget att ”efter hand i detalj 
genomföra ett enhetligt scenspråk”. I kommissionen ingick teaterns 
språkgranskare, alltså Bergroth, som skulle gå igenom pjäserna och 
avlägsna eventuella provinsialismer. Om det var möjligt skulle han 
föra en diskussion med författaren eller översättaren som skulle 
ersätta provinsialismerna med uttryck ur högspråket, ”så framt han 
icke af stilistiska eller andra grundade skäl önskar deras bibehål-
lande”. Till Bergroths uppgifter hörde också att se till att skådespe-
larna följde uttalsnormerna.24

År 1917, samma år som Bergroths bok Finlandssvenska25 utkom, 
publicerades också det ovannämnda utlåtandet om det svenska scen-
språket i Finland, som hade lämnats till delegationen för Garantiför-
eningen för Svenska Teatern i Helsingfors. Bergroth betonade här 
att språket var ett av de största problemen inom den inhemska tea-
tern, vilket också kritikerna tagit fasta på: den finländska svenskan 
på scenen karakteriserades fortfarande ofta som ”ett rått, okultive-
rat, styvt, med falska tonfall rikligen bemängt språk”. Bergroth tog 
avstånd från sådana omdömen, men medgav att de delvis kunde vara 
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berättigade när det gällde enskilda skådespelares uttal. Scenspråket i 
Finland präglades mer än scenspråket i Sverige av bristande enhetlig-
het, främst i fråga om accenten. Det fanns en del skådespelare som 
med tveksam framgång försökte härma det sverigesvenska tonfallet, 
och dessutom förekom det ganska ofta ett starkt sjunkande tonfall 
som brukade betecknas som ”finskt”. Det fanns emellertid också ett 
vårdat finlandssvenskt uttal, som enligt Bergroth borde vara idea-
let på scenen.26

Enligt Bergroth var det oklart varför accenten varierade så mycket. 
Som förklaringar lyfte han fram dels skådespelarnas olika utbildning, 
dels bristande instruktioner vid teatern. En del av skådespelarna 
hade fått sin utbildning i Sverige, andra hade haft sverigesvenska 
lärare medan en del hade haft finländska lärare. Dessutom hade vissa 
skådespelare arbetat med sitt uttal på egen hand. Bergroth pekade 
särskilt på det faktum att det saknades en klar norm: det hade varit 
oklart vad som faktiskt var det bästa språket på scenen.27 Och det 
var inte bara accenten som varierade, utan det fanns också andra 
skillnader i talspråket. En orsak var att ljudskicket i den finländska 
svenskan ännu inte hade utretts ordentligt. ”Högsvenskans”, det vill 
säga standardsvenskans, ljudskick hade dessutom varit klarlagt i 
endast omkring trettio år.28 Enligt Bergroth gällde det nu att skapa 
en nationalscen för det svenska Finland, och då var normeringen av 
talspråket av största betydelse:

Då det nu gäller att av Svenska teatern i Helsingfors skapa e n 
n a t i o n a l s c e n  f ö r  d e t  s v e n s k a  F i n l a n d , en scen som 
skall utgöra en förebild för våra svenska landsortsteatrar och sam-
verka med dem, bland annat också genom ömsesidigt utbyte av 
artister, en scen som skall ha till uppgift att låta oss finlandssvenskar 
höra det svenska språk vilket bör vara v å r t  språkideal, det vill 
säga det s v e n s k a  h ö g s p r å k e t ,  m o d i f i e r a t  g e n o m  d e 
u t t a l s e g e n h e t e r  v å r  n a t i o n  i c k e  k a n  t ä n k a s  v a r a 
i  s t å n d  a t t  f r i g ö r a  s i g  i f r å n ; så är det väl uppenbart, 
att vårt nuvarande vacklande scenspråk måste unifieras, göras 
enhetligt, n o r m e r a s . Det gäller då främst att fastställa p r i n -
c i p e r n a  f ö r  n o r m e r i n g e n .29

Enligt Bergroth fanns det två olika ståndpunkter eller ytterligheter 
när det gällde synen på språket – denna uppdelning påminner i hög 
grad om den som han diskuterar i Finlandssvenska. En del ansåg att 
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det bara kunde finnas ett svenskt högspråk, alltså den sverigesvenska 
språknormen, som också måste omfatta det svensktalande Finland. 
Rent konkret innebar det att scenspråket skulle vara likadant över 
hela det svenska språkområdet: ”v i d  d e  s v e n s k a  s c e n e r n a 
i  F i n l a n d  b ö r  t a l a s  e t t  i  a l l a  a v s e e n d e n  r e n t  (sveri-
gessvenskt) h ö g s p r å k .”30

Förespråkarna för det motsatta resonemanget utgick från att den 
svenska nationaliteten i Finland hade hamnat i en ny situation efter 
riksdelningen och blivit den i såväl politiskt som kulturellt hänseende 
ledande representanten för den nya, finländska nationen. Trots kon-
takterna med Sverige hade den svenska nationaliteten först ensam 
och senare tillsammans med den finska bedrivit en självständig verk-
samhet. Följden blev att den svenska befolkningen i Finland inte 
längre kände samma samhörighet med sverigesvenskarna, och att 
det finländskt nationella inom till exempel konsten och litteraturen 
kom att spela en allt viktigare roll. Därför fanns det enligt Bergroth 
åtminstone bland de äldre svenskspråkiga många som ansåg det vara 
korrekt eller till och med nödvändigt att i litterär och konstnärlig 
verksamhet använda sig av ett finlandssvenskt idiom. För scensprå-
kets del innebar detta att man på scenen skulle tala ett rent finlands-
svenskt språk.31

Även om man kunde kritisera bägge ståndpunkterna, höll Bergroth 
åtminstone teoretiskt med om att det riktiga var att det språkliga ide-
alet skulle vara detsamma för hela det svenska språkområdet. Den 
praktiska tillämpningen var emellertid problematisk för skådespe-
larna, som borde vistas en längre period i Sverige och få undervis-
ning där. Detta skulle i förlängningen drabba den inhemska scen-
konsten, och därför kunde principen inte genomdrivas i sin helhet. 
När det gällde uttalet var Bergroth enig med Lagus: den enda riktiga 
lösningen var att skådespelarna använde sig av ett finlandssvenskt 
uttal, inte att de härmade det sverigesvenska uttalet.32

En central fråga var teaterns roll som förebild, och för att språket 
på scenen skulle vara en fungerande förebild måste det vara realistiskt:

 […] det ideal nationalscenens språk representerar får icke vara 
ouppnåeligt. Ett ouppnåeligt språkideal blir aldrig ett eftersträvat 
ideal och förlorar sålunda sin betydelse som vägledande förebild. 
Ett sådant oupphinneligt ideal skulle emellertid det högsvenska 
tonfallet och den högsvenska ljudartikulationen skapa vid vår 
teater. Ty om deras inlärande redan beredde artisterna stora svå-
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righeter, så är det väl absolut otänkbart att publiken, nationen, 
någonsin skulle kunna efterbilda dem.33

Befolkningens, eller nationens, möjligheter att anpassa sig efter 
språkbruket vid teatern var alltså en förutsättning för att teatern 
över huvud taget skulle kunna vara en förebild.

Precis som många andra språkvetare ansåg Bergroth att det var 
naturligt att språket utvecklades olika i områden som var politiskt 
åtskilda från varandra.34 En sådan utveckling skulle emellertid med 
tiden leda till att det utvecklades en ny dialekt, eller till och med ett 
helt nytt språk. Detta var ett bra argument mot upprättandet av sär-
skilda normer för svenskan i Finland. Den svenska nationaliteten 
var beroende av att det svenska språket i Finland inte utvecklades 
alltför långt från det svenska språket i Sverige, och därför måste fin-
landssvenskan föras närmare högsvenskan. Med andra ord pläde-
rade Bergroth för att ”h ö g s p r å k e t  b l i r  s p r å k n o r m  ä v e n  i 
F i n l a n d ”. Detta gällde främst skriftspråket och därnäst till exem-
pel former, ord och uttryck i talspråket, men även i fråga om uttalet 
var det viktigt att undvika alltför stora avvikelser från högspråket.35

De två ovan nämnda ytterligheterna hade resulterat i två förmed-
lande förslag eller principer. Enligt den ”finländska” principen skulle 
man utgå från ett allmänt finlandssvenskt uttal och rensa ut mindre 
vårdade eller mindre klangrika uttalsformer. Enligt den ”högspråk-
liga” principen skulle man däremot utgå från högsvenskan, och bara 
ändra uttalet på vissa punkter, till exempel om det högsvenska uttalet 
i något fall var mindre klangrikt än det finlandssvenska samt i fråga 
om uttalet av pluraländelsen -or.36

Bergroth ansåg alltså själv att det finlandssvenska scenspråket 
måste bygga på en högsvensk norm. Enligt honom var en stor del 
av skådespelarna av samma åsikt, och synsättet började slå rot också 
utanför teatern. Man började inse vikten av att samma norm gällde 
över hela språkområdet: ”det svenska Finland, ehuru – liksom landet 
i dess helhet – politiskt skilt från Sverige, och med en i viss mån själv-
ständig kultur, är r e n t  s p r å k l i g t  s e t t  fortfarande att betrakta 
blott som en svensk provins”.37 Det var i och för sig nödvändigt att 
göra vissa undantag eftersom det sverigesvenska uttalet delvis var 
omöjligt att prestera för en finländare. Dessutom fanns det vissa 
situationer där det finlandssvenska uttalet var att föredra. Bergroths 
slutsats blev: ”En normering på högspråklig grund medför en vin-
ning som mer än uppväger alla verkliga eller inbillade olägenheter: 
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den tryggar för all framtid det svenska språkets och därmed också 
den svenska odlingens fortbestånd i vårt land.”38

Det program som Bergroth presenterade är alltså ett exempel på 
den så kallade överlevnadsstrategin inom språkvården,39 även om 
det är mer detaljerat och mer inriktat på de praktiska möjligheterna. 
Samma år som hans betänkande publicerades, det vill säga 1917, 
utkom som tidigare nämndes också Finlandssvenska. Ett år senare 
utgav han boken Högsvenska, och tillsammans gav dessa böcker hans 
uppfattning om det språkliga idealet stor spridning. På ett allmänt 
plan måste man beteckna Bergroths och Lagus inlägg som mycket 
viktiga eftersom de fokuserar på det talade språket, som i diskussio-
nen ofta hamnade i skuggan av det skrivna.

I februari 1917 tog Bergroth upp scenspråket i sitt tal vid Svenska 
litteratursällskapets årshögtid. Här betonade han vikten av att språket 
på scenen i så stor utsträckning som möjligt följde den högsvenska 
normen, med undantag för vissa drag som en finländare inte kunde 
tillägna sig. Han förde även en mer allmän diskussion om språklig 
förändring och det faktum att språk i områden som var politiskt 
skilda från varandra utvecklades åt olika håll. Om utvecklingen fort-
satte i samma riktning skulle man snart ha ett fjärde språk i Skandi-
navien – finländskan.40 

En viktig fråga var om den inhemska teatern kunde bidra till att 
det finlandssvenska talspråket höll sig nära det ”allmänna högsvens ka 
uttalet gällande reglerna”. Enligt Bergroth ansåg en del att det här var 
en paradox, trots att han själv betraktade det som självklart. I Hel-
singfors hade det länge funnits en sverigesvensk teater, men den ver-
kade inte ha haft något betydande inflytande på det språkliga planet. 
Åbosvenskan stod däremot närmare den högsvenska normen, trots 
att teatern i Åbo var inhemsk:

Vi ha lyssnat till det högsvenska uttalet på vår scen utan en tanke 
på att själva söka tillegna oss det; naturligt nog, ty detta uttal före-
ter flere genomgripande, delvis starkt framträdande egenheter, 
som vi icke k u n n a  tillegna oss. Förhållandet blir ett helt annat 
då vi skapa oss en inhemsk svensk scen.41

Tidningen Fyren var snabb med en ironisk kommentar. Bergroth 
ansåg enligt tidningen att målet borde vara

ett eget scenspråk med egenartad ans och hyfsning, och samtidigt 
böra vi genom att rykta och rensa vårt finländska talspråk från 
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diverse finländska egenheter, från störande och söndrande egen-
art, närma detta så mycket som möjligt till högspråket i Sverige. 
Är icke detta tre trappor upp och tre trappor ned?42

Skribenten i Fyren kritiserade också Bergroth för påståendet att den 
sverigesvenska teatern hade haft bara en liten språklig betydelse i 
Finland: ”hur ofta förstärkte man icke i unga dagar sitt anspråks-
lösa förråd af vältalighetsblomster med rikssvenska praktblomster 
– blifvande trumfar på konventet och i fransäsen med flamman – 
via paradiset på gamla Svenska Teatern!” Den bildade ungdomen 
talade nu mer ”rikssvenskt” än i skribentens ungdom, trots att den 
finska inflyttningen varit så kraftig. Visserligen bidrog också andra 
orsaker till att influenserna från Sverige var så starka, till exempel 
kontakterna och kommunikationerna mellan Finland och Sverige 
och importen av litteratur från Sverige. Men skribenten höll inte 
alls med om att den bildade Åbosvenskan skulle stå närmare den 
bildade sverigesvenskan, och hade ingen förståelse för Bergroths 
resonemang att svenskan i Finland kunde komma att utvecklas till 
ett separat språk. Enligt honom handlade det om rätt så obetydliga 
uttalsolikheter. I stället fanns det en risk för att det nya finlands-
svenska scenspråket skulle kännas främmande för alla.43 Av allt att 
döma var inlägget skrivet av redaktören själv, det vill säga Rafael 
Lindqvist (1867–1952). Lindqvist var chefredaktör för Fyren mellan 
1904 och 1922.44

En annan som ifrågasatte nedläggningen av den sverigesvenska 
teatern i Helsingfors var språkvetaren Hugo Pipping. I en recension av 
Bergroths Finlandssvenska och Gustaf Cederschiölds Framtidssvenska 
betonade Pipping att teatern överallt i världen var ett av de bästa med-
len för att upprätthålla ett enhetligt högspråk. Samtidigt konstaterade 
han att mycket var vunnet om man följde Bergroths anvisningar.45

5.5 Teater och språkdebatt

Från 1916 spelade man alltså uteslutande på finlandssvenska på 
Svenska Teatern i Helsingfors. Svenska inhemska teatern döptes 1918 
om till Åbo svenska teater, och året därpå grundades Wasa Teater, 
som blev den tredje fasta scenen i Svenskfinland.46 När det gäller det 
svenska språket på scenen fick Bergroths språknormer stort genom-
slag, och detsamma gällde också mer allmänt den finlandssvenska 
språkvården. De riktlinjer som Bergroth utformade kom att ifråga-
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sättas på allvar först genom debatten om den så kallade ”skillnads-
kan”, ett uttryck som myntades av Bengt Ahlfors i ett debattinlägg i 
Nya Pressen 1962.47

Sammantaget ger diskussionen om den finländska svenskan på 
scenen en intressant inblick i synen på språket i slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet, och precis som språkdiskussionen i övrigt 
vid den här tiden visar den också konkret på kopplingen mellan å 
ena sidan språkvården, å andra sidan frågor av mer nationalpolitisk 
natur. Här är teatern som arena mycket central, genom att språket 
på scenen förutsattes fungera som en modell för det talade språket. 
Därför fick också debatten om scenspråket och de beslut den ledde 
fram till en mer övergripande betydelse. Språknormen ansågs vara 
viktig med tanke på den svenska nationalitetens och kulturens fram-
tid i Finland.
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Charlotta af Hällström-Reijonen

DEN FINLANDSSVENSKA 
SPRÅKVÅRDEN FRÅN 

BERGROTHS FINLANDSSVENSKA 
1917 TILL I DAG

En tillbakablick på hundra år av finlandssvensk språkvård visar dels 
på en stark tradition, dels på en ökande professionalisering. I ett 
tidigare kapitel presenteras hur intresset för finlandssvenskan vak-
nade under senare delen av 1800-talet, vilka språkvårdsaktörerna var 
och vilken betydelse den samtida nationella språkpolitiken hade för 
dem.1 I det här kapitlet skildras språkvården under 1900-talet och ett 
stycke in på 2000-talet. Kapitlet inleds med en presentation av hur 
den kände språkvårdaren Hugo Bergroth resonerade i inledningen 
till sitt verk Finlandssvenska. Även om hans budskap togs emot med 
öppna armar av de flesta, fanns det också de som var kritiska redan 
under hans tid, och med vissa mellanrum diskuterar nya genera-
tioner av språkbrukare den finlandssvenska språkvårdens syfte och 
metoder. Under 1900-talet blev språkvården mer och mer organi-
serad på både svenska och finska; på 1970-talet grundades en stat-
lig språkmyndighet med språkvård för de finländska språken som 
en av sina uppgifter. Den finlandssvenska språkvården handlar i 
dag om mycket annat än finlandismer. Ett särskilt intresse har den 
moderna språkvården för det offentliga språkbruket, både i medier 
och på myndigheter. Vid sidan av den traditionella språkvården som 
ägnar sig åt själva språksystemet (s.k. korpusvård) börjar språkvår-
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den engagera sig för statusvård bl.a. genom att delta i diskussioner 
om språkets status i samhället. Det handlar också om två aspekter 
av professionalisering: språkvårdarna blir språkvårdare på heltid 
och som yrke, och de ägnar sig främst åt professionellt språkbruk.

6.1 Bergroths Finlandssvenska

I slutet av 1800-talet började språkforskare samla in exempel på språk-
drag som avvek från svenskan i Sverige och på detta sätt beskriva 
svenskan i Finland. Beskrivningen av finlandssvenskan var inte bara 
deskriptiv, utan också normativ. Idealspråket skulle vara fritt från 
provinsiella drag, och utgångspunkten var att svenskan i Finland inte 
skulle få avlägsna sig från svenskan i Sverige och med tiden utveck-
las till ett eget språk.

Den som mest genomtänkt och effektivt kom att hävda bety-
delsen av att svenskan i Finland skulle förbli just svenska var Hugo 
Bergroth.2 I verket Finlandssvenska. Handledning till undvikande av 
provinsialismer i tal och skrift, som utkom i sin första upplaga 1917, 
sammanfattade, kompletterade och bearbetade han det som tidigare 
hade publicerats om den finländska svenskan. En andra, utvidgad 
och reviderad upplaga av Finlandssvenska utkom 1928.3

I inledningen till Finlandssvenska redogör Bergroth för sitt språk-
vårdsprogram, ger en bakgrund till finlandssvenskans variation, 
beskriver på vilka språknivåer finlandismer förekommer samt vari-
från de härstammar. Även om Bergroths syn på språkliga fenomen 
till vissa delar naturligtvis är föråldrad, är resonemanget kring fin-
landismer nyanserat och kanske också modernare än vad en senare 
tids bedömare ibland har uppfattat.4

Bergroths språkvårdsprogram går ut på att finlandssvenskan ska 
följa den standardsvenska språknormen, eller som Bergroth uttryckte 
det, den ”högsvenska” språknormen.5 Det är för skriftspråkets del 
bara i fråga om detaljer som undantag från denna norm kan accep-
teras. Vilka avvikelser man kan tillåta sig är fritt för språkbrukaren 
att bestämma själv, bara han eller hon är medveten om vad som är 
högsvenskt, respektive finländskt. I förordet nämner Bergroth att 
boken är skriven som en antibarbarus, och att hans stränghet förkla-
ras av att han själv är en gammal stil- och kriarättare.6 Det är också 
därför man kan notera en skillnad mellan teori och praktik i Fin-
landssvenska. När Bergroth i inledningen framstår som nyanserad 
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och förhållandevis tillåtande, kan han i brödtexten i Finlandssvenska 
ge detaljerade anvisningar om vilka finlandismer som kan och inte 
kan accepteras, och många finlandismer beskrivs som t.ex. ovår-
dade, stötande, vulgära eller fullständigt främmande för högspråket.7

För Bergroth står den bildade allmänheten i fokus, och särskilt 
hoppas han att ”de bildades barn” ska ta lärorna till sig.8 De vuxnas 
språk är nämligen inte längre lika formbart, medan den dialekt-
talande allmogens barn har nog med att lära sig det icke-dialektala 
språket i folkskolan, och inte ska behöva belastas mer:

Vårt språks rensande från provinsiella uttryck är en svår uppgift, 
som kräver god vilja och mycken energi. Det visar sig här […] 
att det icke är någon lätt sak för den vuxne att frångå det som 
redan blivit en inrotad vana; och det finnes ju för övrigt många 
som icke vilja underkasta sig ett sådant ’onödigt’ tvång, som und-
vikandet av provinsuttrycken innebär. Egentligen är det väl vid 
skolundervisningen i modersmålet som provinsialismerna skola 
bortarbetas; endast så kunna bestående resultat uppnås. Då man 
betänker vilken möda folkskolans elever hava att lära sig de bil-
dades språk, som så väsentligt skiljer sig från deras modersmål, 
allmogedialekten, är det väl icke för mycket begärt, att de bilda-
des barn skola underkasta sig ett i någon mån ökat besvär i syfte 
att lära sig skriva en svenska som mera än deras fäders närmar 
sig högspråket, den gällande språknormen.9

Det spontana talspråket vill Bergroth inte normera, men han hop-
pas ändå att hans rekommendationer gällande skriften och det för-
beredda talet ska ge återverkningar på det vardagligare talspråket: 
”I den mån begagnandet av högsvenska uttryck övergår till vana i 
vår skrift och i vårt muntliga föredrag, skola dessa uttryck också 
intränga i vardagstalet.”10

Den finländska svenskan är inte likadan överallt; Bergroth skiljer 
mellan tre stora regionala varieteter av svenskan i Finland:

viborgssvenskan, starkt påverkad av finskan, tyskan och ryskan; 
herrgårds- och stadssvenskan i landets finska bygder (”bakom- 
kuopio-svenskan”), påverkad av finskan; och slutligen den egent-
liga finlandssvenskan, idiomet för den bildade klass som, mer eller 
mindre svensk till sin härstamning, vuxit upp på orter där den 
icke varit utsatt för något överväldigande starkt finskt inflytande.11
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Under tiden före 1809 utkom på finska främst 
andlig litteratur och lagtexter, ofta översatta 
texter. Någon normering av finskan fanns inte, 
eftersom de bildade klasserna varken skrev 
eller talade finska i någon högre grad. När man 
som en del av det nationella uppvaknandet på 
1800talet märkte att finskan inte motsvarade 
de krav som samhällets olika sektorer ställde på 
språket, började man skapa ett skriftspråk som 
skulle vara dugligt inom alla domäner. Som en 
del av den processen blossade den så kallade 
dialektstriden (fi. murteiden taistelu) upp. Den 
innebar i korthet att man valde vilken eller vilka 
dialekter det finska skriftspråket skulle baseras 
på. Slutresultatet (vid mitten av 1800talet) blev 
en kompromiss som innebar att skriftspråkets 
bas, som tidigare, mestadels bestod av väst
finska drag, men att vissa östfinska språkdrag, 
särskilt i ordförrådet, införlivades i skriftspråket. 
Det finska skriftspråket baserar sig alltså inte på 
en dialekt, utan flera. Skapandet av det finska 
skriftspråket var ett nationellt projekt som en 
stor del av den unga intelligentian tog del i. Man 
behövde finskspråkiga tjänstemän, vilket krävde 
utbildning. Ett finskt lärarseminarium inrättades 
1863, och en folkskolförordning antogs 1866. 
Finska började användas som språk i akademiska 
avhandlingar på 1830talet, men det domine
rande språket inom universitetet var fortfarande 
svenska.

Finskan fick status som ämbetsspråk vid 
statliga myndigheter år 1863, då Alexander II 
utfärdade ett språkreskript enligt vilket finskan 
inom 20 år skulle jämställas med svenskan som 
förvaltningsspråk. Från 1894 skulle universitets
lärarna kunna intyga att de behärskade finska i 
tal och skrift. 1902 års språkförordning jämställde 
finskan, svenskan och ryskan som förvaltnings
språk.

Två betydande sällskap med mål att vårda 
och utveckla finskan instiftades på 1800talet: 
1831 grundades Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura (Finska Litteratursällskapet, SKS), 1876 
grundades Kotikielen Seura (’hemspråkssällska
pet’). Bägge sällskapen verkar fortfarande. 1897 
började Kotikielen Seura ge ut tidskriften Virittäjä, 
som fortfarande är den ledande tidskriften om 

finska språket. Virittäjä ägnade sig även åt språk
vårdsfrågor. Så småningom blev språkvården 
alltmer systematisk. Ett språkutskott inom SKS 
inrättades 1928, och detta utskott kan ses som 
den första språknämnden i Norden. Utskottet 
ersattes 1945 av en språknämnd och en språk
byrå vid Finlands Akademi (Finlands motsvarig
het till Vetenskapsrådet i Sverige). Verksamheten 
överfördes 1976 till Forskningscentralen för de 
inhemska språken, numera Institutet för de in
hemska språken. Även privata aktörer verkar i 
dag på språkvårdsmarknaden, till exempel läkar
föreningen Duodecim (grundad 1881) och Cen
tralen för teknisk terminologi (grundad 1974). 
Vetenskapstermbanken i Finland, med målet att 
samla specialterminologi på många språk från 
alla vetenskapsgrenar som utövas i Finland i en 
lättuppdaterad databas, är en annorlunda aktör, 
eftersom termerna samlas in med frivilligarbete, 
dvs. med så kallad crowdsourcing.

Svecismer har under långa tider varit en nagel 
i ögat på den finska språkvården. På 1840talet 
diskuterades i recensioner ofta närvaron eller 
frånvaron av svecismer i skönlitterära översätt
ningar till finska. Det finska ordet svetisismi ’sve
cism’ kommer dock in i ordböckerna först i början 
av 1900talet. En betydande del av modersmåls
undervisningen i de finska skolorna på 1900talet 
har gått ut på att bekämpa dessa svenskinflu
erade uttryck. Svecismer har också flitigt behand
lats i handböcker i språkvård, till exempel i de 
inflytelserika Huonoa ja hyvää suomea från 1930 
och Kielenopas från 1947. Den kritiska inställning 
till svenskan som förekom bland finskspråkiga 
särskilt under 1920 och 1930talen kommer till 
uttryck i att man, i det närmaste programmatiskt, 
försökte undvika svensk influens i finskan. Detta 
kan sättas i samband med den pågående språk
striden. När finskan lånade in t.ex. latinska adjek
tiv via svenskan ville man återföra deras form till 
den latinska modellen. I stället för att utgå från de 
svenska avledningsändelserna -ell och -är (t.ex. 
aktuell, intellektuell, primär) valde man att utgå 
från latinets avledningsändelser -alis, -aris, -arius, 
vilket gjorde att formerna aktuaalinen, intellektu-
aalinen, primaarinen föredrogs framför formerna 
aktuelli, intellektuelli, primäärinen.
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Den finska språkvården påverkades i likhet 
med den svenska språkvården i Finland av den 
historiskkomparativa skolan och junggrammati
kerna. Ett exempel på det historiskkomparativa 
synsättet kan vi hitta hos språkvetaren August 
Ahlqvist (1826–1889), som ansåg att språkve
tarna genom att undersöka den språkhistoriska 
utvecklingen och dialekterna skulle kunna hitta 
de språklagar enligt vilka språket borde utvecklas. 
Samma junggrammatiska metaforer som mötte i 
debatten om svenskan i Finland förekom också i 
finska sammanhang, såsom metaforen om språk
vårdaren som en trädgårdsmästare i färd med 
att rensa ogräs, dvs. rätta språkfel. Tre linjer kan 
urskiljas i språkuppfattningen på 1800talet: För 
det första den grammatiska inställningen (fi. kieli-
opillisuuskanta), vars grundtanke är att språket 
styrs av lagar som språkvetaren bör hitta, för det 
andra folkspråksinställningen (fi. kansankielisyys-

kanta), vilken såg talet som det äkta språk som 
låg till grund för skriften, och för det tredje puris
men, som ville rensa ut alla främmande element 
ur språket. Enskilda debattörer kunde använda 
dessa argument sida vid sida.

Det finns alltså gemensamma drag i språk
vårdsdebatten på både finskt och svenskt håll i 
Finland, trots att utgångspunkterna var så olika. 
Tydligast är likheterna i fråga om metaforen om 
språkvårdaren som trädgårdsmästare och i fråga 
om purismen, även om den finska språkvården 
framstår som mer principiell i sin purism gent
emot svecismer än den svenska språkvården. Den 
senare har i sin inställning till fennicismer trots 
allt i rätt hög grad styrts av funktionella argu
ment. I dag har emellertid finska professionella 
språkvårdare en liberal och tillåtande inställning 
till svecismer.

Charlotta af Hällström-Reijonen
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Indelningen kan förefalla överraskande detaljerad, inte minst för 
att Bergroth särskilt lyfter fram herrgårds- och stadssvenska samt 
viborgssvenska, i stället för att t.ex. bara skilja mellan svenska som är 
starkt påverkad av finska och andra språk, och svenska med mindre 
finsk interferens. Detta kan bero på att särskilt två författare hade 
blivit symboler för ”dåligt” språk. Den ena var K. A. Tavaststjerna, 
representant för herrgårds- och stadssvenskan i landets finska bygder, 
och den andre viborgaren Jac. Ahrenberg. Den påfallande benäm-
ningen ”bakom-Kuopio-svenskan” kommer från Gustaf von Numers 
komedi Bakom Kuopio (1890).12

Bergroth skriver att det bara är efter den egentliga finlandssvenskan 
”som vår finländska svenska bör bedömas”.13 Här polemiserar han 
mot den svenske språkforskaren Adolf Noreen som ett par decen-
nier tidigare i boken Vårt språk hade hävdat att svenskan i Finland 
avvek så mycket från svenskan i Sverige att man med viss rätt kunde 
tala om en särskild form av svenskt riksspråk:

Det svenska riksspråket, sådant det talas och skrifves i Finland, 
visar alltsedan 1809 års politiska skilsmässa och väl väsentligen 
just i följd af denna ett märkbart ökande i stället för minskande 
af de naturligtvis redan förut i någon mån befintliga afvikelserna. 
Dessa äro redan nu blifna så många och så stora, att man med en 
viss rätt kan tala om en särskild finländsk (”finsk–svensk”) form 
af svenskt riksspråk i motsats till den ”hög-svenska” i Sverge.14

Bergroth vill alltså inte att utländska, särskilt svenska, språkvetare 
ska tolka alla mer eller mindre tillfälliga språkfel av personer med 
bristande språkkunskaper som finlandssvenska.15

Den regionala varietet som Bergroth kallar den egentliga finlands-
svenskan kan också uppdelas i mindre varieteter. Bergroth tänker sig 
att Åbosvenskan och den österbottniska bildade svenskan är något 
friare från provinsialismer än nyländskan. I sitt resonemang utgår 
han som synes hela tiden från hur standardnära språket är.

Bergroth blickar också tillbaka på finlandssvenskans historia. 
Han är mån om att understryka att provinsialismer har noterats i den 
bildade finländska svenskan redan före riksdelningen 1809. Han ger 
också engelskan som exempel på ett annat språkområde vars grän-
ser inte sammanfaller med nationsgränserna.16 I dag kallas sådana 
språk pluricentriska.

För Bergroth och hans samtida var det inte självklart hur strikt 
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begreppet finlandism skulle definieras. Bergroth redogör för hur 
språkforskarna på 1890-talet ringade in de språkdrag som ansågs 
vara finlandismer. Om det visade sig att en sverigesvensk filolog 
kände till att ett visst uttryck också användes i Sverige ansågs det inte 
vara rent finländskt och upptecknades därför inte. Tillämpningen 
av en så strikt urvalsprincip ser Bergroth som orealistisk; den kan i 
slutändan innebära att det kanske inte alls finns några rena finlan-
dismer. Bergroths intresse för finlandismer syftade ju till ett prak-
tiskt språkvårdsarbete som skulle motverka en oönskad splittring. 
Han resonerar så här:

Det ligger alls ingen vikt på att vi få utrönt om ett ord eller uttryck 
är finlandism eller inte; ty även om vi efter mödosamt letande 
få tag i några rikssvenskar som använder ett visst, för övrigt i 
Sverige icke brukat uttryck, så ha vi inte för den skull skäl att 
begagna uttrycket i fråga. Skola vi anse allt det riktigt som ”bru-
kas av svenskar”, så är det åtskilligt vi få acceptera. Det vi böra 
taga reda på är, om de uttryck vi begagna förstås och brukas av 
alla bildade eller det stora flertalet bildade i Sverige; är detta fal-
let, så tillhöra dessa uttryck det språk som här kallas högsvenska 
(den svenska språknormen, en från provinsialismer av olika slag 
absolut fri svenska, alltså i viss mening en abstraktion) och både 
få och böra användas; brukas de däremot blott av de bildade i 
en viss landsända eller vissa landsändar i Sverige eller endast 
av vissa individer därstädes, så tillhöra de visserligen det språk 
som i överenstämmelse med Noreens och andra svenska filo-
logers terminologi kallas rikssvenska (de bildades språk, i motsats 
till allmogemålen), men är i alla fall provinsialismer och böra, 
åtminstone i den s.k. normalprosan, så vitt möjligt undvikas. De 
av svensktalande bebodda trakterna och orterna i Finland äro att 
betrakta som en landsända inom det svenska språkområdet; ett 
uttryck som brukas endast där, är alltså en provinsialism; bru-
kas det  tillika i en landsända eller på en ort i Sverige (men icke 
av det stora flertalet bildade svenskar), så är det också provinsi-
alism. Om en provinsialism förekommer endast i Finland, eller 
om den tillika anträffas i Sverige, det är en fråga som praktiskt 
sett kan vara oss tämligen likgiltig.17

Det alfabetiska registret i Finlandssvenska består av närmare 3 200 
poster. Kapitlen handlar om uttalet, ordböjningen, ordbildningen, 
ordfogningen (syntaxen), ordens betydelse och användning, stående 
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förbindelser, uttryck och talesätt samt ordförrådet. Mätt i antal sidor 
får ordens betydelse och användning störst utrymme, följt av syn-
taxen, och först därefter ordförrådet.

De lexikala finlandismerna är inte viktigast, kommenterar 
Bergroth i inledningen. Skillnaderna mellan finlandssvenskan och 
svenskan i Sverige är större i fråga om ordböjningen och ordbild-
ningen, speciellt då det gäller substantiv och verb. Stora är också 
skillnaderna i fråga om syntax och semologi18 dvs. semantik. De 
semantiska skillnaderna ger upphov till missförstånd mellan svenskar 
och finlandssvenskar. Också ”prepositionsuttryck, verbal- och andra 
konstruktioner samt fraser och talesätt avvika från det normala sve-
rigessvenska språkbruket”.19

Ett annat sätt att kategorisera finlandismerna är att utgå från deras 
ursprung. De kan vara rent finlandssvenska, men också dialektala, 
finska, ryska eller exempel på äldre svenska (arkaismer). ”Ett starkt 
framträdande drag hos finlandssvenskan är nämligen dess konser-
vatism”, skriver Bergroth.20 Men finlandismernas ursprung är emel-
lertid inget som gör dem bättre eller sämre, anser Bergroth:

Bland dem som icke motsätta sig en rensning av vårt språk från 
provinsialismer, finns många som äro med om ett skoningslöst 
utrotande av från finskan och ryskan inkomna ord och uttryck, 
men hålla på bevarandet av sådant som är ”gammal god svenska”. 
Ett bibehållande av alla i finlandssvenskan förekommande s.k. 
arkaismer, uttryck som dött ut i Sverige, skulle emellertid vålla, 
att särskilt vårt skriftspråk fortfarande förbleve i ganska hög grad 
provinsiellt färgat.21

Finlandssvenskar har som bekant inte problem med att läsa svensk 
litteratur författad av svenskar. Därför noterar inte en finlandssvensk 
nödvändigtvis att det föreligger skillnader mellan svenskan i Sverige 
och i Finland. En svensk läsare kan däremot lägga märke till att en 
svensk text författad i Finland inte helt motsvarar det skriftspråk som 
han eller hon är van vid. Så förhöll det sig redan i början av 1900-
talet. Bergroth refererar Esaias Tegnér d.y. som uttalar sig om den 
finlandssvenska skönlitteraturen och menar att ”näppeligen någon 
finländare kan skriva ett från finlandismer absolut fritt språk”.22

I inledningen till Finlandssvenska reflekterar Bergroth över den 
finlandssvenska skönlitteraturen, och då närmast över de svårighe-
ter som kan möta en finländsk författare som vill nå läsare också i 
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Sverige. Samtidigt inser han att författarna har rätt att vara nyska-
pande. Men alla författare behandlas inte lika. Författare som Rune-
berg och Topelius blir lästa och beundrade i Sverige för att de är stora 
skalder och därför överser man med deras provinsialismer. Mindre 
framstående författare bemöts inte av svenska läsare med samma 
tolerans, ansåg Bergroth.23

Kritik från svenskt håll bör tas på allvar, menar Bergroth, och 
hänvisar åter till Adolf Noreen. Noreen tror visserligen inte att avvi-
kande former hindrar förståelsen av det lästa, men anser att de kan 
”verka oestetiskt på en svensk läsare, och göra att han inte har samma 
behållning av en finländsk bok som om dessa oriktigheter inte fun-
nes”. Bergroth drar slutsatsen att svårigheten att sprida finländsk lit-
teratur i Sverige härigenom blir större.24

Inte bara författare och andra professionella skribenter utan också 
den bildade allmänheten behövde lära sig att undvika provinsialis-
mer. Bergroth höll det för troligt att personer med högre bildning i 
olika sammanhang förväntades kunna uttrycka sig såväl i tal som i 
skrift på ett ”någorlunda rent högspråk”. Han motiverar det så här:

Ty ett med provinsialismer bemängt språk verkar alltid obild-
ning på den som lärt sig uttrycka sig riktigt. Genom att låta vårt 
språks differentiering fortgå obehindrat göra vi oss förtjenta av 
våra stamförvanters i väster ringaktning, och vad värre är, vi ris-
kera att slutligen isolera oss från dem. Skola vi och våra efter-
kommande tala ren svenska, och det vilja vi väl alla, så måste vi 
se till att vårt språk utvecklas i samma riktning som Sverige, och 
så vitt möjligt i jämbredd med det. Detta behöver inte gå så till, 
att vi efterapa alla tillfälliga nyheter första gången de påträffas 
hos en rikssvensk författare: sådana nyheter kunna stundom vara 
grova fel, ty språkslarv är inte någonting okänt i Sverige. Men så 
snart en gång visshet vunnits om att ett hos oss begagnat ord eller 
uttryck inte förstås i Sverige eller inte användes där, eller förstås 
och användes endast provinsiellt eller individuellt, så ha vi i regel 
anledning att söka utmönstra det ur vårt språk och ersätta det 
med dess motsvarighet i högsvenskan.25

Grunden till detta någorlunda rena högspråk måste läggas i sko-
lan. Genom en förkortad utgåva av Finlandssvenska kom Bergroth 
att påverka språksynen i skolans modersmålsundervisning för flera 
decennier framåt. Skolboken Högsvenska. Kortfattad hjälpreda vid 
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undervisningen i modersmålet utkom i nio upplagor mellan 1918 och 
1968. De fyra sista upplagorna redigerades av professor Björn Pet-
tersson.26

6.2 Både kritiska röster och uppbackning

Överlag fick Finlandssvenska ett gott mottagande och ett stort genom-
slag. Det kan nämnas att Bergroth för sitt arbete fick Svenska lit-
teratursällskapets stora pris 1919.27 Diskussionen som fördes om 
Bergroths språkvårdsprogram kan betraktas som en fortsättning 
på de diskussioner som förekommit redan tidigare. Arbetet med att 
minska skillnaderna mellan svenskan i Finland och svenskan i Sve-
rige sågs som en överlevnadsstrategi.28

Men även några kritiska röster hördes. En av dem tillhörde kri-
tikern och författaren Hagar Olsson, som i en insändare i Student-
bladet 1916 angrep Bergroths lilla skrift Våra provinsialismer (1915). 
I skriften återfinns samma tankar som Bergroth redogör för i inled-
ningen till Finlandssvenska. Olsson frågar varför Sveriges språk måste 
vara norm i Finland, varför den finländska svenskan inte har något 
värde. Hon ansåg att de svenskspråkiga i Finland inte var svenskar 
utan finländare, om än svensktalande sådana, och att ett eget fin-
landssvenskt språk var ett villkor för de svensktalandes hela existens.

Men jag vågar påstå, att vi äro en särskild metall, som lika litet 
bör präglas med sverigessvensk stämpel som med finsk. Vi äro 
en egen grupp för oss själva, en stam med eget nationalitetsmed-
vetande. Alldeles som norrmännen ej äro svenskar eller danskar, 
likasom danskarna ej heller äro svenskar och tvärtom. Så äro vi 
”finländare” ej heller svenskar. Och i språkligt hänseende är för-
hållandet fullkomligt analogt och alldeles lika naturligt och berät-
tigat, ehuru vårt språk tyvärr ej ännu hunnit lika långt i sin diffe-
rentiering. Men ett oblitt öde har förvägrat oss och vårt språk ett 
namn, kring vilket vi kunde fylka oss. […] Äro vi och vår kultur 
och vårt språk blott ett genljud från Sverige, då skola vi kanske 
snarare än vi tro vara försvunna i det stora finska kulturgapet. Men 
äro vi självständiga, så tänker jag vi kunna börja gapa själva.29

Någon förståelse för risken för andlig isolering om finlandssvenskan 
utvecklades i egen riktning hyste Olsson inte. Det fanns ju stora kul-
turspråk som kunde användas i kommunikationen med bildat folk i 
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Sverige. Även hennes anknytning till den litterära modernismen är 
en förklaring till hennes inställning.30

Bortsett från modernisterna, som opponerade sig mot den 
Bergrothska normen, förväntade sig såväl litteraturkritiker som 
den läsande allmänheten att språket i skönlitteraturen skulle vara 
vårdat. Det sverigesvenska förlagsargumentet, som i korthet inne-
bär att man i Sverige stämplar finlandssvenska böcker som oläsliga 
på grund av språket, hördes ofta vid denna tid.31 Ett resultat av detta 
var bland annat att man redigerade äldre litteratur när böcker gavs 
ut i nyutgåvor. Så gjordes med verk av de ovan nämnda författarna 
K. A. Tavaststjerna och Jac. Ahrenberg.

Under 1920- och 1930-talen var man i huvudsak ense om vikten 
av Hugo Bergroths handböcker och de riktlinjer han dragit upp.32 
Ett exempel på detta är signaturen I. S. (sannolikt Ingrid af Schultén), 
som i en artikel präglad av finlandssvensk nationalism i tidskriften 
Astra 1935 skriver följande:

Huvudsaken är att i hemmen samlas en större eller mindre bok-
skatt av verkligt god svensk litteratur, som man redan på tidigt 
stadium sätter i händerna på barnen. Den som har att göra med 
skolbarn vet hur mycket som härvidlag försummas, hur främ-
mande barnen i skolåldern för det mesta stå för sitt eget språk 
och dess litteratur, hur litet de känna dess uttrycksmöjligheter 
och förstå att njuta av dess skönhet t.ex. i diktens form. Hur slar-
vigt och ordfattigt är inte också deras vanliga talspråk, därtill ofta 
uppblandat med finlandismer och från finskan direkt lånade ord 
och uttryck. I den kamp mot dessa och för ett rent svenskt språk 
man på de senare åren börjat föra i skolorna, måste också hem-
men taga del. Hugo Bergroths bok om finlandssvenskan och dess 
avvikelser från rikssvenskan är här en god hjälp och borde inte 
saknas i de svenska hemmen.33

Under 1930-talet pågick den s.k. språkstriden mellan finskspråkiga 
och svenskspråkiga finländare, vilket kan ha bidragit till en ökad 
enighet i språkvårdsfrågan. Nedsättande formuleringar om svenskan 
i Finland som språk, och den finska pressens ifrågasättande av fin-
landssvenskans begriplighet och användbarhet utanför landets grän-
ser, gjorde antagligen sitt till. Även krigstiden stärkte de traditionella 
normerna. Finskans inflytande diskuterades flitigt. Eftersom den 
finskpåverkade militära terminologin under denna period använ-
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des mycket både i tidningstexter och i vardagligare tal, hade man 
intrycket av att det finska inflytandet var särskilt starkt. Även i övrigt 
fäste man sig under 1940-talet mycket vid påverkan från finskan i 
översättningar av myndighetstexter.34

På 1950-talet återkom diskussionen till behovet av att luckra upp 
normerna eller snarare modernisera dem. Man motsatte sig att den 
språkliga enhetligheten skulle få kväva människors uttrycksbehov.35 
Bergroth och hans efterföljare kritiserades, och finlandismjakten 
ansågs verka hämmande på finlandssvenska skribenter:

Det har tjatats och kverulerats så mycket om finlandismer och 
slikt, att professionella finlandssvenska skriftställare utan tvivel 
t ä n k e r  mera på språkriktighetens detaljer än deras rikssvenska 
kolleger gör, och detta kan då lätt ske på bekostnad av färg och 
spontaneitet [sic!]. Det alltför beställsamma pedanteriet lakar 
musten ur språket och är ett hinder för levande förnyelse. […] 
Vi understryker än en gång att vi inte yrkar på språklig anarki, 
och att vi tvärtom håller styvt på rykt och ans. Men den skol-
mästerliga vattenkamningen är sannerligen inte något ideal för 
vårt modersmål. Språkets centrala uppgift torde ju dock vara att 
u t t r y c k a  saker och ting, inte att till de filologiska trädgårdsmäs-
tarnas ögonfröjd stå och se ut som en linjalklippt hagtornshäck.36

I vänstertidningen Ny tid kunde man 1955 läsa följande tempera-
mentsfullt skrivna, anonyma text:

Sedan professor Hugo Bergroths dagar, då olikheterna mellan fin-
landssvenskan och svergessvenskan [sic!] (finlandismerna) kata-
logiserades och vissa omotiverade och på direkt slöhet beroende 
sådana blev föremål för kampanj, har språkforskarna och språk-
vårdarna i det svenska Finland med raseri ägnat sig åt att följa och 
fullfölja Bergroths verk under blint ryktande och ansande, fördö-
mande, utdömande, men icke utrotande, av de finlandssvenska 
säregenheterna. Det har gått så långt, att Bergroths efterföljare, 
uppbärarna av vad som med ett dristigt uttryck kunde kallas 
för den finlandssvenska professorskulturen, i finlandismernas 
utrotande sett så att säga den finlandssvenska kulturgärningens 
huvuduppgift. […] Genom sunt förnuft och praktisk verksamhet 
har nu det svenska Finlands klyftigaste unga intellektuella kom-
mit till slutsatsen, att bergrothandan måste förskingras. […] Och 
nu har vi en barriär mindre mellan den finlandssvenska kulturen 
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och det finlandssvenska folket. Professorsspråket är lagt i byrå-
lådan. Professorskulturen är naggad i Hermelinbrämet. Tavast-
stjerna som i sin förvivlan utbrast: ”Giv mig ett språk, giv mig ett 
land!!!” har fått sitt språk posthumt. Leve finlandssvenskan, inte 
den ”som står i jono och får en paikka” eller den, som ”drar från 
håret” men den finlandssvenska nationalitetens levande språk. 
Där går vägen fram mot en barriärlös kultur, en vid, rik, fram-
tidens kultur, en folkets kultur i det svenska Finland.37

Proteströsterna från 1950-talet fick uppföljare på 1970-talet. Detta 
torde hänga samman med den etniska mobilisering bland minorite-
ter på olika håll i Europa som kan dateras till slutet av 1960-talet och 
som influerades av de radikala studentrörelserna vid samma tid. På 
finlandssvenskt håll tog sig mobiliseringen bland annat uttryck i en 
ökad medvetenhet om att språk och identitet hör nära samman.38 
Ett uttryck för detta är boken Hurrarna. En stridsskrift om finlands-
svenskarna som utkom 1974, redigerad av Gösta Ågren. Namnet på 
boken, och på grupperingen med samma namn, baserar sig på det 
finska skällsordet för svenskspråkiga, hurri. I boken konstaterar man 
att det finlandssvenska folket ”inte längre är ödmjukt”, och kritiken 
mot skolboken Högsvenska är hård.39

Även i tidningarna debatteras om den standardsvenska normen ska 
följas i finlandssvenskan. I en artikel av Mikael Reuter i Hufvudstads-
bladet 27.4.1973 kan man notera en strävan mot ett naturligare språk 
och ett litet steg mot finlandssvenskt språkligt självbestämmande, även 
om Reuter anser att den standardsvenska normen fortfarande gäller:

Sist och slutligen kan man ju fråga sig till vilka vi egentligen 
vänder oss när vi talar vår finlandssvenska. Det är givet att vi 
inte ska låta vårt språk avlägsna sig för långt från rikssvenskan 
[…], men det är väl ändå viktigare att det är ett språk som just 
nu fungerar som ett effektivt kommunikationsmedel mellan oss 
finlandssvenskar. Också vad språket beträffar aktualiseras alltså 
den pågående debatten om finlandssvenskarnas rätt till sin egen 
kultur och identitet. Vår strävan till att vara ”högsvenska” (vad 
nu detta sen är), eller skall vi säga språkvårdens, skolornas, radio-
ledningens och HBLs strävan till att vi skall vara högsvenska, 
riskerar att leda till en språklig självförnekelse som i sin tur kan 
hota hela vårt modersmål. Vi får för oss att den svenska som vi 
naturligt talar är mindrevärdig och ful, och vi blir mer och mer 
osäkra på vad som egentligen är ”rätt”.40
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Språkvårdsprincipen ifrågasattes tydligt nästa gång hösten 1989, då 
en två månader lång debatt i Hufvudstadsbladet inleddes. Den hand-
lade i huvudsak om huruvida finlandssvenskan ska betraktas som 
ett eget språk eller inte. I debatten fördes fram som ett argument att 
om man betraktar finlandssvenskan som ett särskilt språk så slip-
per finlandssvenskarna skämmas för brister i sin svenska. Detta 
opponerade sig vissa debattörer emot, bl.a. för att de uppfattade en 
egen finlandssvensk norm som ogenomförbar i praktiken. Då hade 
i stället uppstått ett behov av två normer: dels en egen norm för fin-
landssvenskan, dels en allmänsvensk norm som finlandssvenskarna 
behöver känna till för att kunna kommunicera på standardsvenska.41

En ny debatt om huruvida finlandssvenskan är ett eget språk 
uppstod som reaktion på den svenska språkforskaren Melin-Köpiläs 
doktorsavhandling 1996. Avhandlingens syfte var att beskriva regio-
nal variation bland skolelever i Svenskfinland vad gäller bruket av 
provinsialismer, att följa elevernas utveckling för att se vilka provin-
sialismer som sållas ut med stigande ålder och vilka som tillkom-
mer samt att jämföra finlandssvenska och sverigesvenska elevers 
användning av provinsialismer och förhållande till en standardnorm. 
Ett mer generellt mål för undersökningen var att jämföra och dis-
kutera skillnader mellan rikssvenskt och finlandssvenskt standard-
språk. Melin-Köpilä visade på starka regionala drag i finlandssvenska 
elevtexter och problematiserade den finlandssvenska normen. Hon 
ansåg att man borde se finlandssvenskan som autonom i likhet med 
t.ex. schweizisk tyska eller franskan i Kanada.42 Debatten kom att 
handla om huruvida finlandssvenskan var ett eget språk, eftersom 
Melin-Köpilä sammanfattar sitt resonemang i avhandlingen så här:

Finlandssvenskan kan därför betraktas både som ett regional-
språk (som kan ställas i kontrast till ett gemensamt riksspråk) 
och som en mer självständig riksspråksvarietet med delvis egna 
normer för skriftspråket.43

Reuter (1997) skriver att steget från att acceptera några hundratal fin-
landssvenska egenheter till att proklamera finlandssvenskan som ett 
eget språk är långt, och att det kan ha långtgående följder.

Frågan har inte bara en ideologisk utan också en språklig sida. 
Om vi deklarerar oavhängighet från den allmänna svenska nor-
men finns det knappast längre något som kan hindra en lavin-
artad utveckling av finlandssvenskan i riktning mot ett allt starkare 
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finskt inflytande. Finlandssvenskan skulle alltså snabbt förlora sin 
användbarhet i nordiska sammanhang och reduceras till ett pro-
vinsiellt blandspråk med låg status här hemma och ingen status 
alls utanför landets gränser. Är det så vi vill ha det?44

Här ser man vissa beröringspunkter med Bergroths program, t.ex. 
följande formulering:

Att vårt finländska modersmål med tiden skall utvecklas till ett 
särskilt språk, som icke längre kan kallas svenska, behöva vi väl 
inte under några omständigheter befara. Skulle så ske, är vår 
nationalitet i och med detsamma dödsdömd.45

Melin-Köpiläs avhandling väckte mycket känslor, vilket visar att det 
kan vara svårt för finlandssvenskar att acceptera språkliga iaktta gel-
ser gjorda av sverigesvenskar. Kommentarer baserade på utomståen-
des iakttagelser upplevs ofta som kritik eller nästan som personliga 
påhopp och uppskattas inte av alla. Trots detta har ganska många 
sverigesvenskar vågat sig på att studera de finlandssvenska särdra-
gen närmare. Detta behandlas i nästa avsnitt.

6.3 Sverigesvenskar studerar finlandssvenskan

Kontakterna mellan finländska och svenska språkforskare i frågor 
rörande svenskan i Finland är inget nytt. Att svenskan i Finland avvi-
ker från språket i Sverige har diskuterats inte bara av finländska språk-
forskare i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, utan också av 
deras samtida kolleger i Sverige, som närmast har studerat språket 
i finlandssvensk skönlitteratur.46 En del sverigesvenska språkfors-
kare har särskilt ombetts att excerpera finlandssvenska särdrag. Ett 
exempel är litteraturvetaren Ruben G:son Berg som vid sekelskiftet 
1900 diskuterade finlandismer i ett flertal artiklar.47

Några decennier senare åtog sig den svenske publicisten Valde-
mar Langlet uppgiften att samla in och kommentera finlandssvenska 
särdrag. Hans bok Säregenheter i finländsk tidningssvenska utkom 
1930. För detta arbete hade han excerperat omkring 250 tidnings-
nummer och ett 40-tal tidskriftshäften från 15 olika orter i Finland. 
Uppdragsgivaren var Finlands svenska publicistförbund.48

Bibliotekarien Harry Stenmark sällade sig på 1970-talet till de 
sverigesvenskar som intresserat sig för finlandssvenskan och dess 
särdrag. Han gav 1975 ut en duplicerad förteckning över finlands-
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svenska ord och uttryck. Trots att den var tänkt för internt bruk på 
hans arbetsplats, väckte förteckningen så stort intresse att han i sep-
tember 1976 gav ut en reviderad och utökad version i form av en bok 
med titeln Finlandssvenska ord och uttryck. Stenmark skriver i för-
ordet att ordlistan tillkommit genom studium av aktuell finlands-
svensk litteratur, radio, tv och genom samtal med finlandssvenskar 
både i Sverige och i Finland. Boken kom i en andra upplaga 1977. 
Den tredje och sista upplagan (1983) är reviderad och utvidgad och 
omfattar cirka 4 200 uppslagsord. Stenmarks bok blev på sätt och vis 
en uppföljare till Hugo Bergroths och Björn Petterssons Högsvenska 
vars sista upplaga kom ut år 1968, om man bortser från att Stenmarks 
bok var rent deskriptiv.49

Den första forskare som skrivit en hel monografi om finlands-
svenskan är den ovan nämnda Christina Melin-Köpilä (1996), med 
bakgrund i Mellansverige. Att finlandssvenskar har ömma tår i fråga 
om språket visar som nämnts den debatt som följde på avhandlingen.

Statsrådets svenska språknämnd ordnade hösten 2007 ett språk-
vårdsprojekt med språkkonsulten Barbro Ehrenberg-Sundin från 
Sverige som expert. Under åtta veckors tid granskade och kommen-
terade Ehrenberg-Sundin texter som producerades på Statsrådets 
translatorsbyrå (översättning och granskning), justitieministeriets 
granskningsbyrå (laggranskning) och riksdagens svenska byrå (över-
sättning och justering). Hela kedjan i översättningsprocessen, dvs. 
översättning, granskning och justering ingick i projektet. Eftersom 
nästan alla texter man arbetar med på dessa instanser är översatta 
från finska gällde en stor del av kommentarerna sådana drag som 
berodde på att källspråket lämnat avtryck i översättningen.50

Det senaste tillskottet av sverigesvenska synpunkter på finlands-
svenskan är från år 2011. Då undersökte Linnea Hanell drygt 100 
finlandssvenska texter. Undersökningen resulterade i rapporten Det 
går hårt. Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv; i den ingår 
också en kommentar av den sverigesvenska språkvårdaren Catha-
rina Grünbaum.51

Tanken bakom att uppdra åt en sverigesvensk språkforskare att 
hitta finlandssvenska särdrag i texter har varit att finlandssvenskar 
själva är blinda för finlandismer, åtminstone för en stor del av dem, 
och att ett utifrånperspektiv också kan behövas.52



1376.4 Från privat språkvårdsnämnd till statlig språkmyndighet

6.4 Från privat språkvårdsnämnd till statlig 
språkmyndighet

Svenska språkvårdsnämnden grundades 1942 av Svenska Finlands 
Folkting ”för att bistå fullmäktige i frågor, som röra svenskt språk-
bruk, svenska ortnamn m.m. och i vilka en viss normgivning måste 
anses påkallad”.53

Svenska språkvårdsnämnden i Finland var den andra språkvårds-
nämnden som tillkom i Norden. Den första var det s.k. språkutskottet 
(fi. Kielivaliokunta) som verkade inom Finska Litteratursällskapet och 
som grundades 1928.54 Finland var således tidigt ute i detta hänseende.

Svenska språkvårdsnämndens verksamhet gällde ortnamn, lån-
ord, myndighetsspråk och språkets renhet över huvud taget. Nämn-
dens verksamhetsfält var alltså omfattande, men själva verksamhe-
ten anspråkslös. Sekreteraren för nämnden gav språklig rådgivning 
som bisyssla under två timmar om dagen. Hon eller han granskade 
språket i Hufvudstadsbladet i den mån det fanns tid och gav tele-
fonrådgivning några timmar i veckan. Sekreteraren skötte tidvis 
också en språkspalt i några tidningar.55 Verksamheten upplevdes 
snart som alltför begränsad. I januari 1945 publicerade Nya Pressen 
en serie intervjuer där budskapet var att man inte bara behövde en 
språkvårdsnämnd utan också en språkvårdsbyrå med bättre resur-
ser för språkrådgivning.56

Det dröjde några decennier innan önskemålet om en språkvårds-
byrå gick i uppfyllelse, men på 1970-talet var tiden mogen både på 
finskt och svenskt håll att sätta språkvården i system, att skapa en 
struktur som kunde tillämpas på bägge språken. Språkvårdsverk-
samheten utvidgades avsevärt år 1976 då Forskningscentralen för de 
inhemska språken (sedan 2012 Institutet för de inhemska språken) 
grundades. Det nya statliga verket tog över språkvården för finska, 
svenska, samiska, romani och teckenspråk samt fick officiell status 
i lag och förordning.57

I samband med Forskningscentralens grundande ersattes den 
privata språkvårdsnämnden av den statliga Svenska språknämnden 
i Finland. Den nya språknämnden blev ett expertorgan som möts 
några gånger per år för att fatta beslut om språkliga rekommenda-
tioner av principiell eller allmän karaktär och göra språkpolitiska 
ställningstaganden.58 Den dagliga språkvårdsverksamheten började 
nu skötas av språkvårdarna på svenska avdelningen på Forsknings-
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centralen för de inhemska språken. Svenska avdelningen innefattar 
även redaktionen för Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Den finlandssvenska språkvården har inte bara rört sig inom 
 landets gränser, den har också ägnat sig åt nordiskt språksam arbete 
sedan mitten av 1900-talet. Nordiska språkmöten har hållits årli-
gen sedan 1954. Under de första tjugo åren diskuterades termino-
logi, nyord, skrivregler, och syftet var då att i viss mån närma de 
nordiska språken till varandra. Därefter följde en period då språk-
vårdsprinciper, språkförståelse och nordiskt språksamarbete disku-
terades mer allmänt. Sedan mitten av 1990-talet har mycket av det 
nordiska språksamarbetet handlat om språkpolitik, domänförlus-
ter och engelskans roll i de nordiska språksamhällena.59 Från 2003 
bedrivs också samarbete på europeisk nivå i organisationen Efnil 
(European Federation of National Institutes for Language). Den är 
ett europeiskt samarbetsorgan för nationella språkinstitutioner av 
den typ som Institutet för de inhemska språken utgör. Samtliga EU-
länder som har sådana institutioner eller motsvarande organ som 
följer, vårdar och forskar i de nationella språken i de egna länderna, 
och som bedriver språkpolitisk verksamhet, är representerade.60

6.4.1 Tidskriften Språkbruk

När Forskningscentralen för de inhemska språken hade existerat i 
fem år och de anställda språkvårdarna hade hunnit bli två till anta-
let, grundades tidskriften Språkbruk, vars syfte var att sprida upp-
lysningar om språkvårds- och språkriktighetsfrågor och föra fram 
rekommendationer om svenskt språkbruk i Finland.61 I den första 
ledaren i Språkbruk skriver chefredaktören Mikael Reuter att språk-
vårdens mål är att språket ska fungera som ett smidigt och effektivt 
kommunikationsmedel medan stelt och dåligt fungerande språk 
ska motarbetas. Detta gäller kanslisvenska, slarvigt översättnings-
språk och ”ett språk fullt med fel och oklarheter som leder läsaren 
vilse”. Linjen är visserligen rätt tolerant mot enstaka finlandismer, 
och någon ”klappjakt” på finlandismer ska inte bedrivas, men stan-
dardsvenskan är förebild och måttstock, skriver Reuter:

Utmärkande för språkvården i Finland alltsedan Hugo Bergroths 
tid på 1920-talet har varit klappjakten på finlandismer. Vi vill här 
mana till en viss återhållsamhet. Alla finlandismer behöver inga-
lunda fördömas som sådana – tvärtom kan de i många fall vara 
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värda allt stöd om de är funktionella och behövliga. Men vi vill 
inte heller sticka under stol med att vi anser att mönstret för vårt 
språkbruk är och förblir det svenska riksspråket, rikssvenskar-
nas och finlandssvenskarnas gemensamma egendom. […] Det 
är livsviktigt för finlandssvenskans fortsatta existens att klyftan 
mellan språkbruket i Finland och språkbruket i Sverige inte till-
låts växa för bred. Ett provinsspråk som förstås bara av finlands-
svenskarna själva har ingen framtid som officiellt språk i Finland 
och som en bro till det övriga Norden.62

Artiklarna i det första numret behandlar språkvårdens arbetsuppgif-
ter, nordiskt språksamarbete, fackspråk och myndigheternas språk-
bruk. De följande åren publicerades artiklar om massmediespråk, 
språket i skolorna och översättning. Språkvårdens centrala domä-
ner ringades därmed in.

I nästan alla nummer av tidskriften publiceras svar på läsarnas 
språkfrågor. Ibland kan man i dessa svar se exempel på hur språket 
förändras. Ett exempel är valet mellan ska och skall. 1983 ges rekom-
mendationen att ska bör reserveras för lättare stil som kåserier och 
talåtergivning, medan man i alla andra sammanhang bör använda 
normalformen skall.63 Tjugofyra år senare meddelar Språkbruk att 
ska bör användas i lagspråk från och med hösten 2007. Ett annat 
exempel gäller benämningen zigenare och rom. Språkbruk skrev 1987:

Det svenska ordet zigenare är inte semantiskt belastat på samma 
sätt som finskans mustalainen med dess syftning på hudfärg. Zige-
nare har tvärtom också positiva konnotationer (zigenarmusik 
osv.), och är dessutom internationellt. Eventuella negativa kon-
notationer har inte att göra med det språkliga uttrycket utan är 
tecken på andra fördomar. […] Svenska språknämnden i Finland 
ville självfallet inte motsätta sig att man i finskan rekommende-
rar en ökad användning av romaani, men konstaterade att det i 
så fall kan uppstå problem i finlandssvenskt språkbruk. Det krävs 
i varje fall information om att man inte på svenska kan tala om 
”romaner” utan i första hand om zigenare och i andra hand möj-
ligen om romer. Frågan är emellertid om inte en konstlad över-
gång till det senare ordet snarare skulle skada zigenarnas sak. Det 
låter inte särskilt inspirerande att tala om smäktande rommusik.64

När samma fråga diskuterades 2011 var svaret att zigenare ska undvi-
kas med motiveringen att det av många uppfattas som nedsättande, 
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och att de flesta som hör till folkgruppen själva föredrar att kalla 
sig romer.65 Här kan man se Språkbruk som en samtidsspegel. Vid 
den senare tidpunkten hade man börjat se på språkvård ur en utsatt 
befolkningsgrupps synvinkel. Samma synsätt finns även i svensk 
språkvård i Sverige, och har stärkts efter millennieskiftet. Denna så 
kallade normkritiska språksyn handlar om ord som styr vårt sam-
hälle, vårt tänkande och vår syn på t.ex. grupper av utsatta personer. 
Förutom zigenare/rom har t.ex. det könsneutrala pronomenet hen 
och benämningar på personer med funktionsnedsättning diskute-
rats. Ett normkritiskt perspektiv innebär att man vill förändra nor-
merna snarare än att få människor att passa in i dem, och anpassa 
språkbruket efter den omtalades önskan, inte bara enligt språkbru-
karens bekvämlighet.66

6.4.2 Telefon, webb, språkteknologi och ordböcker

När Forskningscentralen övertog språkvårdsuppdraget efter Svenska 
språkvårdsnämnden i Finland fortsatte man att praktisera telefonråd-
givning för myndigheter, företag och privatpersoner. Språkvårdsnämn-
dens telefonrådgivning hade besvarat telefonförfrågningar två timmar 
om dagen, vid sidan av andra löpande ärenden. År 1975 registrerades 
sammanlagt 598 frågor. Den avgjort största delen av samtalen rörde 
översättning av termer eller svåra uttryck från finska till svenska.67

När Forskningscentralen den 1 mars 1976 inledde sin verksam-
het fick den finlandssvenska språkvården långt bättre arbetsförhål-
landen än förr. Den svenska byrån vid Forskningscentralen fick en 
heltidsanställd forskare och språkrådgivningen kunde därför skö-
tas effektivare än förut.68 År 1976 besvarades totalt 1 502 språkfrågor. 
Av dem besvarades 1 344 frågor inom ramen för Forskningscentra-
len från och med mars. De flesta frågorna innehöll flera delfrågor, 
så antalet enskilda frågor var betydligt större. Fortfarande gällde 
största delen av frågorna översättning av termer eller svåra uttryck 
från finska till svenska, men också skrivregler i svenskan diskutera-
des. Därtill utförde språkvårdaren bl.a. en hel del språkgranskningar 
av texter från olika statliga och kommunala verk.69

I mitten av 1980-talet genomfördes en enkät av de nordiska språk-
nämnderna i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Den gick till 
så att de som ringde till språkrådgivningen i respektive land blev 
ombedda att svara på en serie frågor. Det totala materialet för varje 
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enskild nämnd var 500 svar. För den finlandssvenska språkvårdens 
del motsvarade detta 10 procent av ett helt års frågor.70

I jämförelse med de andra nordiska länderna hade frågorna till 
den finlandssvenska språkvården en mycket utpräglad profil. Fråge-
ställarna utgjordes av en liten, trogen krets som ställde många frågor 
per samtal. Tre fjärdedelar av frågeställarna var kvinnor. En fjärdedel 
var översättare, och ungefär lika många var sekreterare. Mer än hälf-
ten av frågorna kom från förvaltning och näringsliv, medan bara nio 
procent ringde upp som privatpersoner. Mer än hälften av frågorna 
gällde översättning av ord, främst från finska till svenska. Frågorna 
var arbetskrävande, och det hände att frågeställarna inte kände till 
innebörden eller ens sammanhanget för det finska ord som skulle 
översättas till svenska. Ords betydelser samt konstruktioner och 
formuleringar behandlades också ofta i samtalen. Däremot ställdes 
sällan frågor om skrivsätt, böjning, ordbildning eller syntax i övrigt.

Av enkäten framkom en tydlig likhet mellan den finlandssvenska 
och den sverigefinska språkvården, vilket beror på att båda vårdar ett 
minoritetsspråk med allt vad det innebär av översättning från majo-
ritetsspråket, där benämningar på nya företeelser skapas. Det inne-
bar att dessa minoritetsspråksvårdare fick en annan typ av frågor än 
de språkvårdare som sysslade med ett majoritetsspråk.

Då enkäten genomfördes besvarade de finlandssvenska språkvår-
darna totalt cirka 5 000 frågor per år, och de finlandsfinska så mycket 
som 20 000 frågor per år, vilket var mycket mer än antalet frågor 
både tidigare och senare. År 2018 besvarade den finska och svenska 
språkvården tillsammans bara sammanlagt 7 060 frågor (både telefon 
och e-post).71 Orsaken till minskningen är sannolikt dels att fråge-
ställarna hittar svar på många frågor på Språkinstitutets webbplats, 
dels att relevant information också finns på andra webbsidor. Många 
använder sökmotorer för att hitta exempel på hur man uttrycker sig 
i Sverige. En hel del språkbrukare går också numera ofta en genväg 
och ställer frågor via sociala medier av olika slag.

Av de statliga myndigheterna hörde Forskningscentralen till 
dem som tidigt informerade allmänheten via webben. Redan 1995 
hade svenska avdelningen en webbplats, avsedd att bli en resurs för 
språkligt intresserade personer:

Nu har WorldWideWeb i Internet berikats med en ny resurs, näm-
ligen hemsidan för Svenska avdelningen vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken. Avsikten med hemsidan är att erbjuda 
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språkligt intresserade nätanvändare en tjänst där de kan hitta 
svar på språkfrågor (och bl.a. vissa termfrågor), söka information 
om svenska språket, navigera i www-nätet för att hitta genuina 
svenska texter i varierande ämnen eller för att koppla upp sig till 
svenska nätverkstjänster. Med andra ord är Svenska avdelningens 
hemsida dels ett verktyg för språkvård och ett redskap för över-
sättare och språkvetare, dels också en språngbräda för den som 
är intresserad av att i största allmänhet nätsurfa på svenska.72

Språkvården på Forskningscentralen ägnade sig under 1990-talet 
också åt språkteknologi. Man började med språkverktyget Textkon-
troll, utvecklat av Göteborgsföretaget Wordwork i samarbete med 
Esboföretaget Trantex, för vilket man utarbetade listor över ett tusental 
finlandismer.73 Något senare började man samarbeta med företaget 
Lingsoft Ab, som i samarbete med Forskningscentralen skapade en 
finlandismkontroll som tillsammans med en stavningskontroll och 
en grammatikkontroll fick namnet Svefix. Svefix lanserades 2002. 
Finlandismkontrollen byggde huvudsakligen på Finlandssvensk ord-
bok och den upptäckte och kommenterade cirka tvåtusen finlandis-
mer av olika slag, både enskilda ord, former och konstruktioner.74

Finlandssvenskan är rätt väl företrädd i finländska och sverige-
svenska ordböcker av olika typer. Bland ordböckerna kan förutom 
Ordbok över Finlands svenska folkmål, Finlandssvensk ordbok och 
Stora finsk-svenska ordboken, alla producerade på Institutet (Forsk-
ningscentralen) för de inhemska språken, också nämnas ordböcker 
utgivna i Sverige, t.ex. Svenskt språkbruk och särskilt Svenska Aka-
demiens ordlista (SAOL) som tagit upp finlandismer sedan tionde 
upplagan (1973).75

I det här sammanhanget kan även språkvårdshandboken Så här 
ska det låta (2014) nämnas. I boken, till en del baserad på det tidigare 
i flera upplagor utgivna kompendiet Översättning och språkriktighet, 
diskuterar den erfarne språkvårdaren Mikael Reuter språkvårdsfrå-
gor av särskilt finlandssvenskt intresse.76

6.5 Lagspråk, myndighetsspråk och klarspråk

Som lektor i svenska vid universitetet i Helsingfors 1893–1934 kom 
Hugo Bergroth att undervisa blivande jurister. En viktig del av under-
visningen var granskningen av språket i svenskspråkiga studenters 
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övningsuppsatser, och han diskuterade också finlandismer i sin 
undervisning. Många blivande jurister fick en gedigen språkunder-
visning av honom, vilket säkerligen höjde kvaliteten på det juridiska 
språket i Finland.77

År 1936 inrättades vid justitieministeriets lagberedning en avdel-
ning som hade till uppgift att förhandsgranska författningstexter 
på finska och svenska. Avdelningen blev en egen byrå 1960, när 
granskningsbyrån vid ministeriets lagstiftningsavdelning inrätta-
des. Samma år inrättades också Statsrådets svenska språknämnd 
i Finland, ”med uppgift att överväga åtgärder för att undanröja 
språklig inexakthet och styvhet i översättningar till svenska samt 
för att förenhetliga svenskan i allmänna handlingar”.78 Att samar-
betet mellan jurister och språkvetare inte alltid har varit helt frik-
tionsfritt, vittnar dock justitierådet och dåvarande vice ordförande 
i Svenska språknämnden i Finland Henrik Grönqvist om i en arti-
kel om juridiskt språk.

Både i Sverige och i Finland har kvalificerade språkvetare i sam-
råd med framsynta jurister gjort en stor insats för att medvetet 
modernisera och förenkla det juridiska språket i alla dess former, 
och det arbetet fortgår alltjämt. Till en början förekom det väl en 
hel del motsättningar mellan språkvetarna och juristerna: juris-
terna ansåg att språkvetarnas påfund ledde till en nivellering och 
utarmning av det förnämliga juridiska språket, och språkvetarna 
ansåg att juristerna på grund av en urmodig skråanda eller ren 
dumhet kämpade för sitt säregna språk. Men så småningom fick 
man på ömse sidor allt större förståelse för varandras synpunk-
ter och sätt att tänka, och man insåg att man har ett gemensamt 
intresse att arbeta för.79

Under det att språkvården till en början ägnade sig åt lagspråk med 
avsikt att identifiera regionalismer i lagtext i Finland, har språkvår-
darna sedan senare hälften av 1900-talet också börjat intressera sig 
för att överbrygga klyftorna i förståelse mellan lekmän och jurister, 
dvs. arbeta för klarspråk. Även samhället i stort började vid denna 
tid se ett klart lag- och myndighetsspråk som en fråga om demo-
krati och rättssäkerhet.80 Internationellt sett var Sverige först med 
klarspråkstänkandet inom myndigheterna, men på andra plats att 
haka på den svenska språksynen kom svenskan i Finland, före både 
finskan och de andra nordiska språken. Även om det inte kallades 
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klarspråk till en början, var syftet att förenkla och demokratisera 
myndighetsspråket.81

På 1970-talet blev kontakterna med lagspråksexperter i Sverige 
tätare, och då började man mer konsekvent än tidigare använda 
samma svenska termer såväl i Finland som i Sverige för en rad sam-
hälleliga begrepp. En kommitté (ämbetsspråkskommittén) med upp-
gift att göra det finska myndighetsspråket och författningsspråket 
mer begripligt tillsattes 1979; kommittén lämnade sitt betänkande 
1981. Eftersom grundskolereformen var aktuell vid denna tid satte 
kommittén som mål att myndigheterna skulle skriva texter som alla 
som gått ut grundskolan skulle förstå. Det var visserligen bara finskan 
som behandlades av kommittén, men på lång sikt inverkade detta 
indirekt även på det svenska myndighetsspråket.82

På initiativ av ämbetsspråkskommittén utfärdade statsrådet 1982 
ett beslut om åtgärder för förbättrande av de statliga myndigheter-
nas språkbruk (497/1982). Enligt beslutet skulle de statliga myndig-
heterna övervaka kvaliteten på språket i sina handlingar och säkra 
att de anställda vid varje myndighet hade färdigheter att skriva och 
tala klarspråk. Författningen var den första i sitt slag i Finland och 
bland de första i världen.83 I enlighet med beslutet skulle ministe-
rierna senast 1.9.1984 ha gjort en utredning om åtgärder som hade 
vidtagits för myndigheternas språkbruk. Av rapporterna framgick 
att den vanligaste metoden hade varit att arrangera utbildning och 
skaffa handböcker till personalen. Dokumentmallarna hade däremot 
inte förnyats, och något terminologiarbete hade heller inte inletts.84

År 1987 inrättades på Forskningscentralen en svensk språkvår-
dartjänst med myndighetsspråk som specialinriktning. År 1988 blev 
Statsrådets svenska språknämnd ett permanent organ med fasta 
arbetsformer och preciserade uppgifter. En av nämndens viktigaste 
uppgifter blev att samordna översättningen och granskningen av 
det svenska lag- och förvaltningsspråket i Finland. Sedan 1989 ger 
Statsrådets svenska språknämnd ut informationsbladet Språkråd.85

Handboken Svenskt lagspråk i Finland (SLAF) är en stark norm 
för lagöversättning till svenska i Finland. SLAF har utkommit i sex 
upplagor: 1986 (provupplaga), 1988 (1 uppl.), 1990, 1998, 2004, 2010 
och 2017. Redan provupplagan, som gavs ut på justitieministeriet, 
kom att spela en viktig roll för svenskt lagspråk i Finland.86 Stats-
rådets svenska språknämnd tog över ansvaret för handboken 1988. 
SLAF (1990) blev officiellt normerande för de statliga myndighe-
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terna, dvs. fick formell status. SLAF (2010) utgavs som anvisning i 
Statsrådets kanslis föreskriftssamling, varför den då fick ännu högre 
formell status. Anvisningarna syftar i första hand till att samordna 
användningen av uttryck och termer i det svenska författningssprå-
ket med ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk 
i Finland som mål.87

Nordman (2015, 2016) har jämfört SLAF 1988 med SLAF 2010 och 
konstaterar att det finns mycket som skiljer de undersökta upplagorna, 
men i detta sammanhang är särskilt den språkliga utvecklingen av 
intresse. Hon plockar fram ett antal exempel, som handlar om ord-
val (släktnamn 1988 > efternamn 2010; stadgande 1988 > bestämmelse 
2010), men också om meningsstruktur, ordformer, modernisering av 
ord och fraser och om att skriva könsneutralt. Lagspråket utvecklas 
ständigt. Till reformerna i det svenska lagspråket i Finland hör de 
slopade pluralformerna av verb (voro, hava) 1968, och rekommen-
dationen att i första hand skriva inte i stället för icke eller ej 1980.88

En reform som inte syns i lagspråket, men däremot i andra myn-
dighetstexter är du-tilltalet. I sverigesvenska myndighetstexter har 
man duat sedan 1970-talet, men duandet framträder först på 1990-
talet i finländska sådana. Rekommendationer om att skriva du och 
undvika man gavs 1996 och 2002, men på Folkpensionsanstalten 
börjar man dua sina kunder i text först 2006.89

I fråga om lagspråket blev det en påtaglig förändring år 1995, då 
Finland anslöt sig till Europeiska unionen. I och med det finländska 
och det svenska medlemskapet i EU uppstod i EU-svenskan en för-
ening av sverigesvenskt och finlandssvenskt lagspråk. Detta innebär 
att det åter finns nyskriven författningstext på svenska där språk-
dräkten är gemensam för både Finland och Sverige. Det finns därför 
tre varianter av svenska lagtexter: sverigesvenska, finlandssvenska 
och EU-svenska. Eftersom målet för språkvården varit att minimera 
skillnaderna mellan svenskan i Finland och svenskan i Sverige, har 
EU alltså på sätt och vis gynnat språkvården inom det juridiska fäl-
tet. Samtidigt finns det självfallet nya problem som har uppstått 
i utformningen av EU-lagarnas svenska språkdräkt, bl.a. när den 
tunga meningsbyggnaden i EU-språket ska översättas till svenska.90

Ett handlingsprogram för klart myndighetsspråk publicerades 
2014.91 Det hade utarbetats av en arbetsgrupp vid Undervisnings- 
och kulturministeriet, med representanter för bl.a. finlandssvensk 
och finsk språkvård. Programmet innehåller flera olika förslag till 
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åtgärder, bl.a. hur riksdagen och statsrådet ska kunna skapa struk-
turer och arbetsformer som hjälper och uppmuntrar myndighe-
terna att använda ett gott språk, en klarspråksombudsman samt en 
termbank för förvaltningstermer. Utöver det föreslås bland annat 
att det stiftas en ortnamnslag.92 Ortnamn är nämligen också en typ 
av myndighetsspråk.

6.6 ”Misslyckad namngivning – en form av miljöförstöring”

Man har tecknat upp och samlat in svenska ortnamn i Finland sedan 
slutet av 1800-talet, först i Svenska landsmålsföreningens regi, senare 
inom Svenska litteratursällskapet (SLS). Insamlingen var som inten-
sivast på 1950- och 1960-talen. En orsak var att SLS fått i uppgift att 
granska namnskicket på Lantmäteristyrelsens nya kartblad från svenska 
trakter, vilket ökade behovet av tillförlitliga samlingar. Flera större 
insamlings- och forskningsexpeditioner ordnades, särskilt i kusttrak-
terna. Dessa expeditioner gjordes med båten Rödan, införskaffad för 
just detta ändamål. Ortnamnen i SLS samlingar beräknas uppgå till 
närmare 400 000. Samlingarna utgör fortfarande en viktig grund för 
namnvårdsarbetet, bland annat för den kommunala namngivningen.93

År 1956 framlades en lagmotion i riksdagen om en ortnamnslag 
vars uppgift skulle vara att reglera planeringen av nya namn och 
myndigheternas ortnamnsbruk. Det ledde inte till resultat, och trots 
nya försök saknar Finland fortfarande en lag som skyddar de hävd-
vunna ortnamnen.94

”Misslyckad namngivning är en effektiv form av miljöförstöring 
på lång sikt” skrev namnforskaren Kurt Zilliacus 1969 i en artikel i 
Hufvudstadsbladet där han talade för professionell namnvård i stä-
der och kommuner. I artikeln underströk han vikten av sakkunskap, 
men konstaterade samtidigt att det inte finns ortnamnsexperter så 
att det räcker till alla kommuner i landet.95

När Forskningscentralen grundades 1976 innebar detta inte någon 
stor förändring för namnvården. Namnavdelningen vid Svenska lit-
teratursällskapets folkkultursarkiv, med två anställda, hade redan då 
i tio år arbetat praktiskt taget helt med statsmedel.96 Däremot kan 
man anta att samarbetet mellan den svenska och finska namnvården 
nu blev tätare när de verkade inom samma organisation.

På 1980- och 1990-talen bedrevs mycket namnplanering och namn-
vård, bland annat med anledning av att vägar i glesbygden skulle 



147

 OLAV AHLBÄCK

Olav Ahlbäck (1910–1989) var den främste bland 
dem som på 1900talet förde vidare arvet från 
Axel Olof Freudenthal och Svenska landsmåls
föreningen i Helsingfors. Hans lilla skrift Svenskan 
i Finland (1956) har varit en inspirationskälla för 
projektet Svenskan i Finland – i dag och i går, som 
har gått under arbetsnamnet ”Nya Ahlbäck”. I den 
faktarika boken tecknar Ahlbäck en bild av både 
dialekternas och standardspråkets historia och 
deras nutida särdrag.

Olav Ahlbäck fick sin utbildning vid Åbo 
Akademi, där han 1946 disputerade på avhand
lingen Studier över substantivböjningen i Finlands 
svenska folkmål. Redan före kriget hade Ahlbäck 
på motorcykel färdats runt i alla delar av svensk
bygderna och tecknat upp ord för det som skulle 
bli den första avhandlingen i morfologi i Finland. 
Forskningsperspektivet var formhistoriskt: han 
ville visa hur den nutida substantivböjningen 
hade vuxit fram ur det fornsvenska systemet. 
Förändringarna var främst orsakade av ljudlagar 
som påverkade fonem i ändelser, såsom bortfal
let av trycksvaga slutvokaler (i arman ’armarna’), 
av slutt (i huse ’huset’) och av artikelvokalen (i 
hästn ’hästen’). Efter meritering med en studie 
över Jöns Buddes språk och landsmanskap (utgi
ven 1956) utsågs Olav Ahlbäck 1950 till professor 
i nordisk filologi vid Helsingfors universitet. (Om 
Jöns Budde, se kapitel 4 i volym III:1.)

Inom Svenska litteratursällskapet initierades 
hösten 1936 inrättandet av ett institut för forsk
ning i dialektologi och etnografi, och initiativet 
mognade raskt till beslut. Med två tjänstemän, 
Olav och Ragna Ahlbäck, kunde Folkkulturs-
arkivet inleda sin verksamhet den 1 januari 1937. 
Arkivet fick till uppgift ”att leda och främja en 
sy stematisk undersökning av det finlandssvenska 

bosättningsområdets folkkultur och folkspråk” 
(Mustelin 1986 s. 237).

Under krigsåren var Olav Ahlbäck långa 
tider inkallad. Efter att ha återinträtt i tjänst efter 
kriget delade han tidvis sitt arbete mellan Folk
kultursarkivet och Folkmålskommissionen, en 
institution som 1927 hade inrättats för att med 
statsmedel samla in material till en ordbok över 
det svenska folkspråket i Finland. Sin goda orga
nisationsförmåga fick Ahlbäck bruk för när han 
ledde kommissionens insamling av dialektord 
och skapandet av dess ordregister. Det var hans 
förtjänst att de s.k. storsamlingarna kom till 1939–
1961, genom flerårsstipendiater som fältarbetade 
i Esse, Korsnäs, Kumlinge, Tenala och Houtskär. 
Bandspelare var Ahlbäck den förste att ta i bruk 
för inspelning av dialektprov 1952, tillsammans 
med Lars Huldén.

Samtidigt började planerna på dialektord
boken ta allt fastare form. Den blivande ord boken 
skulle innehålla bara finländskt material, och den 
skulle omfatta dialekternas hela ordförråd. År 
1959 hade förarbetena nått så långt att Under
visningsministeriet kunde godkänna Folkmåls
kommissionens plan för utgivning av Ordbok över 
Finlands svenska folkmål, som skulle bli Ahlbäcks 
egentliga livsverk. År 1960 lämnade han profes
suren i nordisk filologi för att bli huvudredaktör 
för ordboken. På Åminneborg i Malax, där paret 
Ahlbäck bosatte sig 1965, tillkom dess första och 
andra band, A–E 1982 och F–HU 1992, redige
rade efter den modell Ahlbäck själv hade skapat 
för ordartiklarnas struktur. Arvet efter Ahlbäck 
förvaltas nu av Institutet för de inhemska språ
ken och Svenska litteratursällskapets språkarkiv 
i Helsingfors.

Ann-Marie Ivars
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namnges systematiskt och eftersom granskning av namnen på grund-
kartor inleddes. Man sysslade även med namnplanering och namn-
vård i städerna.97

En viktig del av den finlandssvenska namnvården handlar om 
användningen av svenska namn på orter i Finland. I den frågan är 
förteckningen Svenska ortnamn i Finland av stor vikt. Förteckningen 
har utkommit i fem upplagor (1926, 1939, 1963, 1984 samt 2012), varav 
de tre första utgavs av Svenska folkpartiets centralstyrelse och de två 
nyaste av Forskningscentralen/Institutet för de inhemska språken. 
Den nyaste är en webbutgåva med cirka 5 000 uppslagsnamn, som 
uppdateras fortlöpande. Svenska ortnamn i Finland föregicks av en 
förteckning med liknande innehåll som 1897 utgavs av Svenska lit-
teratursällskapet i Finland.98

Finland har sedan 1967 samarbetat internationellt med standar-
disering av geografiska namn inom ramen för Förenta nationerna. 
Målet där är ett klart och enhetligt internationellt namnskick.99 Ett 
nära samarbete bedrivs även med namnvården i Sverige, konkret i 
arbetet med Namnvårdsgruppen. Gruppen består av representan-
ter för olika myndigheter som arbetar med namnvård på olika sätt.

Numera är vården av namn på myndigheter en viktig del av 
namnvården. I handlingsprogrammet för ett klart myndighetsspråk 
påpekas att namn på offentliga tjänster och administrativa områden 
ofta skapat problem på 2000-talet. Problemen hänför sig till såväl 
namnändringar, förorsakade t.ex. av kommunsammanslagningar, 
som namn på nya organisationer, namnförkortningar och bristfäl-
liga svenska parallellnamn.100

6.7 Mediespråkvård

Språkvården har sett journalisterna som en viktig målgrupp, efter-
som massmediernas språk är offentligt språkbruk med stor spridning 
och journalisterna därför har fått ett betydande ansvar för språk-
utvecklingen. Utgångspunkten är bekant: ”Det gäller både att und-
vika onödiga provinsialismer av traditionellt slag, att se upp för ökat 
finskt inflytande på syntax och lexikon och att följa den allmänna 
svenskans utveckling inte minst vad gäller nyheter i ordförrådet”, 
skriver språkvårdarna Mikael Reuter och Eivor Sommardahl.101

Det har bedrivits en del mediespråkvård ända sedan Bergroths 
tid; några exempel tas upp i det följande. Men det var först under 
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slutet av 1980-talet som mediespråkvården kan sägas ha blivit sys-
tematisk och organiserad.

Till de tidiga insatserna för mediespråket hör en väggtavla med 
finlandismer från 1911, som tyvärr inte verkar finnas bevarad. Rolf 
Pipping (1958) berättar om hur den kom till:

Dess tillkomst erbjuder ett visst intresse. Vid ett sammanträde 
den 25.3.1911 i Finlands Svenska Publicistförbund meddelades, 
att Bergroth hade utarbetat en förteckning över ”oriktiga uttryck 
i vår svenska”. Ordföranden, som då var Axel Lille, föreslog, att 
förbundet skulle lämna tryckningsbidrag till utgivande av en 
förteckning över ”osvenska ord i vår tidningssvenska”. Förslaget 
ledde till resultat i den formen, att Bergroth utarbetade en lista 
som trycktes och uppfordrades på papp för att såsom väggtavla 
upphängas på tidningsredaktionerna. Det var denna lista som 
Bergroth själv följande år utgav i ett häfte på 16 sidor.102

Listan trycktes i hela 5 000 exemplar, varav 100 var färdigt limmade 
på papp. Enligt överenskommelse med Bergroth var det bara möj-
ligt att sälja den till tidningsredaktioner och medlemmar i Finlands 
svenska publicistförbund. Den blev dock ingen försäljningssuccé; 
bara 41 exemplar såldes under det första halvåret.103

År 1930 utkom som tidigare nämnts boken Säregenheter i fin-
ländsk tidningssvenska skriven av Valdemar Langlet på uppdrag av 
Finlands svenska publicistförbund. Den kan åtminstone i någon mån 
ha använts i språkvårdssyfte på tidningsredaktionerna i Svenskfin-
land, även om den inte egentligen var avsedd för det:

Följande framställning är icke direkt avsedd att tjäna som peda-
gogisk handledning – ehuru den möjligen också kan användas 
som sådan, eventuellt efter lämplig befunnen omredigering. Den 
har utförts som en förutsättningslös undersökning efter empirisk 
metod med excerpter ur ett antal till förfogande ställda press-
alster […].104

Boken delades ut gratis till publicistförbundets medlemmar och sål-
des genom Svenska folkpartiets förmedling.105

Den lilla broschyren Skall Ni tala i radio? utgavs 1955 av Finlands 
Rundradio med syfte att ”ge radiotalaren några goda råd, som inte 
endast nybörjaren, utan också den vana talaren och föreläsaren kan 
behöva”. I broschyren ges på 15 sidor goda råd om hur man talar ”en 
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bildad berättares naturliga språk, som förutom talspråkets enkla 
satsbildning och ordval har den genomtänkta och putsade form, 
som man har rätt att fordra av ett förberett föredrag”. Radiotalaren 
uppmanas tala naturligt, tänka på målgruppen och undvika svåra 
ord. Att den som talar i radio har möjlighet att påverka den framtida 
språkutvecklingen slås fast:

Men språket skall för radions skull inte utarmas. Också om vi 
använder talspråkets enkla satsbyggnad och håller oss till dess 
ordval, kan vi berika det och vårda det genom att verkligen utnyttja 
dess rika ordskatt och se till att vi talar det felfritt och vårdat. 
Den som talar i radion har ett stort ansvar för språkets renhet. Ett 
språkfel, som en populär radiotalare till äventyrs gör, ger han 
tusenfaldig spridning åt, medan en språklig korrigering å andra 
sidan kan rätta till ett fel, som kan ha varit vanligt hos tusentals 
lyssnare. Vi skall alltid minnas detta: Vårt finlandssvenska språk 
erbjuder ett otal fallgropar, som det gäller att se upp för. Radion 
är vårt hittills bästa medium för nödvändig språkvård, särskilt 
just vad talspråket beträffar. Envar, som talar med förberedd text 
inför mikrofonen, bär sin del av ansvaret för modersmålets ans 
och vård.106

I slutet av broschyren finns en kort lista med tillåtna och otillåtna 
uttalsdrag (t.ex. uttalet de, di och dem som föredras framför dom 
och döm) samt provinsialismer som ska undvikas (t.ex. ett nummer, 
numret, flere nummer, numren som ska användas i stället för det pro-
vinsiella en nummer, nummern, numror, numrorna).

Svenska språkvårdsnämnden skickade mellan 1958 och 1960 
genom sekreteraren Björn Pettersson ut fyra kompendier till tidnings-
redaktionerna med titeln ”Språkliga råd och anvisningar på basen av 
iakttagelser i finlandssvensk tidningspress”. I dem tog Pettersson upp 
språkliga drag som behövde kommenteras och bortarbetas. En stor 
del av dessa drag är finlandismer, översättningsmissar och stilfrågor.

Mediespråkvården förefaller under denna tid närmast ha bestått 
av punktinsatser, om man bortser från korrekturets och sättarnas 
insats som i stället torde ha varit betydande.

I november 1974 arrangerade Finlands svenska publicistförbund 
ett språkvårdsseminarium i Kristinestad.107 I den efterföljande tid-
ningsdebatten kommenterade professor Carl-Eric Thors, ordförande 
för Svenska språkvårdsnämnden, att samhällets demokratisering 
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påverkar vår syn på standardspråket, men att vi fortfarande behö-
ver ett standardspråk.

Jag är inte riktigt ense med Klinkmann, då han menar att demo-
kratiseringen av samhället rimligtvis betyder att den språkliga tole-
ransen ökar. Jag tror att det alltid kommer att finnas en språkart 
med krav på allmängiltighet – det är som han säger att ”språket 
är den sociala aktivitet som till sin natur är mest konservativ”. 
Det betyder också att man knappast kan räkna med full tolerans 
gentemot påtagliga avvikelser. Men jag tror att demokratiseringen 
kan betyda någonting annat (och den har gjort det i Sverige): det 
vardagliga talspråket påverkar standardspråket. Det innebär att 
standardsvenskan kommer att kännas närmare språkbrukarna, 
känslan av främlingskap gentemot den blir mindre.108

Enligt chefredaktören Ole Torvalds på Åbo Underrättelser hörde det 
till journalistens uppgift att vara språklig mönsterbildare. Därför 
efterlyste han ”sekundsnabb språkrådgivning, något slags ’Fröken 
Språk’ att telefonera till”, samt språkliga källor, t.ex. ordlistor och 
en skriftserie med språkvårdssyfte. Det behövdes mer än den redan 
existerande språkvårdsnämnden, ansåg han.109

Att dagsjournalistiken behöver språkvård var alltså något som 
framkom på språkvårdsseminariet i Kristinestad. Det ansåg också 
professor Thors, när han i december 1974 i Hufvudstadsbladet uttalade 
sig om saken och sade att frågan var brådskande. ”Man kan gott säga 
att det brinner i buskarna. Frågan om en heltidsanställd sekreterare 
för Svenska språkvårdsnämnden måste lösas med det snaraste.”110 
Några år senare skulle både Torvalds och Thors önskan gå i uppfyl-
lelse när Forskningscentralen för de inhemska språken grundades.

En ny era inleddes 1980, då Forskningscentralen och Rund radion 
började samarbeta. Resultatet utgjordes enligt nordisk modell av s.k. 
språkbrev som skickades till redaktionerna. I breven gavs språkliga 
rekommendationer. 1982 delade Rundradion ut broschyren Röst och 
språk till alla sina journalister. Broschyren var utarbetad i samarbete 
med Forskningscentralen.111 1983 fick Rundradion en egen språk-
vårdare på deltid, anställd av Forskningscentralen. Rundradions 
svenska språknämnd (Russ) grundades 1991 på initiativ av ett antal 
språkintresserade journalister. Russ tog initiativ till och utarbetade 
nya språkregler för Rundradions svenska verksamhet, eftersom de 
tidigare programreglerna nästan helt hade saknat anvisningar om 



6. Den finlandssvenska språkvården från Bergroths Finlandssvenska 1917 till i dag152

språket. Dessa fastställdes av Rundradions högsta ledning den 5 feb-
ruari 1997. Där stipuleras bland annat att journalisternas regionala 
bakgrund gärna får återspeglas i språkmelodi och allmänna uttals-
drag, men man avråder från ”utpräglat dialektalt färgat språk”, och 
varnar för att ”utpräglade dialekter kan vara svåra att förstå för lyss-
nare och tittare från andra delar av landet”.112 Reglerna i Röst och 
språk bygger fortfarande i grunden på den norm för det vårdade fin-
landssvenska talspråket som skapades av Hugo Bergroth. År 2014 gav 
Russ ut broschyren Så talar och skriver vi på Svenska Yle med samma 
uttalsregler som tidigare, även om många exempelord är förnyade.113

Den svenska språkvården vid Forskningscentralen började sam-
arbeta regelbundet med de finlandssvenska tidningarna vid mitten 
av 1980-talet, och samarbetet intensifierades på 1990-talet. Även 
om resultaten hade varit hyggliga, gav Reuter och Sommardahl 
(1998) uttryck för en viss frustration över att samma eller likartade 
fel gång på gång upprepades i tidningarna. Av den orsaken gav man 
ut en lista med de vanligaste språkdragen som borde undvikas med 
det provocerande och självironiska namnet Femtiofem förrädiska 
och förargelseväckande finlandismer och andra frekventa fel. Varje 
journalist skulle med hjälp av listan kunna arbeta bort sina egna 
återkommande fel så att språkvården i stället fick tid att diskutera 
större principiella frågor om t.ex. stil och begriplighet. Detta lycka-
des inte, skriver Reuter och Sommardahl, trots att initiativet till lis-
tan hade tagits av journalisterna själva. ”Samma finlandismer och 
fel förekommer fortfarande dagligen i tidningen, vilket kanske säger 
någonting om hur svårt det är också för professionella språkbrukare 
att ändra på sitt språk.”114

Ett närmare samarbete mellan språkvårdare och journalister inled-
des 1997 då ett projekt mellan språkvården på Forskningscentralen 
och Hufvudstadsbladet sjösattes. Nu ville man pröva på den modell 
som användes på Dagens Nyheter, med en språkvårdare som fanns 
på redaktionen varje dag. Denna modell användes fram till 2003 
då projektet Språkörat inleddes med samarbete mellan Forsknings-
centralen, de finlandssvenska dagstidningarna, Finska Notisbyrån 
(FNB) och några år senare även Rundradion. Förutom att Språk-
örat administrerar språkvårdarresurserna upprätthåller projektet en 
webbplats där man samlar språkrekommendationer av olika slag.115
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6.8 Statusvård – språkets användningsområden

Man kan bedriva språkplanering ur både en språklig och en sam-
hällelig synvinkel, dvs. som korpusvård eller statusvård. Medan 
korpusvården står för den traditionella språkvården och ägnar sig 
åt språkets ”kropp”, korpus, dvs. själva språksystemet, är statusvår-
den aktuell när ett språk ses i relation till andra språk, dvs. när man 
diskuterar språkets användningsområden eller domäner.116 Språk-
vården i hela Norden har med början vid millennieskiftet i ökande 
grad sysselsatt sig med språkpolitik och statusvård, vid sidan av den 
klassiska språkvården, korpusvården. I det sammanhanget blev ordet 
domänförlust en central term för statusvården i hela Norden. Med det 
avses att ett språk slutar användas inom ett visst område. Ofta hand-
lar det om att engelskan tar över i stället för nationalspråken, men 
det kan även användas om andra språkkonstellationer, exempelvis 
när ett majoritetsspråk används i vissa sammanhang på bekostnad 
av ett minoritetsspråk.

Intresset för statusvård har bland annat tagit sig uttryck i hand-
lingsprogram för de olika språken. Sverige var först, då man pub-
licerade den språkpolitiska utredningen Mål i mun – Förslag till 
handlingsprogram för svenska språket 2002. Bara ett år senare kom 
det finlandssvenska handlingsprogrammet Tänk om.117 De övriga 
nordiska språken följde efter i rask takt.118 Handlingsprogrammet 
för finskan Suomen kielen tulevaisuus (Finska språkets framtid) pub-
licerades 2009.119 Den nya språklagen i Finland (423/2003), som 
trädde i kraft 2004 i stället för språklagen från 1922, är också ett 
uttryck för statusvård.120

6.9 Dagens språkvård, traditionell men uppdaterad

När man ser tillbaka på språkvården de gångna 100 åren kan man 
konstatera att det finns många likheter mellan Bergroths Finlands-
svenska och de moderna språkvårdarna i fråga om synen på de fin-
ländska särdragen. Ändå har samhällsutvecklingen bidragit till en 
gradvis allt liberalare språksyn.

När Finlandssvenska nyss hade utkommit tillämpades det 
Bergrothska programmet som strängast, och språksynen var strikt, 
närapå en moderiktning, för att använda Bengt Lomans formule-
ring.121 Rolf Pipping skriver att det i och med Finlandssvenska ”torde 
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ha blivit klart för alla finlandssvenskar med någon känsla av ansvar 
för modersmålets behandling, att en aktiv språkvård behöves”.122 
På 1920-talet gjordes stränga redigeringar av skönlitterära verk, där 
finlandismer rensades ut med hård hand. Det var i huvudsak bara 
de litterära modernisterna som vägrade gå med på detta program. 
Clas Zilliacus uttrycker det så här:

I Finland tar man i systematiskt, med en ny och handfast ordning. 
Ordningsmannen heter Hugo Bergroth. […] På den finlands-
svenska författarens axel placerar Bergroth en symbolisk silkes-
apa, som med åtbörder visar att dess sittplats gör konster. Så blir 
skrivandet en påpassad akt. I det perspektivet är modernisterna 
regellösa och beter sig som under dopdag i Eden, de bestämmer 
själva hur det heter.123

1930-talets språkstrid bidrog förmodligen till en ökad enighet bland 
de svenskspråkiga i språkvårdsfrågan. Man ville visa att svenskan i 
Finland inte var en oanvändbar dialekt, vilket den av svenskmot-
ståndarna hade anklagats för att vara.124

På 1970-talet infördes grundskolan i Finland. Då åkte Bergroths 
skolbok Högsvenska, vars nionde upplaga utkommit så sent som 1968, 
ut ur läroplanen. På 1970-talet uppstod också den finlandssvenska 
rörelsen Hurrarna, som bland annat motsatte sig den Bergrothska 
språkvårdsideologin. Sedan 1976, då språkvården började bedrivas 
av ett statligt verk, har språkvårdens område vidgats, och framför allt 
i ökande grad inriktats på det offentliga språket. Numera sysslar man 
med bland annat språkvård för myndigheterna, klarspråksverksam-
het och mediespråkvård. Den utökade verksamheten har naturligtvis 
lett till att fokus på finlandismer samtidigt minskat.

Språkvårdare befattar sig inte längre med skönlitterärt språk. Att 
ägna sig åt språkliga redigeringar av den typ som gjordes i början av 
1900-talet är numera helt otänkbart. Det är också mycket sällan som 
professionella språkvårdare försöker sig på att normera finlands-
svenskt uttal eller ledigt samtalsspråk; sådant sker bara när medie-
språkvården riktar sig till talande journalister, och när den genre 
som journalisterna rör sig inom inte är vardaglig.

Dagens språkvårdare tar hellre på sig en rådgivande roll än en 
styrande, och understryker gärna att det är sammanhanget som 
avgör hur man kan uttrycka sig. Det betyder ändå inte att den fin-
landssvenska språkvården på något sätt skulle ha ändrat sin grund-
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tanke. Fortfarande ser man det som viktigt att svenskan i Finland 
ska utvecklas i jämbredd med svenskan i Sverige, och att den inte 
divergerar till något som inte längre kan kallas svenska. Och språk-
vårdarna är realister: de vet att det är svenskan i Finland som måste 
följa utvecklingen i Sverige, inte tvärtom.

Noter

1. Se kapitel 3 i denna volym.
2. Se kapitel 4 om Hugo Bergroth. I förordet till Finlandssvenska nämner 
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4. Landqvist 1998 s. 29.
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6. Bergroth 1928 s. VII, 21.
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person, de bildades vardagstal, den bildade finländska svenskan, den bil-
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9. Bergroth 1928 s. 25–26.
10. Bergroth 1928 s. 21–22.
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rent svenskfödda högre bildade allmänheten i Finland och inlands-
svenskan eller viborgssvenskan, särskilt sådan den ljuder i medelklassens 
mun.

12. von Numers komedi filmatiserades 1912 av Mauritz Stiller under titeln 
Den tyranniske fästmannen (Sundholm 2000 s. 352). Läs mer om Tavast-
stjerna i kapitel 10 och Ahrenberg i kapitel 11 i denna volym.

13. Bergroth 1928 s. 17.
14. Noreen 1903 s. 94. Noreen listar 17 avvikelser; dessa finns samlade i en 

faktaruta i samband med kapitel 11 i volym III:1.
15. Landqvist 1998 s. 13.
16. Bergroth 1928 s. 6–8.
17. Bergroth 1928 s. 24−25.
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Sven-Erik Hansén

FRÅN FOLKSKOLA TILL 
GRUNDSKOLA − ASPEKTER  

PÅ SPRÅKUTVECKLING  
OCH SPRÅKVÅRD

Varför ser modersmålsämnet ut som det gör i dag i våra grundskolor? 
Vilka krafter har medverkat till att forma ämnets mål och innehåll? 
Hur har språkvården, i betydelsen tal- och textvård, uppmärksam-
mats i skolans läroplaner och läromedel under olika perioder? Frå-
gor av det här slaget dyker upp då vi från nuets utgångspunkt riktar 
blicken mot modersmålsämnets utveckling.

Syftet med min framställning är att med fokus på ämnets språk-
utvecklande och språkvårdande aspekter göra en översiktlig analys 
av hur ämnet har gestaltats i skolans läroplaner och läromedel. Med 
skola avses den grundläggande utbildning som innefattar svenska 
folkskolan och grundskolan i Finland. Den del av grundskolan som 
fokuseras är lågstadiet eftersom det närmast motsvarar de ålderska-
tegorier som folkskolan var ämnad för.1 Den period som granskas 
sträcker sig från folkskolans etablering under 1860-talet till den skol-
reform som leder till att grundskolan införs under 1970-talet. Efter-
som en betydande insats i modersmålsämnets utveckling under en 
expansiv fas gjordes av lektorn och senare direktorn för Nykarleby 
folkskolseminarium, Karl-Johan Hagfors, får hans program belysa 
synen på språkvården i folkskolans program under den här fasen.

Ett läroämne på skolans schema är inte en självklarhet utan en 
social konstruktion formad ur konkreta behov och under specifika 
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historiska omständigheter. Modersmålsämnet i folkskolan tar grad-
vis form, dels under etableringsfasen, dels under de expansiva åren 
mot slutet av 1800-talet. För utformningen av innehållet står lärare, 
lärarutbildare, författare till läroplaner och läroböcker samt forskare. 
Modersmålsämnets etablering och fortsatta utveckling är oupplösligt 
förenade med kvalificeringen av lärare vid de lärarseminarier som 
inrättades parallellt med folkskolor. Av de seminarier som tillkom-
mer under senare delen av 1800-talet bestäms att två ska betjäna den 
svenskspråkiga befolkningen, seminariet för kvinnliga studerande i 
Ekenäs (1871) och för manliga studerande i Nykarleby (1873). Flera 
av de finsk- och svenskspråkiga seminariernas modersmålslärare blir 
bemärkta personer genom sina långvariga insatser som lärare men 
även som läroboksförfattare och som engagerade i den samhälleliga 
diskussionen om ämnet, inte minst vid de allmänna folkskolmöten 
som anordnas relativt regelbundet i den tidiga folkskolan.

Trots att uppmärksamheten i den här redogörelsen främst inrik-
tas på det språkvårdande arbetet, och inte exempelvis på lästexternas 
innehåll, måste aspekter på ämnet som helhet beröras i samman-
hang där det bedöms vara motiverat. Modersmålsämnet tilldelas 
ju en språkutvecklande och språkvårdande funktion i vilken varje 
delområde: muntlig framställning, skriv- och grammatikträning, 
läsning, samverkar. Ämnets delområden står under olika perioder 
för varierande uppgifter. Exempelvis skulle lästexter i början av den 
undersökta perioden, förutom betoningen av det litterära eller sak-
orienterade innehållet, också tjäna som underlag för rättstavning, 
muntlig framställning och grammatikträning.

Ur den helhet ämnet bildar har ambitionen likväl varit att iden-
tifiera aspekter som explicit rör språkvårdsarbetet, såsom relationen 
mellan dialekter och standardspråk, förhållandet mellan finlands-
svenska och sverigesvenska som det framträder i läroplaner, läro-
böcker och i debatten om skolans språk, och rättstavningsfrågan 
såsom den diskuteras under slutet av 1800-talet och så småningom 
får sin lösning genom stavningsreformen. Även om framställningen 
till sin karaktär är longitudinell uppmärksammas främst faser och 
företeelser som innebär förändringar eller kvalitativa skiften i ämnets 
utveckling.2 Sammantaget betyder valda fokusområden att tyngd-
punkten i framställningen läggs vid språkvårdande teman under 
folkskolans formativa decennier och på senare händelser som sig-
nalerat nya betoningar eller förändringar i synen på skolans språk-
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vård. Framställningen avslutas med en översiktlig granskning av 
hur språkvårdande aspekter behandlas i grundskolans läroplan och 
i separata handledningar som publiceras i anslutning till läroplanen.3

7.1 Kyrkans folkundervisning

Modersmålsämnets väg in i den finländska skolan är nära relaterad 
till den språkkulturella mobilisering och till de samhälleliga struk-
turförändringar som under 1800-talet banar väg för massundervis-
ning i offentligt upprätthållna utbildningsinstitutioner. Ämnets eta-
blering är också sammankopplad med utvecklingen av ämnet inom 
den högre utbildningen.

Bakom ämnets framväxt finns emellertid ett längre tidsper-
spektiv som går tillbaka till reformationens accentuering av ordets 
och språkets betydelse för kristen fostran. Kyrkan och staten satte i 
gång läskampanjer med målet att ge elementär kristendomsunder-
visning åt massorna. Trots att 1600- och 1700-talets läskampanjer i 
riket hade religiösa mål sammanfaller de med statsmaktens strävan 
efter politisk centralisering och moralisk uniformitet. Läsförmågan 
kan inte jämföras med dagens utan är gångbar främst i psalm bokens 
och katekesens värld. För den stora allmänheten förblir läsförmå-
gan begränsad till en stavelsebaserad läsning av kända texter som 
memorerades.

Den klassiska högre utbildningen påverkades inte direkt eller 
omedelbart i någon större utsträckning av reformationens beto-
ning av modersmålet. Under sekler hade behärskning av latin och 
klassisk litteratur utgjort utbildningens huvudsakliga mål och den 
traditionen fortsatte fram till 1800-talet då den högre utbildningen 
moderniserades. Den elementära läs- och skrivträning som inledde 
klassiska studier kunde emellertid försiggå på nationella språk.4

Kyrkans folkundervisning och den högre utbildningen för in två 
traditioner i folkskolan. Den förra är relaterad till kristet-sedliga ideal 
förankrade i kyrkans läsundervisning, medan den senare bär på en 
språksyn och på prioriteringar som karakteriserade latinundervis-
ningen. Grammatikträning, som inom högre utbildning betraktas 
som grunden för språkundervisning, kommer även att påverka den 
formella språkträningen i folkskolan. Attityder från högre utbild-
ning sätter sin prägel på diskussionen om folkskolans roll som bot-
tenskola för högre utbildning. Så sent som på 1940-talet skrivs i ett 



7. Från folkskola till grundskola − aspekter på språkutveckling och språkvård168

statligt betänkande om folkskolans plats i utbildningssystemet: ”Vårt 
läroverk är en bröstarvinge till klosterskolan och folkskolan är en på 
sämre papper tryckt kliché av läroverket.”5

7.2 Språk, nation och skola

Innan jag går in i analysen av modersmålsämnet läggs ämnets utveck-
ling in i den samhälleliga kontext där folkskolans program tar form. 
Förbindelsen språk, nation och skola har varit aktuell i samhälls-
bygget sedan det moderna skolväsendet etableras i Finland under 
1800-talets senare hälft, och folkskolans tillkomst är nära förbun-
den med nationalismens och industrialiseringens framväxt. Natio-
nalismen är som massrörelse oupplösligt förenad med behovet av 
utbildning i det framväxande industrisamhället.6 Den socialisation 
och reproduktion som hör samman med agrarsamhället var främst 
knuten till familje-, släkt- och bygemenskapen. Industrisamhället 
däremot anser sig behöva förlägga en del av socialisationsprocessen 
till särskilda institutioner, skolor, som ska tillgodose industrisamhäl-
lets behov av utbildad arbetskraft och stå under samhällets kontroll. 
Den finländska varianten av 1800-talets nationalitetsrörelser knyts 
starkt till språk och skola. Språket börjar uppfattas som ett samman-
hållande band mellan invånarna och nationens centrala uppgift är 
av fostrande karaktär.

Skola och utbildning utvecklas till en central arena för respek-
tive befolkningsgrupps språkkulturella strävanden. Förbindelsen 
språk och utbildning kompliceras av den språksituation som råder 
under 1800-talets senare hälft. Vid tidpunkten för folkskolans till-
komst ger samhällets tvåspråkighet finskan och svenskan en klar 
funktionell distribution. Den svensktalande befolkningen i Finland 
utgör en minoritet till antalet samtidigt som den kulturellt och poli-
tiskt dominerande eliten finns inom den svenskspråkiga gruppen.7 
Svenskan betraktas av historiska skäl som ett högspråk inom kul-
tur och förvaltning. Finskan har dittills framför allt varit allmogens 
språk. Svenskan har också flera varieteter som talas av kustbygdens 
fiskare och bönder vilka utgör majoriteten av den svenska befolk-
ningen. Obalansen mellan befolkningsgruppernas språkliga fördel-
ning och landets ledande språk resulterar i motsättningar som ger 
den nationella rörelsen i Finland dess karakteristiska drag. Språket 
blir både en samlande och en splittrande faktor.
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Ett motiv bakom de finsknationella kraven på en allmän folk-
skola är att förändra språkförhållandena. Folkskolan ska bidra till att 
höja finska språkets och därmed finska folkets kulturella nivå. En del 
svenska kretsar anser därför att det bakom hela idén med folkskolan 
ligger ett potentiellt hot mot svenskans ställning. Svenskans positio-
ner flyttas bakåt, utan att språket för den skull förlorar sin ställning 
som officiellt gångbart språk i Finland. Den synliga delen av språk-
konflikten rör främst den högre utbildningen, men även folkskolan 
drabbas av intressemotsättningar.

Bägge språkgrupperna är utifrån sina språkkulturella motiv måna 
om att skapa ett språkligt uppdelat skolsystem. På finskt håll utveck-
las, med stöd i befolkningsnumerären som legitimerande krav, en 
expansiv språknationell rörelse medan den motsvarande svensk-
nationella rörelsen intar försvarspositioner. När den finskspråkiga 
befolkningen vill befästa sin språkliga ställning är det främst via ett 
ökat utbud av finskspråkiga skolor. Samma företeelse möter också 
på svenskt håll. Exempelvis E. Lagus framhåller i ett inlägg att ett nät 
av svenska folkskolor kunde motverka förfinskningen.8

På både finsk- och svenskspråkigt håll inser man betydelsen av 
att språken inte ska blandas i samma skola. Redan ungefär fem år 
efter folkskolans tillkomst slås det fast som en självklar princip i en 
kungörelse att undervisningsspråket i folkskolorna ”sjelffallet bör rät-
tas efter befolkningens tungomål”.9 Drygt ett par decennier senare 
konfirmeras och preciseras principen om språkligt uppdelade sko-
lor och, om möjligt, även skolhus:

Undervisningen sker på elevernas modersmål, dock att elever 
med olika undervisningsspråk icke sammanföras i en och samma 
skola, där sådant kan undvikas.10

Språkfrågan bidrar till att utforma den språkliga skolstruktur för 
folkskolan som vårt land har följt fram till våra dagars grundskola.

Samtidigt är det viktigt att understryka den konformitet som ger 
karaktär åt folkskolan oberoende av om undervisningen sker på finska 
eller svenska. Mellan språkgrupperna råder genom den tradition som 
kyrkans folkundervisning skapat samma nivå på läskunnighet inom 
de breda folklagren. Initialt är samstämmigheten mellan språkgrup-
perna stor, när det gäller behovet av att höja bildningsnivån och vidga 
läskunnigheten. När folkskolan inrättas blir skolans mål, huvudsakliga 
innehåll och yttre organisation enhetliga för språkgrupperna. Den 



7. Från folkskola till grundskola − aspekter på språkutveckling och språkvård170

byråkratiska kontrollen upprätthålls av samma auktoriteter och base-
ras på samma explicita lagstiftning och regler. Samma pedagogiska 
impulser påverkar utformningen av skolans program. Gemensamt 
genomförda läroplansreformer med gemensamma målsättningar, 
didaktiska principer, gemensam ideologisk inriktning och struktu-
rell uppläggning ger skolarbetet likvärdiga förutsättningar obero-
ende av språktillhörighet. Modersmålsämnets innehåll, strukturella 
uppbyggnad, timantal och fördelning på årskurser regleras av samma 
lagar och bestämmelser. Under folkskolans första decennier används 
även i relativt stor utsträckning samma lästexter både på finska och 
på svenska. Då läses Zacharias Topelius Boken om Vårt Land och 
Naturens Bok, texter ur Kalevala, Kanteletar, Runebergs dikter osv. 
Den här likformigheten har sedan folkskolans etablering utgjort en 
bärande princip vid skol- och läroplansreformer.11

7.3 Modersmålsämnet och språkvården

Modersmål används som samlande begrepp för delområden som 
under olika beteckningar svarar för den explicita språkutvecklingen 
i skolan. I olika läroplaner som har reglerat folkskolans undervisning 
ingår ett antal delområden som under utvecklingens gång har växlat 
namn, men som grovt taget rymmer läsning, skrivning, grammatik 
(språklära) och muntlig träning.

På en generell nivå tilldelas varje delområde en språkutveck-
lande och språkvårdande funktion som inte på ett enkelt sätt kan 
separeras från varandra. Detta gäller i synnerhet för den förra delen 
av den tidsperiod som här är aktuell. Då har språkvårdande aspek-
ter ännu inte differentierats och explicitgjorts på samma sätt som i 
senare läroplaner. Det här betyder att en bredare blick nu behöver 
anläggas på språkvården i relation till modersmålsämnets delområ-
den. I senare läroplaner, främst i grundskolans, är beskrivningen av 
språkvården mera explicit och knuten till relationen mellan språk-
varieteter och standardspråk. Det innebär att granskningen av del-
områdena kan tonas ner till förmån för de texter som specifikt rör 
modersmålsämnet med fokus på relationen mellan språkvarieteter 
hos eleverna och standardspråket. Begreppet normspråk används 
synonymt med standardspråk.

Ett ändamålsenligt sätt att ge stadga åt analysen är att disponera 
den utgående från de läroplansreformer som genomfördes från etable-
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ringen av folkskolan 1866 och den första läroplanen 1881, och vidare 
fram till och med den läroplansreform som 1970 dikterar undervis-
ningens mål och innehåll då grundskolan införs.

7.4 Lästexter som grund för språkutveckling och 
språkvård i läroplanen 1881

Folkskolor börjar grundas efter 1866 då folkskolförordningen trätt 
i kraft.12 Det här betyder att skolor etableras redan innan den första 
formella läroplanen för folkskolan, normalkurserna, har tillkommit. 
En god inblick i synen på språkvården vid den här tiden ger pro-
grammet för den framväxande utbildningen av folkskollärare. Det 
finländska folkskolväsendets grundare, Uno Cygnaeus, gör omfat-
tande studieresor i Europa och hämtar impulser främst från Schweiz, 
men också från sin tid som lärare i S:t Petersburg, där han får avgö-
rande idéer för sitt pedagogiska program.13 En av de uppgifter som 
modersmålsämnet tilldelas är att hos blivande lärare utveckla ett 
vårdat och korrekt muntligt och skriftligt språkbruk. Uppgiften 
innebär från folkskolans begynnelse en återhållsam inställning till 
dialektala avvikelser.

I läroplanen för övningsskolor,14 som tillkommer i anslutning till 
seminarierna, samlas hela modersmålsämnet under rubriken ”Språk-
undervisningen”15 och uppdelas i delområdena läsning, grammatik 
och skrivning. Läsning betraktas som modersmålsämnets centrum 
och ska ske i nära förbindelse med övningar i muntlig och skriftlig 
framställning så att eleverna uppfattar både textens innehåll och form.

Den första folkskollärarutbildningen, som inleds tre år innan 
folkskolförordningen träder i kraft, är finskspråkig. Cygnaeus tror, 
åtminstone till en början, att lärarutbildning kan genomföras på 
finska. Folkskollärare för de jämförelsevis fåtaliga svenska försam-
lingarna kan utbildas vid ett finskspråkigt seminarium och senare 
utan svårigheter undervisa på svenska. Då Cygnaeus i sina debattin-
lägg talar om att folkskolan öppnar en väg för samhällets lägre klasser 
till allmän medborgerlig bildning är det i första hand den finsksprå-
kiga befolkningen han vänder sig till. Hans krav på att finska skulle 
vara undervisningsspråk växer fram ur ett konkret siffer material om 
befolkningens språkliga fördelning.

Över Cygnaeus modersmålsprogram vilar även en finsknationell 
stämning med bl.a. Kalevala och Kanteletar som betydelsefulla texter 
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tillsammans med religiösa. I planeringen av seminarier och normal-
skolor är utgångspunkten således att finska är undervisningsspråk 
medan svenska läses som andra språk, med ett betydligt lägre tim-
antal. Enligt modersmålets läroplan för seminarier och normalsko-
lor ska den finska syntaxen, den finska grammatiken och den finska 
litteraturen studeras.

Olägenheterna med att blivande lärare i svenska folkskolor får en 
finskspråkig utbildning leder, med stöd av den svenska pressen, till 
växande krav på en svensk folkskollärarutbildning. Vid de svenska 
seminarier som grundas i början av 1870-talet gäller det således att 
utforma lärokurser som dels svarar mot folkskolans allmänna mål, 
dels anpassas till svenska språket. Att modersmålsämnet i svensk 
utbildning försenas eller tappas bort är en återkommande företeelse.

Först ungefär femton år efter det att folkskolan införts utkommer 
den första egentliga läroplanen, normalkurserna 1881. Till komsten 
sker efter påtryckningar från lärarkåren, och föranleds också av 
krav på bestämda kunskaper som ställs i den värnpliktslag som 
hade införts. Därtill kommer impulser från den läroplan som 1878 
utkommer i Sverige. I normalkurserna förtecknas och beskrivs läro-
ämnena, och nu ges även rekommendationer för timfördelningen. 
Den samlande benämningen för läsning, skrivning och gramma-
tik blir modersmål. Även om förändringar senare sker till följd av 
exempelvis en läro- och läsebokskommittés betänkande 1899, styr 
läro planen undervisningen ända fram till 1920-talet då den ersätts 
av en ny.

Normalkursernas tillkomst är inte i första hand ett resultat av 
nya pedagogiska idéer, utan ett sätt att sammanföra och organisera 
erfarenheter som dittills samlats. Läsning betraktas som moders-
målsundervisningens centrum och inga separata timmar tilldelas 
grammatik eller olika delmoment inom skrivning, såsom rättskriv-
ning, stilskrivning och uppsats. Lästexterna ska ge underlag för trä-
ning av språkets syntax och för skrivövningar som även inkluderar 
övning av handstilen.

7.5 Folkskolan och rättstavningsfrågan

En språkvårdsdiskussion som gäller rättstavningsfrågan växer under 
1880-talet fram i nära anslutning till motsvarande i Sverige. I Fin-
land handlar diskussionen till en början om hur frågan ska lösas med 
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hänsyn till situationen både i Finland och i Sverige. Axel Olof Freu-
denthal ger i början av 1880-talet ut en rättskrivningslära som tar 
specifik hänsyn till de språkliga förhållandena i Finland.16 Boken är 
primärt avsedd för universitetsstudier, men tas i bruk i såväl läroverk 
som folkskolor, vilket vittnar om det behov boken fyller. Ett par år 
senare ger Freudenthal ut en särskild övningsdel, avsedd bland annat 
för folkskolor. Hans bok, jämte övningar, är anmärkningsvärd för 
att den representerar en ny och något enklare ortografi än tidigare. 
Med utgångspunkt i den språkvetenskapliga diskussionen anpassas 
böckerna till svenska språkförhållanden i Finland.17

Det problem som uppmärksammas i folkskolan är att Freuden-
thals ortografi avviker från Svenska Akademiens rekommenda-
tioner. Skrivundervisningen vid Nykarleby seminarium kritiseras 
av Överstyrelsen för skolväsendet18 för att inte iaktta en ortogra-
fisk konsekvens eftersom blivande folkskollärare får välja mellan 
”det gamla och nya sättet”. Även i folkskolorna råder förvirring. År 
1884 sänder en folkskolinspektör till Överstyrelsen in sin årsberät-
telse från folkskolan i Sibbo där han uppmärksammar behovet av 
ett reglemente ”av stafningsfrågan för folkskolorna med svenskt 
undervisningsspråk”.19 Inspektören klagar över de problem det 
godtyckliga stavsättet skapar och frågar om inte skolorna kunde 
anbefallas att hålla fast vid de regler för rättstavning som uppställts 
av Svenska Akademien.

Då Sverige icke erkänner i sådana frågor någon annan kompetent 
domare än sin Akademi, torde det långt mindre vara tillständigt 
för svenska språket i Finland, och icke minst Finlands folkskola 
att uppresa sig mot Svenska Akademins regler.20

Rättstavningsfrågan utvecklas till en långkörare som kommer att 
sätta en stark prägel på skolans språkvårdsdiskussion fram till stav-
ningsreformen i början av nästa sekel. Freudenthals rättskrivningslära 
kritiseras nämligen för att på åtskilliga punkter avvika från Svenska 
Akademiens ordlista, och i ecklesiastikexpeditionens svar till över-
styrelsen 1890 meddelas att sjätte upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista ska läggas till grund för svenska språkets rättskrivning vid 
statens läroanstalter. Folkskolorna nämns inte, men berörs likväl 
indirekt av de preciserade anvisningar och läroboksförslag som över-
styrelsen samma år sänder ut till berörda skoltyper och dessutom 
till seminariernas direktorer.
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Modersmålslektorn vid Nykarleby seminarium, Hagfors, intar en 
reformvänlig hållning och uttalar sig för en stavning i ljudenlig rikt-
ning. Han ger ut de första upplagorna av sina läroböcker i två paral-
lella versioner, den ena försedd med statsortografin och den andra 
med Freudenthals.21 Orsakerna till Hagfors moderata reformlinje 
sammanhänger med att han som doktorand under en tid vistas vid 
Uppsala universitet där han kommer i kontakt med de s.k. nysta-
varna. Professor Adolf Noreen, som hör till de ivrigaste, handleder 
Hagfors. Dessutom bidrar Hagfors nära kontakt med skolans verk-
liga språkförhållanden, i synnerhet med de problem som skrivun-
dervisningen vållar, till hans reformvänliga hållning.

Mot slutet av seklet blir rättstavningsfrågan central i språkvårds-
debatten i Sverige och folkskollärarkåren engagerar sig aktivt. Rätt-
stavningsfrågan övergår gradvis till att bli en pedagogisk fråga med 
betydande konsekvenser för folkskolans skrivundervisning. Den 
sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista görs i ett påbud 
från regeringen till norm för svenskt skolväsen. Ordlistan ska från 
läsåret 1890−1891 läggas till grund för svensk rättstavning och läro- 
och läseböcker i modersmålet från 1891 följa den nya rättstavnings-
normen.22 För första gången i svensk skolhistoria får offentliga läro-
anstalter en fast norm för stavning av modersmålet.

En etappseger för reformivrarna var vunnen, men utvecklingen 
fortsätter och pedagogiska skäl talar för ytterligare förenkling av rätt-
stavningen. Ett nytt initiativ tas 1903 av Sveriges allmänna folkskollärar-
förening som anhåller om en modifiering av tidigare beslut. Reformen 
genomförs 1906 då regeringen genom det s.k. rättstavningscirkuläret 
går lärarnas önskemål till mötes.23 Betydelsefullt ur skolans synpunkt 
är att Selma Lagerlöf experimenterar med nystavning i Adolf Noreens 
anda i läseboken Nils Holgersons underbara resa genom Sverige (1906).24

Språkvårdsdebatten och speciellt rättstavningsfrågan i Finland är 
ett tydligt exempel på språkgruppens bundenhet till utvecklingen i 
Sverige. De språkliga idealen och mönstren tas från Sverige, låt vara 
att Freudenthal ett par decennier tidigare har utarbetat ett förslag 
som avviker från Svenska Akademiens ordlista. Rättstavningsdiskus-
sionen i Finland förblir en intern svensk fråga som först förs bland 
företrädare för språkvetenskapen för att senare, liksom i Sverige, allt-
mer bli en pedagogisk fråga som engagerar lärarkåren. Under åren 
kring sekelskiftet 1900 blir man i vårt land relativt överens om att 
svenskan i Finland ska följa den sverigesvenska normen.25
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7.6 Standardspråket och folkskolan

Enligt läroplanen 1881 ska dialektfrågor behandlas i samband med 
grammatikundervisningen där jämförelser görs mellan formerna i 
talspråket och läseboken.

De mest framträdande, inom formlärans område liggande egen-
heterna i ortens talspråk, jämföras med motsvarande former i 
läseboken.26

Formuleringen ger i och för sig utrymme för en tolerant inställning 
till dialektala drag, men huvudsyftet är dock att genom jämförelser 
göra eleverna medvetna om att ett korrekt språkbruk är liktydigt 
med standardspråket. Vid det sjunde allmänna folkskolemötet 1887 
klagar deltagarna över elevernas bristande färdigheter i språkbru-
ket och pekar på att de svenskspråkiga folkskollärarna själva ofta 
saknar förmåga att i tal och skrift använda sitt modersmål. Semi-
narieundervisningens mål måste därför vara att blivande lärare lär 
sig att felfritt uttrycka sina tankar i tal och skrift. Folkskolinspektör 
Forsman framhåller att folkskolans språkundervisning syftar till 
”skriftspråkets inhemtande och särskiljande från dialekten”.27 Med 
liknande argument återkommer Hagfors på 1890-talet.

En annan omständighet, som också bidrar till att dialektfrågan 
aktualiseras, är att språkforskningen under senare delen av 1800-
talet intresserar sig för förhållandet mellan riksspråk och folkspråk 
och mellan riksspråket i Sverige och den svenska som talas i Finland. 
Modersmålsläraren Karl Lindström, som representerar en rationell 
språksyn, anser liksom sina sverigesvenska kolleger professorerna 
Adolf Noreen och Johan August Lundell att språket är en konven-
tion. Därför är det enligt Lindström en sund utveckling att finlands-
svenskan, påverkad av sina egna dialekter och finskan, avviker från 
sverigesvenskan. Av praktiska skäl och av nationalitetsskäl är en 
särutveckling inte önskvärd eftersom den kan leda till en isolering 
av den svenska befolkningsgruppen i Finland. Av den här orsaken 
måste en restriktiv hållning iakttas gentemot dialektala och finskin-
fluerade särdrag.28 Den restriktiva hållningen förstärks ytterligare i 
den svenska folkskolan till följd av den språkliga mobilisering som 
leder till en ökad medvetenhet om språkets integrerande betydelse 
för en folkgrupp. Enda möjligheten att bevara svenskan i Finland från 
den särutveckling som dialekter och påverkan från finskan utsätter 
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språket för är enligt Lindström att hålla sig till den sverigesvenska 
skriftspråksnormen.

Trots att folkskolan primärt ska vara skolan för ”folkets barn” 
kommer idealiseringen av normspråket samtidigt också att svara 
mot en kultur som odlas av den bildade eliten i urbana centrum. 
Situationen skapar en spänning mellan kultursvenskhet och bygde-
svenskhet. Som samhällsstrategi ställs kultursvenskhet i ett motsats-
förhållande till provinsiell bygdesvenskhet, som på 1870- och 1880-
talen hade utvecklats till en folklig samlingsrörelse. Företrädare för 
kultursvenskheten önskar göra en insats nationellt i samverkan och 
konkurrens med den finskspråkiga majoriteten.29

Företrädare för bygdesvenskheten strävar efter att upprätthålla 
levnadsbetingelserna för den svenska landsbefolkningen inom eta-
blerade svenska bosättningsområden. Spänningen mellan de båda 
strategierna kondenseras i synen på relationen mellan dialekter och 
standardspråk. Jämförelsen mellan allmogens språkbruk och norm-
språket utfaller alltid till det förras nackdel och väcker insikten om 
att det egna språket är sämre än normspråket. Den reserverade eller 
till och med negativa inställningen till dialekter hos den kulturella 
eliten uppfattas som ett angrepp riktat mot den muntliga allmoge-
kulturen och den mentalitet den förutsätter och återskapar. En del 
av allmogens motstånd mot organiserad folkundervisning kan där-
för uppfattas som ett försvar av traditionella sätt att leva, tänka och 
uppleva. Kraven på att överge hävdvunna dialekter hotar att bryta 
sönder allmogens stabila sociala och kulturella normer.

Under 1900-talets första decennier inleds det omfattande svenska 
språkvårdsarbetet med en systematisk beskrivning av finlands-
svenskans avvikelser från riksspråket i Sverige. Karl Lindströms 
arbete från 1880-talet med att lokalisera de finlandssvenska särdragen 
förs vidare av lektorn i svenska språket Hugo Bergroth, som genom 
sin bok Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsia-
lismer i tal och skrift (1917) drar upp riktlinjerna för finlandssvensk 
språksyn och språkvård.30 Bergroths bok får i den tunnare skriften 
Högsvenska. Kortfattad hjälpreda vid undervisningen i modersmålet 
(1918) sin skolboksmässiga avläggare.

De språkvårdande initiativen har sedan Bergroths tid kraftigt 
understrukit modersmålets vård i kombination med en restriktiv 
inställning till inhemska varianter. Inställningen har varit framträ-
dande i den svenska skolan som helhet, men Bergroths program 
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når inte folkskolan på samma direkta sätt som den högre utbild-
ning han primärt vänder sig till. Indirekt påverkar hans program 
även folkskolans syn på språkvården som ju särskilt genom Hag-
fors inflytande över lärarutbildningen och över skolans moders-
målsundervisning hävdar en strikt norm- eller standardspråkslinje. 
Enligt professor Bengt Loman har normspråket utformats med en 
strängt reglerande konsekvens som brännmärkt speciella finlandis-
mer, oberoende av om de har kalkerats från finskan eller ingått i den 
finlandssvenska befolkningens egen språkkultur.31 Folkskolan som 
ursprungligen etablerats för den dialekttalande befolkningen seg-
regeras i viss utsträckning från lokalsamhället. Eleverna orienteras 
mot för dem främmande kommunikations- och innebördsmönster 
som hotar livsstil och social identitet.

Trots språkvårdsfrågornas växande betydelse håller sig moders-
målsundervisningen vid seminarierna inom den tradition som tagit 
form. Bergroths arbeten, och den tillsammans med Björn Pettersson 
bearbetade utgåvan av Högsvenska, får som kurslitteratur ett rela-
tivt svagt fotfäste inom lärarutbildningen.32 Inte heller i lärokurs-
beskrivningen för modersmålsämnet i läroplanen 1927 påträffas 
hänvisningar till exempelvis finlandismer. En orsak som lyfts fram 
är att Bergroths böcker utarbetas speciellt för den bildade allmän-
heten och den lärda skolan. En annan förmodad orsak är att folk-
skolan redan hade en uppsättning anpassade läroböcker där språk-
vårdsfrågor fått ett givet utrymme, men dessa var snarast anpassade 
till de läroplansmässiga förutsättningarna för folkskolan. Bakom 
de här omständigheterna ligger även ett djupare orsakskomplex. 
Enligt Cygnaeus skulle seminarierna vara lokaliserade nära den 
befolkning som folkskolan primärt betjänar. Seminarierna och folk-
skolorna arbetar således i miljöer där bygdesvenskheten och dia-
lekterna har en stark ställning medan Bergroths böcker, som repre-
senterar ett språkligt ideal med kultursvenskheten i centrum, faller 
ur ramen. Ytterligare en omständighet som efter hand får betydelse 
är att andelen lärarstuderande med mellanskol- eller studentexa-
men ökar, vilket betyder att de redan tidigare hade stiftat bekant-
skap med boken Högsvenska.
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7.7 En enskild aktörs insats för modersmålsämnets 
utveckling

Modersmålsundervisningen i folkskolan regleras alltmer genom 
läroplaner och andra styrdokument. Genomgången av tidens doku-
ment och handlingar visar ändå att insatser av enskilda personer på 
ett avgörande sätt har kunnat påverka undervisningens innehåll och 
form under olika perioder. Det kan t.ex. ha varit fråga om lärarutbil-
dare som har engagerat sig i den offentliga debatten om folkskolans 
modersmålsundervisning eller varit läroboksförfattare. I ett utbild-
ningssystem, som i och för sig kan förefalla byråkratiskt och oper-
sonligt, opererar således mänskliga aktörer som griper in och sätter 
en stark prägel på verksamheten. Karl-Johan Hagfors, som redan 
berörts i anslutning till diskussionen om rättstavning, var en sådan 
aktör. Hans insats för modersmålsundervisningen, särskilt dess språk-
vårdande uppdrag, är synligt framträdande under folkskolans for-
mativa och expansiva år från 1890-talets början och långt in i nästa 
sekel. Han får tjäna som ett personifierat exempel på en betydelsefull 
fas i modersmålsämnets tidiga historia i folkskolan. Hans tolkning 
av programmet för modersmålsundervisningen i seminariet och i 
folkskolan konkretiserar grundläggande principer för språksyn och 
språkvård i den finlandssvenska folkskolan.

Hagfors utbildar sig till folkskollärare, fortsätter med akademiska 
studier och framlägger 1891 sin doktorsavhandling som behandlar 
Gamlakarlebymålet.33 Han arbetar som lektor i modersmålet vid 
Nykarleby seminarium och från 1917 som direktor för seminariet 
ända fram till sin pensionering 1930.

Hans liv och karriär är väldokumenterade i form av artiklar, rese-
berättelser, brev, årsberättelser, rapporter, opublicerade självbiogra-
fiska anteckningar, handböcker och läroböcker.34

Hagfors träder således in på arenan under en tid då folkskolan i 
Finland fortfarande långsamt och trevande söker sin form. Föränd-
ringsprocessen hade dock inletts, och folkskolan bryter med den kon-
tinuitet som kyrkans folkundervisning stått för under flera sekler. 
Det stöd som teologi varit för folkundervisningen ersätts gradvis av 
pedagogik. På samma sätt som religionen tidigare hade hållit ihop 
kyrkans folkundervisning blir modersmålet både som undervisnings-
språk och som läroämne ett integrationsinstrument för folkskolans 
undervisning. Hagfors tar som sin uppgift att försöka ge en tydlig 
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identitet åt modersmålsämnet, att vidareutveckla det i enlighet med 
gällande läroplansföreskrifter och att anpassa undervisningen till de 
språkliga förhållanden som gäller för den svenskspråkiga befolk-
ningen, särskilt för landsbygdsbefolkningen i Finland.

I mötet med Hagfors texter stöter vi ofta på termer som plan-
mässig, ordnad och metodisk. Termerna är inte obekanta i dåtidens 
pedagogiska diskussion, utan dyker även upp i normalkurserna. I 
förordet till en av de läroböcker Hagfors ger ut på 1890-talet skri-
ver han att läroboken ”vill vara ett försök till att planmässigt ordna 
undervisningen i modersmålets skrifning”.35 I redovisningar för sitt 
program och i debattinlägg kritiserar han den enligt hans mening 
rådande planlösheten i undervisningen. I ett skriftligt inlägg som 
han sänder till ett folkskolemöte 1896 lägger han skulden för elev-
ernas brister i skrivfärdigheter på undervisningsmetoden: ”De för-
nämsta bristerna i undervisningen synas mig derför bestå i ett plan-
löst ordnadt arbete”.36 Samma inlägg avslutas med ett förslag till en 
plan för hur skriftliga övningar kunde organiseras i folkskolan. Hans 
redogörelser över behandlat stoff i de närmare fyrtio årsberättelser 
han skriver som ansvarig för seminariets modersmålsundervisning 
visar på liknande sätt att han under hela sin tid som lärare betonar 
vikten av en strikt ordnad studiegång för en framgångsrik moders-
målsundervisning.

Hagfors aktiva skriftställarskap på modersmålsdidaktikens område 
når sin höjdpunkt under 1890-talet. Förutom sin avhandling ger han 
några år senare ut en didaktisk handledning för modersmålsunder-
visningen i folkskolan (1894). Ytterligare tre år senare publicerar han 
Folkskolans språklära I. Svensk rättskrifning och uppsatsskrifning (1897) 
och året därpå Folkskolans språklära II. Formlära och satslära. Där-
emellan deltar han flitigt i debatten om modersmålsundervisningen 
i folkskolan, skriver läroboksrecensioner, utlåtanden och berättelser 
som tillsammans tecknar en bild av hans undervisningsmetodiska 
program. Han är periodvis också involverad i ordväxling med per-
soner som företräder modersmålsämnets vetenskapliga basämne.

Hagfors senare produktion inom modersmålsdidaktikens område 
är begränsad och handlar i första hand om omarbetningar av folk-
skolans språklära. Läroböckerna (1897, 1898) bearbetas visserligen i 
flera omgångar, men redan en ytlig granskning av senare upplagor 
visar att han i huvudsak håller fast vid det metodiska grundmönster 
som han formulerar på 1890-talet. Den nittonde och sista upplagan av 
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Folkskolans språklära I utkommer 1954 och den sjuttonde upplagan 
av Folkskolans språklära II år 1955.37 Den tjugoförsta och sista upp-
lagan av en sammanslagen variant av språkläran ges ut 1956. Dessa 
nytryck förändrar inte bilden av det program som tar form redan 
under 1890-talet under Hagfors formativa period.38

Hagfors språklära blir liksom läseboken Boken om Vårt Land av 
Zacharias Topelius en verklig långkörare i folkskolan i Finland, sär-
skilt om jämförelsen görs med omloppstiden för dagens läroböcker. 
Hans läroböcker godkänns kort efter utgivningen av Överstyrel-
sen för användning i folkskolan. Den första upplagan av språkläran 
utkommer i 5 000 exemplar.39 År 1937 skriver han i ett brev till en av 
sina vänner att språkläran under året fyllt fyrtio år, och fortfarande 
säljs den i omkring 3 000 exemplar per år. Sista gången som jag har 
påträffat läroböckerna är i en av Skolstyrelsen (tidigare Överstyrel-
sen) publicerad förteckning över godkända läroböcker från år 1951.40 
Språkläran används under större delen av 1950-talet, vilket betyder 
att den under mer än ett halvt sekel ger den första grunden i moders-
målets skriv- och grammatikträning i en stor del av de svensksprå-
kiga folkskolorna i vårt land.41

Flera generationer manliga folkskollärare har fått sin utbildning 
i modersmålet via Hagfors undervisning, och flera generationer 
elever har via sina lärare och hans läroböcker påverkats av den syn 
på modersmålet som han byggde sin undervisning och sina läro-
böcker på.42

När Hagfors tillträder som modersmålslärare vid seminariet 
hade den tidigare läraren fått kritik för att ensidigt ha satsat på lit-
teraturundervisning på bekostnad av övrig språkträning. Resulta-
tet blev att folkskollärarnas insikter i svenska språket ansågs vara 
svaga. Överstyrelsen är missnöjd med de svenskspråkiga folkskol-
lärarnas utbildning i modersmålet. Missnöjet grundar sig inte enbart 
på iakttagelser av undervisningen, utan även på de skrivelser som 
folkskollärarna inlämnar till Överstyrelsen. De svenska folkskol-
lärarna inkommer med skrivelser så bristfälliga i grammatikaliskt, 
lexikaliskt och ortografiskt avseende att en förbättrad undervisning 
vid seminariet bedöms vara akut. Hagfors har själv sett dylika skri-
velser och lagt märke till att lärarna skriver exempelvis ’hålm’ i stäl-
let för holme, ’lånkt’ i stället för långt och ’tyx’ i stället för tycks.43

Besök i flera tiotal folkskolor i Österbotten vårterminen 1893 ger 
Hagfors ytterligare bekräftelse på hur svag undervisningen i moders-
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målet är. Lärarna talar enligt hans bedömning ett språk som är starkt 
påverkat av dialekten, och skrivövningarna är metodiskt sett bristfäl-
ligt ordnade och ”hos slarviga lärare illa rättade eller inte alls rättade”. 
Undervisningen är mekanisk och slentrianmässig, och lärarna kla-
rar inte av att på ett systematiskt sätt lotsa in eleverna i skriftspråket.

Men då han [läraren] skall börja lära eleverna att skrifva moders-
målet, visar det sig, att han icke bibringat dem en riktig uppfatt-
ning af språkljuden: han har icke fordrat ’tydlighet’ i uttalet vid 
den första undervisningen i innanläsning. Hvad som då försum-
mats, kan eller hinner han ej sedan återtaga.44

Lärarna tar, enligt Hagfors, inte tillräcklig hänsyn till att flertalet av 
folkskolans elever har dialekten som sitt enda språk. När eleverna ska 
lära sig skriftspråket, innebär detta att de ska lära sig ett nytt språk, 
som de visserligen till en del förstår men som i fråga om uttal och 
ordböjning väsentligt skiljer sig från deras talspråk.

Modersmålsundervisningen måste ta hänsyn till situationen och 
inte kräva för mycket, i synnerhet då ”[f]örmågan att kunna gifva 
ett koncisare uttryck åt tanken tillhör en långt mera framskriden 
ålder än folkskoleelevens”. Vad Hagfors efterlyser är att folkskolan i 
initialskedet ska möta eleverna på den språkliga nivå där de befin-
ner sig och därmed underlätta övergången från dialekt till högspråk. 
Endast ett fåtal lärare förefaller att ha nått en mer självständig upp-
fattning om modersmålsundervisningens syfte. Han konstaterar att 
här är ”mycket att göra för en blivande lärare i modersmålet vid ett 
seminarium”.45

Innanläsningen utgör, enligt Hagfors, utgångspunkten för trä-
ningen mot ett korrekt och vårdat språk:

Språkundervisningen i våra folkskolor börjar med innanläs-
ningen. Resultatet af undervisningen i modersmålet är i hög grad 
beroende af den grund, på hvilken man har att bygga. Därför bör 
läraren vara synnerligt mån om att bibringa förmåga af naturlig 
och riktig innanläsning.46

Hagfors betonar sambandet mellan ett tydligt uttal i den första läs-
träningen och skrivundervisningen och kritiserar läraren för att ofta 
försumma ”att beifra fel mot ett riktigt och godt uttal”.47 För att visa 
vilka konsekvenser lärarens försumlighet att uppmärksamma utta-
let kan leda till konkretiserar han med några exempel ur elevtexter. 
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Exemplen är valda så att de illustrerar följderna av ett dialektalt fär-
gat uttal, t.ex. föfälig i stället för förfärlig, koss i stället för kors och 
djisn i stället för gistna.48

Över huvud taget lägger Hagfors stor vikt vid frågor som rör 
förhållandet mellan uttal och dialekt. Han har ju själv vuxit upp i 
en bygd med en utpräglad dialekt som starkt avviker från rikstal-
språket, och fått anstränga sig för att förvärva ett fungerande stan-
dardspråk. Hans eget förhållande till dialekten är därför problema-
tiskt. Å ena sidan representerar dialekten för honom den hembygd 
och de människor som han på ett nästan patetiskt sätt vördar och 
skildrar.49 Hans avhandlingstema gäller också hemtraktens dialekt. 
Å andra sidan är han medveten om att bakom folkskoleidén ligger en 
tanke om en social klassutjämning som även innefattar en språklig 
utjämning. Utifrån sina egna erfarenheter är han förtrogen med de 
kommunikativa och sociala hinder dialekten kan utgöra för den som 
försöker bryta sig ur det stabila bondesamhällets livsmönster. Hans 
ambivalens pendlar därför mellan en emotionellt laddad personlig 
inställning och en rationellt färgad uppfattning om folkskolans soci-
ala välsignelser. Dialektala drag som kan förorsaka svårigheter vid 
elevernas skriftliga behandling av modersmålet ska ”med stränghet 
beivras”.50 Bristande förmåga att uttrycka sig på ett någorlunda nor-
merat språk skapar nämligen praktiska kommunikationsproblem.

Lärarna måste ock lära sina elever att förstå andra, lära dem att 
göra sig förstådda af andra på något så när begriplig högsvenska.51

Ambitionen att via folkskolans modersmålsundervisning ge de 
svenskspråkiga landsbygdseleverna ett fungerande gemensamt språk 
för muntlig kommunikation väger tyngre än argumenten från de 
strömningar som lyfter fram landsmålen utifrån språkhistoriska och 
kulturantropologiska motiv. De åtgärder han föreslår för att läraren 
ska komma tillrätta med olater i uttal är rigorösa och detaljerade.

Om ett ljud uttalas oriktigt, gör läraren eleven uppmärksam på 
oriktigheten, föresäger själf det uttalade ordet riktigt. Om eleven 
icke kan tillgodogöra sig rättelsen – såsom ofta är fallet – måste 
läraren beskrifva tungans läge och läpparnas ställning vid ljudets 
bildande. […] Öfriga olater rättas bäst genom att läraren icke låter 
barnet fortsätta, innan det uttalat ett ord eller en mening högt och 
tydligt och med riktig betoning.52
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Hagfors beklagar sig över elevernas svårigheter att komma till rätta 
med svenskans ortografi. Grunden till svårigheterna är enligt honom 
”att vårt språks rättskrifning är så föga öfverensstämmande med 
uttalet”.53 Svårigheterna får emellertid inte enbart läggas på inkon-
gruensen mellan uttal och stavning, utan även på metoden. ”Princi-
pen – om man kan tala om princip här – i vår rättskrifning är på tok, 
och metoden att lära barn ortografi har ock delvis varit förvänd.”54 
Han tror inte på den traditionella deduktiva metoden enligt vilken 
barnen lär sig regler som sedan tillämpas på exempel. Han tar de 
vuxna som exempel och menar att de skriver riktigt utan att i all-
mänhet tänka på rättstavningsreglerna. Varför lyckas de med stav-
ningen? På grund av att de har präglat in ordbilderna i ögat: ”Vårt 
öga säger oss i de flesta fall, om ett ord är oriktigt skrifvet; endast i 
undantagsfall komma vi ihåg reglerna.”55 Rättskrivningsträningen 
borde ta fasta på denna ”ordbildsmetod”, som för honom innebär att 
ordbilderna inpräglas genom avskrivning.

Läraren må därför sätta framför barnet Naturens bok, Boken om 
vårt land eller den läsebok som i skolan användes. Kan det skrifva 
en sida riktigt därur, har det lärt sig mera rättskrifning än ur långa 
rättskrifningsövningar.56

Han varnar dock för överdrifter och ger detaljerade anvisningar för 
hur övningarna ska gå till. Rättskrivningsprogrammet genomförs i 
huvudsak under två år i årskurserna 2 och 3. Under den första års-
kursen arbetar eleverna främst med stilskrivning och i den fjärde 
årskursen koncentreras skrivövningarna kring uppsats.

Hagfors säger sig ha följt elevgrupper som med framgång har 
genomgått hans metodiska schema. Fördelen med metoden är enligt 
honom att eleverna får en mängd ordbilder inpräglade i minnet och 
att deras huvuduppmärksamhet systematiskt fästs på språkljuden och 
deras beteckning. Regler som tas upp efter den egentliga övningen 
sammanfattar och befäster det inövade momentet, men tyngdpunk-
ten ska ligga på de beskrivna övningarna.

Hagfors kan också betraktas som en tidig företrädare för den 
s.k. frekvensprincipen enligt vilken sådana ord väljs för stavnings-
övningar som ofta förekommer. Denna princip utvecklas och prakti-
seras under 1920- och 1930-talet, speciellt i anslutning till de under-
sökningar av ordfrekvenser som Carita Hassler-Göransson inleder 
i Sverige på 1920-talet. Den på intuition grundade frekvensprincip 
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som Hagfors förespråkar för valet av ord för stavningsövningar, tolkar 
jag som betingad av bestämda nyttoskäl. Enligt det landsbygdsper-
spektiv som vilar över hans skrivprogram ska eleverna inte behöva 
konfronteras med främmande ord som de sällan behöver. Ord ska 
väljas som är vanliga och användbara i deras närmiljö. På flera stäl-
len påtalar han det olämpliga i att ge övningstexter som är svåra eller 
innehåller främmande eller mindre vanliga ord. På samma sätt som 
i fråga om läs- och talträning utformar han sina metodiska anvis-
ningar för skrivträningen i nära förbindelse med sina egna språk-
liga iakttagelser bland folkskolans elever. Han vet att för de dialekt-
talande landsbygdseleverna betyder mötet med skriftspråket att de 
ställs inför ett språk som starkt avviker från deras talspråk. Mötet 
får inte bli en häftig konfrontation. Varsamt och i lämpligt tempo 
ska dialekttalande elever lotsas in i skolans språk.

I Hagfors program tilldelas grammatiken främst en instrumentell 
uppgift som är att stödja elevernas språkutveckling, särskilt förmågan 
att skriva. I hans språkbruk är bruket av begreppen grammatik och 
språklära inte alltid konsekvent. I en del textsammanhang likställer 
han begreppen, t.ex. då han i redogörelsen för lärokursen i form- och 
satslära skriver: ”[I] den lärda skolan har grammatiken eller språk-
läran intagit en vigtig plats, och bör intaga en vigtig plats […].”57 I 
de första upplagorna av sina läroböcker använder han språklära som 
ett överordnat begrepp för dels form- och satslära, dels rättskriv-
ning och uppsats. Hans läroböcker heter ju Folkskolans språklära I, 
II. Längre fram i samma kapitel skriver han:

På fjärde afdelningen gifves en systematisk framställning af språk-
läran. Men äfven nu bör man vid undervisningen särskildt betona 
endast de delar af grammatiken mot hvilka eleverna fela mes[t] i 
sina skriföfningar. [Mina kursiveringar.]

De metodiska anvisningar han ger för grammatikträningen utgår 
från en bestämd uppfattning om grammatikens funktion i folksko-
lan. Han motiverar grammatikens betydelse så här:

[…] i folkskolan måste man dock uteslutande tänka på gramma-
tikens praktiska betydelse och läsa den endast därför. Man kan 
icke skrifva ett språk, icke ens sitt modersmål, om man ej kän-
ner språkets grundlagar. Det synes mig, som om man endast för 
skrifningens skull borde läsa eller lära grammatik i folkskolan. 
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Endast sådana regler, som hafva betydelse för skrifningen, borde 
i folkskolans språklära tryckas med grof stil.58

Uttalandet visar klart den betydelse som grammatiken enligt Hagfors 
har för dialekttalande elever som ska lära sig skolspråket. Han under-
stryker grammatikundervisningens praktiska nytta och det positiva 
sambandet mellan kunskaper i och kunskaper om språk. Grammati-
ken ger tillsammans med skrivträning den kunskap om språket som 
behövs för att eleverna ska kunna utveckla sitt språkbruk.59 Folk-
skolans grammatikundervisning måste få en egen utformning som 
inte imiterar den lärda skolans grammatiktradition.

Hagfors specificerar grammatikens funktion till att i första hand 
stödja skrivundervisningen. Grammatiken ska därför inte erhålla 
en självständig uppgift, utan endast utgöra ett instrumentellt stöd. 
Stoffet ska sorteras utifrån den här principen, och ämnets moment 
ska komplettera varandra. I den bild av modersmålsundervisningen 
som gestaltas i handboken från 1894 ges även läsningen en bestämd 
position i förhållande till grammatikträningen. Undervisningen i 
grammatik inleds som en utvidgning av läsundervisningen. Där-
för behöver eleverna ingen egen lärobok i grammatik under inled-
ningsskedet. Däremot ska läraren följa en lärobok. Hagfors är med-
veten om att många folkskollärares insikter i grammatik är mycket 
bristfälliga. Den här iakttagelsen gör han i samband med att tidigare 
folkskoleelever deltagit i inträdesförhöret till lärarseminariet. De 
inträdessökande lider av ”brist på verklig kunskap i grammatikens 
hufvudstycken”, och ändå säger Hagfors sig inte ha frågat efter andra 
satsdelar än subjekt och predikat.60

Hagfors känner sig också bunden av läroplanen i sin handled-
ning. Han konstaterar och accepterar det faktum att normalkurserna 
föreskriver ”huru mycket af och i hvilken ordning de grammatiska 
kategorierna skola inläras”.61 Men han drar sig inte för att framföra 
kritik mot normalkurserna och anser att grammatikstoffet didaktiskt 
sett inte är ändamålsenligt dimensionerat och disponerat. Alldeles 
för mycket stoff har satts in i den första årskursens program. Han 
menar att eleverna i folkskolan i första hand ska känna till ”satslärans 
hörnstenar” subjekt och predikat, och de ”måste känna subjekt och 
predikat”.62 Om eleverna är osäkra på satsens huvuddelar är gram-
matikundervisningen helt och hållet förspilld.

I anmälningarna av Hagfors grammatikbok får författaren i all-
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mänhet lovord för sina metodiska principer. Däremot kritiseras han, 
anmärkningsvärt nog, både från vetenskapligt håll och av företrä-
dare för undervisningspraktiken, för att inte i tillräckligt hög grad ha 
sovrat i det grammatiska stoffet. I ett genmäle medger han att elev-
erna får lära sig åtskilligt som kan undvaras och han framhåller även 
att lärarna efter eget omdöme kan hoppa över kapitlen om objekt, 
adverbial, adverb och prepositioner. Men han framhåller också att 
det finns skolor som arbetar under lyckliga omständigheter – har 
exempelvis tillräckligt kunniga lärare – och ”i hvilka hela läro boken 
godt torde medhinnas”.63 Förutsättningarna för att genomföra en 
undervisning av den omfattning som kursen i hans bok har tillde-
lats, bestäms alltså i stor utsträckning av lärarens insikter. Hagfors 
framför emellertid ytterligare ett argument för sin grammatikbok 
som placerar folkskolans grammatikundervisning in i en större 
samhällelig kontext. Han påminner om att folkskolan på flera orter 
börjat tjäna som en förberedande skola eller bottenskola som leder 
till fortsatt skolgång. Under sådana förhållanden måste grammatik-
undervisningen i folkskolan bringas i överensstämmelse med kur-
serna i de högre skolorna.

För Hagfors blir det en livsuppgift att förbättra blivande manliga 
folkskollärares och därmed elevernas språk. Formell språkträning 
utgör det medel som ska garantera att målet nås. Hans läroböcker 
bidrar till att ge undervisningen metodisk stadga samtidigt som de 
också på grund av sin systematiska uppställning blir starkt styrande. 
Han ser inte detta som något större problem. Folkskollärarna bär 
ansvar för undervisningen i flera olika ämnen och behöver det stöd 
läroböckerna erbjuder. I flera sammanhang skymtar hos honom en 
kritisk inställning gentemot folkskollärarnas insikter i modersmå-
let, vilket av allt att döma bidrar till att övertyga honom om behovet 
av noggrant strukturerade läroböcker.

Hagfors är rätt förtegen om i vilken utsträckning och på vilket 
sätt han utnyttjade de förebilder han hänvisar till, då han formule-
rar programmet för modersmålsundervisningen i sina läroböcker. 
Hans egna iakttagelser, erfarenheter och förtrogenhet med moders-
målsundervisningens utveckling i Sverige utgör centrala impulskäl-
lor för utformningen av programmet. Hans reseberättelser visar att 
han under sina studieresor i första hand söker upp språkdidaktiker, 
dvs. modersmålslärare och läroboksförfattare som i allmänhet är 
verksamma som seminarielärare. Med dagens term förblir Hagfors 



1877.8 Ett formalistiskt modersmålsprogram

främst en praktisk ämnesdidaktiker som på ett selektivt sätt orien-
terar sig som företrädare för modersmålsdidaktik. Över hans texter 
om modersmålsundervisningen vilar en starkt uttalad ambition att 
hos lärare och elever utveckla ett vårdat språk i tal och skrift.

7.8 Ett formalistiskt modersmålsprogram

En ny läroplan utkommer 1927 under titeln Lantfolkskolans läroplan, 
två år efter att den hade publicerats på finska. Läroplanen innebär i 
praktiken föga nytt, men en viss påverkan av reformpedagogik och en 
betoning av den praktiska nyttan av språket som ett socialt redskap 
för kommunikation kan utläsas.64 Läroplanen ger modersmålsäm-
net en något mer funktionalistisk prägel än den tidigare läroplanen 
från 1881.65 Trots detta bevarar programmet i huvudsak sin forma-
listiska prägel, vilket syns i uppläggning och innehållsbeskrivning. 
En orsak är att folkskolans undervisning, såsom tidigare påpekats, 
i högre grad inriktas på att som bottenskola förbereda eleverna för 
inträde i lärdomsskolan. Ämnets mål och innehåll dikteras därför 
inte enbart av folkskolans specifika mål, utan även av krav som lär-
domsskolan ställer.

En annan betydande orsak till att ingen mer omfattande föränd-
ring inträffar är den ämneskanon som hunnit etableras och som 
manifesteras i det inflytande som Hagfors läroböcker och även andra 
författares böcker utövar.66 Läroplansreformen innebär därför inga 
större bearbetningar av existerande läroböcker utan dessa fortsätter 
att dominera undervisningen.

En viss polarisering kan också iakttas mellan å ena sidan läro-
planens (1927) försiktigt formulerade strävan att öka förståelsen för 
dialekter och å andra sidan den restriktiva hållning mot avvikelser 
från standardspråk som framförs i debatten under 1930- och 1940-
talen. I Tidskrift för folkskolan ingår ett inlägg som illustrerar den 
inställning som råder:

En oavlåtlig språkvård är […] nödig. Den är i synnerhet av behovet 
hos oss i Finland, där dialektala fel (provinsialismer och finlan-
dismer) tyvärr äro ganska allmänna, beroende av vår folkstams 
isolerade läge och påverkan av det andra inhemska språket.67

Modersmålsämnets ställning och funktion i folkskolan under 1930-
talet och fram till 1970-talet kännetecknas av en spänning mellan 
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strävandena att på en traditionsbunden och formalistisk grund för-
söka skapa ett praktiskt och funktionalistiskt program.

Läroplansreformen 1952 föregås av en brett upplagd försöksverk-
samhet i skolor utspridda över landet. Även ett antal svenskspråkiga 
skolor ingår.68 Syftet med försöksverksamheten är att med hjälp av 
psykologisk forskning utröna den optimala tidpunkten för studium 
av olika typer av lärostoff i folkskolans ämnen. Innehållet i moders-
målsämnet preciseras utifrån genomförda försök, och i ett förslag 
som läroplanskommittén lägger fram formuleras särskilda minimi-
krav för undervisningens olika moment.

Det bör även påpekas att den finska skolan i lika hög grad som 
den svenska diskuterar dialekternas vara eller icke vara i folkskolan. 
Synen på dialektfrågan visar under 1930- och 1940-talen ett kompli-
cerat mönster. Två huvudsakliga förhållningssätt, som även inter-
nationellt kännetecknar skolans förhållande till dialekter, kan likväl 
särskiljas. I diskussionen om språket i den svenska folkskolan i Fin-
land får förhållningssätten något tydligare konturer under 1940-talet.

Det ena förhållningssättet, som långsamt vinner insteg, är tolerant 
och inkluderande. Dialekterna börjar betraktas som ett rikt andligt 
och kulturellt kapital som skolan ska ta tillvara och förhålla sig tole-
rant och positiv till. I ett delbetänkande som folkskolans läroplans-
kommitté publicerar är hållningen positiv:

Läraren får ej begå det felet, att han anser folkmålet såsom någon 
nedsättande och förargelseväckande företeelse. Han måste alltid 
minnas, att dialekterna till sin natur äro mera legitima än skrift-
språket och att skriftspråket i bredd med folkspråket får blygas 
över sin blekhet och blodlöshet.69

Det slutliga betänkandet avviker inte från den här synen på språk-
liga variationer.70 Att behärska en dialekt innebär ett stort andligt 
kapital som skolan kan utnyttja på många olika sätt. Skriftspråket 
har fått goda och träffande uttryck från dialekterna, och därför har 
lärarens och elevernas kännedom om dem sin betydelse för under-
visningen. Målet står emellertid fast. Eleverna ska lära sig rätt uttal 
och förmåga att i tal och skrift felfritt behandla det gemensamma 
normspråket. I det dagliga arbetet däremot kan det egna bygdemålet 
tas som utgångspunkt. Därför är det också till fördel om läraren själv 
är förtrogen med ortens dialekt och de svårigheter den kan bereda 
eleverna på vägen mot normspråket. Nu kommer även ett nytt inslag 
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in som relativiserar den tidigare så strikta och avvisande hållningen. 
En av betingelserna för ett välutvecklat kulturliv är att så många som 
möjligt behärskar standardspråket väl i tal och skrift. Den här strä-
van får emellertid inte drivas för långt. Eftersom många elever inte 
når en fullkomlig behärskning av standardspråket har folkskolan 
inte rätt att driva kravet på språkriktighet lika långt som läroverken.

Enligt det andra förhållningssättet ska den avvisande traditionen 
bevaras och dialekterna exkluderas ur skolan. Rapporterna från den 
försöksverksamhet som bedrivits i anslutning till läroplansrefor-
men förstärkte den avvisande hållningen mot dialekterna både i de 
finska och de svenska skolorna. Bygdemålen anses utgöra det svå-
raste hindret för en framgångsrik rättskrivningsundervisning; och 
därtill kommer avsaknaden av en ljudenlig stavning.

Förmåga att tala standardspråk understryks i Matti Kosken-
niemis didaktik för folkskollärare där författaren till avsnittet om 
modersmålet betonar standardspråkets betydelse som indikator 
på social klasstillhörighet. Behärskning av standardspråket hör till 
de färdigheter enligt vilka de skolgångnas bildningsnivå värderas. 
Samtidigt framhålls att betoningen av standardspråket inte behö-
ver inbegripa en negativ hållning till dialekter, men dessa förblir ett 
närspråk som måste vika till förmån för det offentliga språket (yleis-
kieli ’standardspråk’).71

Dessutom verkar, såsom redan framkommit, det växande trycket 
från högre utbildning i samma exkluderande riktning. I Lärokurser 
och metodiska anvisningar för statens lärdomsskolor (1941) poängte-
ras vikten av att eleverna steg för steg tillägnar sig ett formellt klan-
derfritt språk.

Den exkluderande hållningen dominerar inte enbart i vårt land. 
Hultgren har visat att läroböcker för den högre utbildningen i Sve-
rige beskriver rikstalspråket i positiva termer som vackert, bildat, 
fint och korrekt, medan dialekterna hamnat vid den negativa polen 
och beskrivs som ett felaktigt, vulgärt och obildat språk.72

I läroplanen 1952 preciseras och vidgas modersmålsämnets prak-
tiska funktion till att svara mot det moderna samhällets krav. Den 
medborgarkompetens som hör till folkskolans uppdrag rymde fär-
digheter exempelvis i tidningsläsning och i att kunna använda bib-
liotekens kortregister och uppslagsverk. Vidare faller det på ämnets 
ansvar att träna elevernas muntliga förmåga att svara i telefon, att 
skriva telegram, annonser, fullmakter, kvitton och fylla i postanvis-
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ningar. Dessutom ska eleverna uppöva sina färdigheter i att göra 
anteckningar under föredrag, vid telefonsamtal, intervjuer osv. Munt-
liga och skriftliga färdigheter ska tillsammans med kunskaper i gram-
matik ha en praktisk och samtidigt även en språkvårdande funktion:

Varje vecka bör viss tid anslås för behandling av viktiga partier ur 
språkläran, så att elevernas muntliga och skriftliga språkbehand-
ling vinner i säkerhet och att språket därigenom i själva verket 
blir för dem ett värdefullt redskap.73

Specifikt svenska språkfrågor behandlas under rubriken ”Några 
speciella frågor vid modersmålsundervisningen i de svenskspråkiga 
folkskolorna”. Där diskuteras lokala egenheter i språket och hur sko-
lan ska beakta dem, särskilt i skrivträningen.

7.9 Modersmålsämnet – ”ett hastverk” i läroplanen 1970

Analysen begränsas här till att omfatta endast modersmålsämnet 
med tonvikten lagd vid språkvårdande aspekter i betänkandet för 
grundskolans läroplan.74

Införandet av grundskolan innebär ingen snabb eller drastisk 
förändring i synen på modersmålsämnet och språkvården. Den 
svenskspråkiga sakkunniggrupp som ger sitt förslag till programmet 
för modersmålsämnet till grundskolans läroplanskommitté in leder 
sitt betänkande med att lyfta fram språket som ett meddelelse medel. 
Traditionen från synen på modersmålsämnet i folkskola och läroverk 
framhäver tillsammans med en rationell språksyn ämnets instru-
mentella funktion. Lennart Winqvist, tidigare överinspektör och 
avdelningschef vid Skolstyrelsen, har bekräftat att läroplanen för 
modersmålet i den svenska delen av den finländska grundskolan blir 
styvmoderligt behandlad eftersom den i ett skede ”glömdes bort” och 
sedan utarbetas under stor tidspress. Winqvist hävdar att läroplanen 
för modersmålsämnet är ett hastverk och fortfarande starkt präglat 
av läroverkstraditionen.75 Den formalistiska framtoningen bevaras 
och liksom i de sverigesvenska läroplanerna (1962 och 1969) profi-
leras modersmålet som ett tekniskt färdighetsämne där pragmatiska 
och individualistiska mål prioriteras. Den instrumentella funktionen 
vidgas genom att studieteknik inkluderas, liksom massmediefost-
ran. Dessutom ingår kännedom om nordiska språk samt litteratur. 
Även om sociala mål starkt poängteras i grundskolans läroplan får 
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inte modersmålsämnet under de tidiga grundskolåren någon fram-
trädande roll i skolans arbete som helhet.

7.10 Språkvarieteter i grundskolans läroplanstexter

Modersmålsämnet beskrivs detaljerat i särskilda handledningar 
som börjar ges ut som komplement till den allmänt hållna texten i 
läroplanen. I den handledning för de svenskspråkiga skolorna som 
ges ut år 1970 behandlas inte språkvårdande aspekter explicit eller 
språklig variation över huvud taget.76 I den handledning som publi-
ceras 1977 ges däremot en mer nyanserad och modererad uppfattning 
om språkvarianter jämfört med tidigare läroplaner för folkskolan.77 
Handledningen formulerar en ändamålsenlighetsprincip enligt vil-
ken kommunikationsmässiga och sociokulturella aspekter ska sam-
sas. Skolan varken behöver eller förmår i fråga om uttal eftersträva 
en fullständig anpassning av språket till en mer eller mindre abstrakt 
högspråksnorm. Skolans uppgift är att hos eleverna utveckla ett tal-
språk baserat på standardspråkets lexikon och grammatik, men i 
övrigt tillåta lokala variationer i uttal, intonation och satsmelodi. 
I jämförelse med tidigare kategoriskt negativa uttalanden om dia-
lekter framhålls att undervisningen ska utgå från vissa elementära 
fakta om den språkliga variationen i ett samhälle. Språket uttrycker 
en persons identitet och sociala samhörighet, vilket kräver respekt 
och hänsynstagande från omgivningens sida.

Tidigare förda diskussioner om dialekter hade i allmänhet begrän-
sats till specifika aspekter på att rensa elevernas språkbruk. Nu vid-
gas diskussionen till att innefatta sociolingvistiska och kulturpoli-
tiska bedömningar och ställningstaganden. Handledningen speglar 
en större tolerans gentemot språkliga varieteter och förståelse för 
språkets betydelse för människors och gruppers självuppskattning 
och sociala trygghet än vad som varit fallet i tidigare läroplanstexter. 
I högre grad tas språkforskningen till hjälp för att analysera språk-
situationen och lokalisera svårigheter typiska för olika regioner. Den 
språkekologiska variationen konstateras vara omfattande och olika 
språkarter i olika regioner urskiljs med syftet att framhålla betydel-
sen av en modersmålsundervisning som tar hänsyn till språkliga 
varieteter. Handledningen förefaller även att vara influerad av den 
typ av diskussion som under 1960- och 1970-talen förs inom den s.k. 
etniska nyväckelsen.78
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Läroplanstexterna utvecklar likväl inga undervisningsmetodiska 
modeller anpassade till varierande språkliga förhållanden. Däremot 
har Bengt Loman dragit upp riktlinjer för en undervisning som tar 
sin utgångspunkt i elevens hemspråk.79 Han slår fast att skriftsprå-
ket är ett, vilket betyder att ingen övertalning behövs för att eleverna 
ska inse att de måste lära sig normspråket. Vidare betonar han, på 
liknande sätt som redan Hagfors gjorde under 1890-talet, att språk-
liga övningar i normspråket ska ske mer systematiskt och sättas in 
tidigare än dittills. Eleverna ska systematiskt tränas i att iaktta vilka 
former som hör hemma i dialekten och vilka som tillhör standard-
svenskan. På det här sättet utvecklas en säkerhet i bägge systemen, 
vilket Loman anser vara en förutsättning för att eleverna ska våga 
använda standardsvenska utan rädsla för att göra fel. Eleverna ska 
fritt och spontant få uttrycka sig oberoende av varietet, och förbätt-
ringar är nödvändiga inom läs- och skrivmetodiken. Hänsyn måste 
även tas till omständigheter som utmärker finlandssvenska dialekt-
talande barns språk. Den elementära läs- och skrivträningen inne-
bär för många finlandssvenska barn att de samtidigt är tvungna att 
koncentrera sig på två komplexa och krävande företeelser − läsan-
dets och skrivandets teknik samt på ett nytt språk, standardsvenskan. 
Loman rekommenderar därför en mjuk övergång från elevens språk-
varietet till standardsvenska.

Loman ser inte dialekten i första hand som föremål för språk-
historiska undersökningar, utan som ett levande språksystem som 
speglar människors tankar, känslor och kulturella aktiviteter:

Dialekten är här oupplösligt förbunden med den lokala kulturen, 
den är ett uttryck för den andliga och materiella miljö i vilken 
den talas, och blir på det sättet ett sammanhållande element, som 
hjälper till att bevara hävdvunna livsvärden, vilka löper fara att 
förskingras utan att kunna ersättas med någonting lika varaktigt 
och värdefullt.80

7.11 Sammanfattande synpunkter

Avsikten med framställningen har varit att teckna några drag i det 
ansvar för folk- och grundskolelevernas språkutveckling och språk-
vård som modersmålsämnet tilldelats. Språkvården har inte utgjort 
ett eget moment i läroplanerna, utan den har integrerats i de inne-
hållsmoment som konstituerat ämnet. Även om ämnets olika moment 
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tilldelats varierande språkvårdande uppgifter under olika tider har de 
särskilt framhävts i skrivträning, stödd av grammatik, och i muntliga 
övningar. En betydande del av de språkvårdande inslagen i läropla-
nerna har rört relationen mellan dialekter och standardspråk och 
mellan svenskan i Finland och sverigesvenskan. Rättstavningsfrågan 
får ett stort utrymme i diskussionen under de sista decennierna av 
1800-talet och i början av 1900-talet.

Trots att tidslinjen i framställningen är lång och sträcker sig från 
folkskolans etablering under 1860-talet till införandet av grundskolan 
under 1970-talet, har analysen begränsats till perioder och händelser 
som signalerat förändringar eller satt tydliga avtryck i modersmåls-
ämnets språkvårdande uppgifter.

En sådan period är naturligtvis själva etableringen av folksko-
lan då den första läroplanen tar form. Synen på språkvården följer 
mönstret från den högre utbildningen, vilket betyder att hela ämnet 
får en formalistisk prägel med formell språkträning i förgrunden och 
en restriktiv hållning till avvikelser från normspråket.

En annan period som uppmärksammats är den expansiva fas som 
kännetecknar folkskolans utveckling från 1880-talet och in på det 
tidiga 1900-talet. Expansionen sammanhänger med att folkskolan 
får sin första egentliga läroplan 1881 och med att nätet av lärarutbild-
ningar och folkskolor växer. Med en ämnesstruktur och beskrivning 
av det innehåll modersmålsämnet skulle omfatta, tar lärobokspro-
duktionen fart. Modersmålsämnets utformning har varit samman-
vävd med den diskussion som har förts i Sverige, och läroböcker för 
skriv- och grammatikträning har inte sällan utvecklats utifrån sveri-
gesvenska förebilder som influerat språksyn och språkvård.

Karl-Johan Hagfors har med sin insats som långvarig lärarutbil-
dare och direktor, och som flitig författare av läroböcker, en didak-
tisk handledning och artiklar, fått tjäna som exempel på synen på 
hur språkvården i modersmålsämnet har kommit att utvecklas. Han 
är visserligen verksam i en region starkt präglad av dialekter, men är 
samtidigt genom sina studier och sin forskning väl förtrogen med 
språkvarieteter i olika delar av det svenska språkområdet i Finland. 
I sin handledande skrift (1894) berör han dialektala egenheter på 
olika håll inom det svenska språkområdet och ger även exempel på 
en uttalsegenhet i Helsingfors. Som den pedagog han framför allt 
är, intar han en reformvänlig hållning och uttalar sig för stavning i 
ljudenlig riktning i den diskussion som föregår stavningsreformen. 
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För honom blir det en livsuppgift att förbättra de blivande folkskol-
lärarnas och därmed elevernas språk. Den formella språkträningen, 
koncentrerad kring grammatik och skrivning, blir de medel som 
garanterar att målet nås.

Den expansiva perioden i folkskolans utveckling sammanfaller 
även med den komplexa, ibland även förvirrande, diskussion om 
rättstavning som förs på svenskt håll i Finland och i Sverige. Från 
att i huvudsak ha varit en fråga som behandlats av företrädare för 
språkvetenskapen, engagerar sig även lärare, som utifrån pedago-
giska skäl talar för en förenkling av rättstavningen, och reformen 
1906 går lärarnas önskemål till mötes.

Efter den expansiva perioden sker under de följande decennierna 
inga kvalitativa skiften som påtagligt rubbar synen på eller innehållet 
i språkvården. Läroplanen från 1927 innebär inga stora förändringar 
i folkskolans språkvårdande uppdrag även om den, påverkad av den 
pragmatiska syn som reformpedagogiken för med sig, leder till en 
viss förskjutning i en funktionalistisk och kommunikativ riktning. 
 Hagfors läroböcker sätter, tillsammans med Lagerblads, fortfarande 
sin prägel på folkskolans modersmålsundervisning oberoende av läro-
plansreformer. Inte heller i läroplanen från 1952 kan något genom-
gripande skifte i folkskolans syn på språkvården iakttas, även om ett 
steg i funktionalistisk riktning tas som bl.a. innebär en öppnare och 
mer tolerant inställning till språkvariation.

Modersmålet framstår för de breda folklagren som det läroämne 
genom vilket de får grundläggande kunskaper om språk och värld. 
En formalistisk syn på språket förblir framträdande under hela folk-
skoltiden, låt vara med några små förskjutningar i en funktionalis-
tisk riktning som jag pekat på, exempelvis i en växande betoning av 
språkets praktiska betydelse för kommunikation och en mer gene-
rös inställning till variation. En alltmer cementerad ämneskanon 
bidrar till att bibehålla ett formalistiskt utformat modersmålspro-
gram i seminarier och folkskolor. Ämnets tyngdpunkt fortsätter att 
ligga på språket som formellt system, och man fäster vikt vid frågor 
som rör uttal, stavning, syntax och morfologi i kombination med en 
restriktiv eller negativ inställning till avvikelser från normspråket.

Införandet av grundskolan på 1970-talet innebär inte heller någon 
omedelbar förändring. Tvärtom förstärks modersmålsämnets for-
malistiska karaktär i beskrivningen av ämnet i läroplanskommitténs 
betänkande. Först några år senare börjar, med stöd från forskning, 
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en mer funktionalistisk och tillåtande syn på andra språkvarieteter 
än standardnormen ta form i det handledande stödmaterial som 
utarbetas i anslutning till läroplanen. I förändringsarbetet tas hjälp 
av vetenskapligt grundade argument, vilket innebär en större upp-
märksamhet på språkets kommunikativa aspekter, på språkbruket 
och att en mer nyanserad och tolerant hållning till språklig varia-
tion växer fram.

Av översikten framgår att modersmålsundervisningens historia 
i hög grad är dess läroböckers. Läroböcker har spelat en avgörande 
roll för innehållet i ämnet. Synen på och undervisning om språk-
vårdsteman förändras då nya läroböcker utkommer, inte nödvän-
digtvis när en läroplansreform genomförs. Flera av de läroböcker 
som publiceras under folkskolans första decennier används fort-
farande fem−sex decennier senare, mer eller mindre oberoende av 
senare läroplansreformer.

Översikten har även illustrerat hur nya språkvårdande inslag i 
modersmålsämnets läroplaner haft en etablerad ämneskanon som 
förutsättning. Upplösningen av en tradition har aldrig varit total eller 
dramatisk. Element från en tidigare praxis har övertagits, omformats 
och ingått i nya synteser i en svårseparerbar process. Nya element 
har långsamt lyfts i förgrunden medan tidigare tonats ner eller till 
en del levt vidare i nya kompilationer.

Även om modersmålsämnet i den svenska och finska skolan i 
Finland i språkligt avseende är vitt skilda, har i det finländska sam-
hället, format av två språk, problematiken kring modersmålets kul-
turella inramning och pedagogiska utveckling utgjort en oskiljaktig 
del av utbildningsdiskussionen. Den svenska och den finska delen 
av den finländska folk- och grundskolan har utvecklats inom ramen 
för samma lagstiftning, styrts av samma läroplaner och till en del 
också av likartade synsätt på språkvårdens funktion, och många av 
de förenande dragen har varit omedvetna och självklara. De förvå-
nar först när vi explicit gör dem synliga.
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Noter

1. Folkskolan utvecklas successivt med flera årskurser, men för gransk-
ningen här är det inte motiverat att göra en närmare precisering av 
förändringar som genomfördes.

2. Det empiriska underlaget för framställningen utgörs av två studier, 
 Hansén 1988 och 1991, samt av artiklar och publikationer jag senare 
skrivit om modersmålsämnet. I texten hänvisas inte explicit till studierna 
från 1988 och 1991.

3. Grundskolans läroplanskommittés betänkande I, II 1970.
4. Kádár-Fülöp 1987. 
5. Folkskolekommitténs betänkande 1946:2 s. 10.
6. Jfr Alapuro 1979 s. 20.
7. År 1880 utgjorde den svenskspråkiga andelen av befolkningen 14,3 pro-

cent.
8. Lagus 1896, s. 334.
9. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse 30.11.1871, se Lönnbeck 

1901.
10. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse 7.3.1893, se Lönnbeck 1901.
11. Hansén 2004 s. 648−651. 
12. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förordning, angående organisation af 

folkskolväsendet i Storfurstendömet Finland 11.6.1866, se Lönnbeck 1901.
13. I sin reseberättelse från Schweiz 1859 ägnar Cygnaeus stor uppmärksam-

het åt att redogöra för programmet vid Aargauer-seminariet i Wettingen.
14. Det formella namnet blev normalskolor och de var tänkta att utgöra 

norm eller mönster för övriga skolor.
15. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förordning, angående organisation af 

folkskolväsendet i Storfurstendömet Finland 11.6.1866, se Lönnbeck 1901.
16. Freudenthal 1881; Thylin-Klaus 2015.
17. Laurén 1985 s. 8–11.
18. I dag Utbildningsstyrelsen.
19. Lantfolkskolornas årsberättelser 1883–84, Skolstyrelsens arkiv.
20. Lantfolkskolornas årsberättelser 1883–84, Skolstyrelsens arkiv.
21. Folkskolans språklära I. Svensk rättskrifning och uppsatsskrifning 1897 

och Folkskolans språklära II. Form- och satslära 1898.
22. Thylin-Klaus (2015 s. 120–130) har grundligt utrett den ortografiska 

förvirring som präglade debatten i slutet av seklet och som ledde till 
växande krav på en enhetlig norm.

23. Brate 1906. Genom beslutet bestämdes att dt för t-ljud ändrades till 
t eller tt och att f, fv och hv för v-ljud ändrades till v med bibehållande 
av grundformens v i böjningsformer framför t och s utom i ordet haft. 

24. Östman 2014. 
25. Se Laurén 1985 s. 29–30; Thylin-Klaus 2015 s. 153.
26. Normalkurser för folkskolorna. Öfverstyrelsens för skolväsendet cirkulär 

till samtliga folkskolinspektorer, direktioner, lärare och lärarinnor på landet 
[angående undervisningens ordnande samt normalkurser] 3.3. 1881, enligt 
Lönnbeck 1901 s. 122.

27. Förhandlingarna vid sjunde allmänna folkskolemötet i Finland 1887.
28. Lindström 1888 s. 170–172.
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29. Se kapitel 15 i volym III:1. 
30. Se Thylin-Klaus om språkvård på 1800-talet i kapitel 3 och af Hällström-

Reijonen om språkvård på 1900-talet i kapitel 6, bägge i denna volym.
31. Loman 1983 s. 86–87, 96.
32. Bergroth & Pettersson 1958.
33. Gamlakarlebymålet. Ljud- och formlära samt språkprov (Hagfors 1891).
34. En biografi skriven av Margit Åström (1972) tecknar en mångfasetterad 

bild av Hagfors som studerande, som skolman, som läroboksförfattare 
och som tidningsman. Själv har jag, förutom i de två nämnda studierna 
(1988, 1991), publicerat artiklar där aspekter på Hagfors program för 
modersmålsämnet för lärarutbildning och folkskola berörts. Se även 
Hansén 1995.

35. I samma förord påpekar Hagfors att hans lärobok bl.a. vill bidra ”med 
metodiskt ordnade afskrifningsöfningar” (1897). I en annan lärobok, 
avsedd för grammatikundervisningen (1898b), upprepar han sin ambi-
tion att ge ut ”en planmässig och fullständig ledning vid undervisningen 
i modersmålet i folkskolan”. Redan några år innan dessa läroböcker hade 
publicerats uppmanar han i förordet till sin handledning för lärare och 
lärarstuderande att ”det åligger läraren i modersmålet att gifva metodisk 
handledning åt lärarekandidaterna” (1894).

36. Förhandlingarna vid tionde allmänna finska folkskolemötet 1896 s. 81.
37. Mannil 1967 s. 8.
38. Dokument jag utgår från tas huvudsakligen från detta decennium.
39. Uppgiften är hämtad ur Åström 1972 s. 88. Det framgår inte om siffran 

gäller den ena eller båda delarna av språkläran.
40. Skolstyrelsens brev 1227, Skolstyrelsens arkiv.
41. En annan spridd bok särskilt i södra Finland var Elis Lagerblads (1892) 

Svensk språklära för folkskolor (med Freudenthals ortografi och med 
statsortografin) och den samma år utgivna Svensk språklära för små-
skolor. 

42. Kvinnliga folkskollärarstuderande vid Ekenäs seminarium läste, enligt 
årsberättelser, inte Hagfors läroböcker utan i stället bl.a. Lagerblads 
lärobok.

43. Hagfors, Levnadsminnen (opublicerat manuskript). Nationalbiblioteket, 
Helsingfors.

44. Hagfors 1894, s. 14–15.
45. Levnadsminnen. 
46. Hagfors 1894 s. 13.
47. Hagfors 1894 s. 14.
48. Hagfors 1894 s. 15.
49. T.ex. i skriften Några bondesläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 

400 år 1929.
50. Hagfors 1894 s. 16.
51. Hagfors 1898a s. 49.
52. Hagfors 1894 s. 18.
53. Hagfors 1894 s. 37.
54. Hagfors 1894 s. 38.
55. Hagfors 1894 s. 38.
56. Hagfors 1894 s. 39.
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57. Hagfors 1894 s. 29.
58. Hagfors 1894 s. 30.
59. På ungefär samma sätt som Hagfors betonar K. Raitio i sin handbok 

Ohjeita kieliopin opetukseen (1885) skriv- och grammatikträningens 
betydelse för ett korrekt språkbruk hos blivande folkskollärare. 

60. Hagfors 1894 s. 36.
61. Hagfors 1894 s. 30–31.
62. Hagfors 1894 s. 31.
63. Hagfors 1898 s. 178.
64. Namnet reformpedagogik utgör en samlande term för tyskt (arbetsskola) 

och amerikanskt (progressivism) influerade pedagogiska reformer som 
tog sin utgångspunkt i individens och gruppens behov, med tyngdpunkt 
på nyttoaspekter, kommunikation och lärande i naturliga livssituationer. 
Språkets kommunikativa funktion framhölls av John Dewey, förgrunds-
gestalten inom den amerikanska progressivismen.

65. Förarbetet till läroplanen hade inletts redan 1912, med bl.a. utprövande 
verksamhet i experimentskolor, men arbetet avbryts till följd av det 
politiska händelseförloppet och återupptas först 1923. 

66. Jfr även Elis Lagerblads läroböcker. Lagerblads rättskrivningslära utkom 
i 22 upplagor, den sista 1963 (Lagerblad 1892 och 1893).

67. J. Rdt 1943 s. 171.
68. Ca trettio skolor och ett femtiotal lärare. 
69. Folkskolekommittés betänkande 1946:2 s. 42.
70. Folkskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för den egentliga 

folkskolan 1952.
71. Koskenniemi & Valtasaari 1954.
72. Hultgren 1983 s. 34–38; 1984 s. 36–39.
73. Folkskolans läroplanskommittés betänkande II. Läroplan för egentliga 

folkskolan 1952.
74. Grundskolans läroplanskommittés betänkande I, II 1970.
75. Lennart Winqvist, telefonintervju 19.9 och 24.9.1991.
76. Modersmålet, lågstadiet 1970.
77. Modersmålet i grundskolan 1977.
78. Ett finlandssvenskt uttryck för nyväckelsen var en krets av språkligt och 

kulturellt medvetna svenskösterbottningar som publicerade en samling 
debattartiklar om finlandssvenskarna i skriften Hurrarna (1974). Kretsen 
arbetade för en regionalt och folkligt präglad finlandssvenskhet och ville 
öka medvetenheten hos den svenskspråkiga befolkningen om vikten av 
att aktivt bevaka och värna om sina rättigheter. Jfr Broo 1978 s. 9.

79. Loman 1984, s. 57−59.
80. Loman 1985 s. 61.
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Ann-Marie Ivars

EMIGRANTSPRÅK – I AMERIKA, 
ARGENTINA OCH SVERIGE

Utvandring till såväl andra världsdelar som Sverige är en viktig del 
av Finlands historia under den tidsperiod som står i fokus för denna 
volym av Svenskan i Finland – i dag och i går, tiden efter 1860. Sitt 
svenska språk, sina dialekter, hade utvandrarna med sig i bagaget när 
de lämnade Finland. Hur gick det sedan, när deras språk omplante-
rades i ny miljö i Amerika, Argentina och Sverige? Det är frågan för 
de tre avsnitt som följer, 8.1–8.3.

I Finland kom utvandringen till Amerika i gång senare än i de 
andra nordiska länderna. Först ute var Norge med en inledande fas 
1830–1850, sedan Sverige 1840–1860, Danmark 1850–1870 och sist 
Finland 1860–1880. Utvandringen från Norge, Sverige och Dan-
mark hade sitt toppår 1882, från Finland 1902. Utvandringen gick 
i vågor. Åren 1886–1893 rullade den första vågen med drygt 41 000 
finländare in över Nordamerika, och 1899 kom den andra som fort-
gick i 15 år – tills första världskriget bröt ut. Detta var den stora emi-
grationsperioden, som efter en vågdal 1914–1919 övergick i en tredje 
våg 1920–1929. Efter kvotlagarna som USA 1921 och 1924 införde för 
att reglera invandringen gick största delen av utvandringen i tredje 
vågen till Kanada. När också Kanada och Australien omkring 1930 
stängde portarna för invandrare upphörde utvandringen från Fin-
land till andra kontinenter nästan helt.1

Av de cirka 350 000 finländare som 1865–1930 utvandrade till Ame-
rika uppskattas de svenskspråkigas andel till cirka 20 procent eller 
70 000 personer. Av dem kom de flesta från Österbotten, men också 
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Åland var väl representerat i förhållande till folkmängden. Landska-
pen i söder hade färre utvandrare: i Åboland utvandrade man främst 
från Houtskär, och i Nyland från Hangötrakten och Helsingfors.2

En utvandring av annan art var den som ägde rum till Argentina 
under de två första decennierna av 1900-talet. Målet för utvand-
ringen var Misiones i nordöstra Argentina, där Colonia Finlandesa 
blev namnet på det mest kända av finländska utopisamhällen. Kolo-
nin grundades 1906 av Arthur Thesleff (se 8.2), ”som ett utslag av 
exotism, nationalism och återvändande till naturen”. Pionjärerna, 
112 män och 19 kvinnor, var huvudsakligen rekryterade ur de högre 
samhällsskikten och till 90 procent svensktalande. De drevs i väg 
av den pågående förryskningen och lockades av drömmen om ett 
Eldorado med snabbt förvärvad rikedom. Verkligheten motsvarade 
inte förväntningarna, och en stor del av de först anlända återvände 
hem när Finland blev självständigt 1917 – eller förföll till alkoholism 
och blev kvar.3

Efter andra världskriget tog utvandringen en ny – eller nygam-
mal – riktning med kurs på Sverige. Många av de drygt 500 000 fin-
ländare som flyttade till Sverige 1946–1990 återvände hem, men 
2002 fanns det alltjämt cirka 446 000 finländare kvar i landet, dvs. 
personer som antingen själva var födda i Finland eller hade åtmins-
tone en förälder som var född där. I siffran ingår uppemot 100 000 
finlandssvenskar och deras ättlingar i Sverige.4

8.1 Amerika

En viktig faktor bakom utvandringen till Amerika var traditionens 
makt. I Österbotten fanns det sedan århundraden tillbaka en tradi-
tion av arbetsvandringar – till Sverige, södra Finland eller från 1860-
talet till Ryssland. Orsaken till utvandringen ska i alla fall i första 
hand sökas i det som forskningen kallar push- och pull-faktorerna. 
Man var av omständigheterna tvingad att flytta till ett land där man 
hoppades få det bättre ställt än i hemlandet.

På 1860-talet hade S:t Petersburg varit det främsta målet för 
utvandringen från Vasa län, på 1870-talet Sverige. Amerika blev 
sålunda en ny variant på traditionen med arbetsvandringar. I Öster-
botten återgick orsakerna – med Helmer Smeds ord – alltid tillbaka 
på en, nämligen armodet. Österbottningarna blev fler och fler, och 
snabbast växte den obesuttna, jordlösa befolkningen. Hemmansklyv-
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ningarna efter 1870 minskade behovet av arbetsfolk i jordbruket, och 
för de obesuttna blev ett liv som självägande bonde en ouppnåelig 
dröm. Skillnaderna i välstånd mellan bönder och obesuttna ökade 
men kom inte till urladdning, för det fanns en utväg: man lämnade 
landet och for till Amerika. Vasa län blev det stora emigrationslä-
net i landet. Av de över 300 000 utvandrarna från Finland 1870–1914 
kom över hälften (52,3 %) från Vasa län, och av de cirka 65 000 åren 
1919–1930 nästan 40 procent (37,7 %).5

En inblick i de svåra förhållandena i Finland i början av 1900-
talet ger följande berättelse, som är hämtad ur samlingsvolymen 
Amerikatrunken:6

Armodet 

Och vi var så fattiga. Mamma var sjuk en vinter. Och min bror var bara 
ett år gammal och min syster var två år yngre än mig. Och vi hade inte 
något annat att äta än potatis och vattnet. Det hade vi att dricka i stället 
för mjölk. Och mamma var sjuk tre månader. Och vi hade inte något an-
nat att äta. Vi hade inte något mjölk. Vi hade inte något pengar att köpa 
mjölk för. Så då vi kokade potatis, så drack vi vattnet. […]
 Och pappa [i Amerika], han sände inte hem någonting. Han lånade 
pengar och sände inte hem dem heller. Sände inte hem respengarna. Så 
då jag blev gammal nog och fick mera betalt, då jag tjänade. Då hade jag 
att hjälpa mamma. Så vi betalade upp, vad pappa lånat. Så vi fick det 
betalat. Och vi hade lite jord. Och de tog det av oss. Så jag hade att låna 
på banken. Och vi betalade till banken lika mycket och betalade interes-
tet ’räntan’ också.

Kvinna f. 1887 i Malax, bosatt i Escanaba, Michigan sedan 1913. Intervju 21.4.1971.

Enskilda personer kunde ha sina egna skäl att utvandra. Några av de 
emigranter Amerikaexpeditionen 1971 (se 8.1.2) mötte under inspel-
ningsresan i Amerika uppgav politiska skäl för sin utvandring: år 
1916 hade de tagit till flykten för att undgå att bli inkallade till rysk 
militärtjänst. Men de var särfall, för drivkraften bakom utvand-
ringen i allmänhet var folkökningen och armodet. Många reste ut 
för att lägga grunden till en bättre framtid hemma och återvände 
inom några år, men för flertalet blev Amerikaresan en arbetsvand-
ring som varade livet ut.7

För utvandrarna var Amerika de stora möjligheternas land, ett land 
som lockade med brev och framgångshistorier från sådana som hade 
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utvandrat tidigare. Och visst hade många sina s.k. hundår i Amerika, 
men för de flesta blev utvandringen ändå en framgång. Det gällde 
inte minst de obesuttna, för de lyckades i det nya landet i allmänhet 
skapa sig en bättre framtid än den som väntade dem i gamla landet.8

8.1.1 Invandrarna: geografisk spridning

Invandrarna från det svenska Finland var naturligt nog för få för att 
bilda sammanhängande farmarsamhällen av det slag som norrmän-
nen hade skapat i Wisconsin, svenskarna i Minnesota eller finnarna 
i norra Michigan. Under den stora utvandringsperioden spred de 
sig i stället geografiskt och slog sig ned i fyra regioner som skilde 
sig åt i fråga om naturresurser och ekonomisk utveckling. Myhr-
man kallar dem:

• Östkusten, från Boston i norr till Philadelphia i söder
• Centralstaterna invid de stora sjöarna, främst Michigan, 

Wisconsin, Minnesota, Illinois och några orter på 
Kanadasidan om gränsen

• Bergstaterna, främst Colorado, Montana och Utah
• Västkusten, från Kalifornien i söder till British Columbia i 

norr.9 

Östkusten var mest industrialiserad. Här kom invandrarna in på fabri-
ker som tillverkade järn- och ståltråd, maskiner, verktyg och vapen. 
Ett annat viktigt näringsfång var byggbranschen, där många blev 
egna företagare och skapade en tradition som varade 1900-talet ut.

I Centralstaterna fick många sitt första arbete som timmerhuggare 
eller sågverksarbetare, andra som gruvarbetare i järnmalmsdistriktet 
(the Iron Range) i norra Michigan och Minnesota. En del tröttnade 
efter hand på arbetet i skogar och gruvor och köpte sig då 40 acres 
(drygt 15 ha) stubbland, mark som de kunde röja och odla upp. Andra 
sökte sig till industrierna i Chicago, Waukegan och Detroit i Illinois.

I Bergstaterna, där naturresurserna främst bestod av malmer som 
koppar, guld, silver, bly och zink, var många invandrare före första 
världskriget sysselsatta inom gruvindustrin. Vartefter gruvdriften 
lades ner flyttade man vidare till Västkusten, där konjunkturerna var 
bättre. Ett mindre antal ”minare” valde tidigt att lämna gruvorna för 
att i stället ägna sig åt farming.
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På Västkusten var skogarna den dominerande naturresursen. 
Här kunde de tidiga invandrarna få sin utkomst genom att fälla träd, 
arbeta på sågverk eller lasta fartyg med virke som skeppades ut över 
hela världen. Efter första världskriget inleddes ett nytt ekonomiskt 
skede i och med tillkomsten av kooperativa bolag för tillverkning av 
faner, såsom Olympia Veneer Company, där de flesta delägare var 
invandrare från Österbotten. Många var också verksamma inom 
byggbranschen, och även här fanns det sådana som övergick till 
modernäringen och blev farmare. Ett fåtal försörjde sig som fiskare 
på Columbia River eller längs kusten upp till Alaska.

På en del håll tenderade landskaps- eller sockenkolonier att växa 
fram, då invandrare från samma trakt i Finland bosatte sig tillsam-
mans. Södra Österbotten var väl representerat i städer som Worces-
ter, Gardner, Branford och Woonsocket på Östkusten, norra Öster-
botten återigen i Centralstaterna och på Västkusten. I Norwood i 
Massachusetts bestod nästan hela kolonin av ålänningar, och i New 
York hade de flesta sina rötter på Åland, i Närpes eller Terjärv. På 
Västkusten var Munsalaborna talrika i Olympia i Washington, och 
från Karleby kom det tidigt invandrare till Coos Bay i Oregon och 
Eureka i Kalifornien. Större städer som Tacoma och Seattle i Wash-
ington, Portland i Oregon, San Fransisco i Kalifornien och Van-
couver i British Columbia drog till sig folk från flera landskap och 
socknar i gamla landet.

Emigrantspråket utvecklades sedan på olika sätt, dels beroende 
på regioner och sysselsättningar, dels beroende på den typ av sam-
hälle det talades i. I sockenkolonierna kunde man fortsatt tala dia-
lekten hemifrån, men i kolonier där flera dialekter möttes skapades 
genom dialektutjämning en ny, amerikafinlandssvensk språknorm. 
Det kunde en grupp forskare erfara under en inspelningsresa som 
våren 1971 genomfördes i ett stort antal emigrantsamhällen i norra 
USA och British Columbia i Kanada.

8.1.2 Amerikaexpeditionen 1971

Forskargruppen kallade sig Amerikaexpeditionen 1971. Den leddes 
av professor Lars Huldén och bestod för övrigt av etnologen Ragna 
Ahlbäck samt språkvetarna Ann-Marie Ivars och Mikael Reuter. Ett 
intresse för emigrantspråk låg just då i tiden: norskan, danskan, sve-
rigesvenskan och finskan i Amerika var redan dokumenterade, nu 
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var turen kommen till finlandssvenskan. Uppdragsgivare för inspel-
ningsresan var Folkmålskommissionen (nu en del av Institutet för de 
inhemska språken) och Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv.

Resan gick från kust till kust, från Oregon, Washington och Bri-
tish Columbia på Västkusten, via Montana i Klippiga bergen till 
Minnesota, Wisconsin, Michigan och Illinois i Centralstaterna och 
därifrån vidare till Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New 
York och New Jersey på Östkusten. Under sina tre månader i fält 
lyckades expeditionen ta upp cirka 400 timmar berättelser om 600 
enskilda levnadsöden på band. Ett urval av dessa berättelser ingår i 
den tidigare nämnda Amerikatrunken.10 (Se karta 8.1.)

I första hand var det berättelser från invandrare i första gene-
rationen som expeditionen ville komma åt och ta upp på band. De 
äldsta informanterna var födda på 1870-talet och hade bott i Ame-
rika sedan slutet av 1800-talet. De flesta hade kommit under de tre 
första decennierna av 1900-talet, före depressionen som 1930 satte 
punkt för den äldre invandringen från Finland.11

Nämnas kan att emigrantspråken i Amerika återigen väcker 
intresse hos språkforskarna i Norden. Från Göteborgs universitet 

Karta 8.1. Amerikaexpeditionens färd över den nordamerikanska kontinenten.
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var man 2011 på återbesök bland svenskättlingar i Minnesota, och 
från Oslo universitet 2010 bland norskättlingar i fem stater i Mel-
lanvästern.12

I 8.1.3 och 8.1.4 kommer emigrantspråket att representeras av syd-
österbottnisk dialekt i Amerika, den emigrantdialekt som det hit-
tills finns mest kunskap om. Hur levde den kvar eller förändrades 
den i olika typer av emigrantsamhällen, och hur påverkades den av 
mötet med engelskan?

8.1.3 Dialekter i förskingringen

Fältarbetet utgick från hypotesen att emigranterna skulle tala mer 
gammaldags än man vid samma tid gjorde hemma i Finland. Hypo-
tesen var inspirerad av tidigare forskning, där särskilt Pennsylva-
niatyskan, Pennsylvania Dutch, med anor från 1700-talet hade rönt 
uppmärksamhet och blivit ett begrepp inom språkvetenskapen.13

Förhoppningarna om ”frusna dialekter” (frozen dialects) infria-
des emellertid inte, eller så bara i något enstaka fall. Redan de första 
dagarna i fält upptäckte expeditionen att informanterna inte längre 
talade ren dialekt. I stället hade man utvecklat en ny språknorm, en 
”amerikahögfinlandssvenska”, som Lars Huldén har kallat det nya 
språket.14 Det hjälpte inte att informanterna intervjuades på dialekt – 
svaren gavs på den nyutvecklade Amerikanormen. Den här erfaren-
heten var egentligen inte ny. Samma erfarenhet hade Einar Haugen 
tidigare gjort och rapporterat om i sitt pionjärarbete om norskan i 
Amerika, The Norwegian Language of America. Där beskriver han 
situationen så här:

Native Norwegians listening to Am[erican]N[orwegian] speakers 
naturally notice those archaisms that have clung to their dialects, 
and fail to notice novations that they themselves have also adop-
ted, unless these novations are in the direction of English, which 
is often the case. It is therefore exaggerated to say, as has often 
been said, that the Norwegian settlements of America are the best 
places to find Norwegian dialects spoken in their ancient purity. 
To the extent that it is true, it is true only for certain features in 
the dialects and for certain individuals, rarely if ever for whole 
communities. Within each settlement there is a conspicuous trend 
toward a new and American norm of N speech, which would not 
be identical with that of any N dialect.15
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Inspelningar bland danska invandrare 1966–1967 gav samma resul-
tat. Relikthypotesen bekräftades inte, och intresset flyttades över 
till ”den faktiske og spontane sprogbrug hos danske indvandrare og 
deres efterkommere”.16

Men det fanns också en del emigrantsamhällen där dialekten 
levde kvar och alltjämt fungerade som samtalsspråk gamla socken-
bor emellan. Sådan dialekt fick expeditionen på band i utpräglade 
sockenkolonier, såsom Coos Bay i Oregon (”Lilla Kokkola”), Worces-
ter i Massachusetts (”Lilla Närpes”), Branford i Connecticut (”Lilla 
Övermark”) och New York City (med ”Terjärvhillen” i Bronx). Två 
språkprov, ett från Coos Bay och ett från Terjärvhillen, får illu strera 
dialekter som hade hållit sig väl efter en längre tid i Amerika. Påver-
kat av mötet med engelskan var emigrantspråket överallt där det 
talades; engelska inslag i form av direkta lån och översättningslån 
anges med fet stil och förklaras inom parentes.17

År 1906 bildades i Coos Bay en förening, Knights of Finland, som 
uppförde en samlingslokal som invigdes 1908.18 År 1971 hade första 
generationen gått ur tiden, men två andragenerationare minns när 
”hallen” byggdes och hur man dansade där. Ordböjningen är den 
för Karleby–Nedervetil typiska, dvs. alla substantiv har en-genus i 
obestämd och det-genus i bestämd form singularis:19

RK: Ja: vi hadd hedi hå:l (hall ’samlingslokal’), så vi måsta just ta: ne:r, 
e vart så gambel, så ti vila int, siti (city ’staden’) laga ås ti ta e ne:r. But, 
föräldra mi:n, ti bygd hede:, tå di var ongg. […] But, ja kan minns tå vi 
var, å: vi va femm, seks å:rs gambel, tå di var å arbeta ti:, tå ti bru:ka 
laga ås ti å såva åppå steidj (stage ’scen’), tå di arbeta eldä dansa, […] 
all tömti lill bå:na så dji åpp ti: å såva, på steidj.
 RS: Nu fö ti:de tå, ah, föreldra fa: ti dansa eldä ti na mö:te så måst 
di hy:r (hire ’leja’), ah, va vi kalla ti baby sitters (baby sitter ’barnvakt’), 
ti kåm å sita (sit ’sitta’) me bå:na, men tå vi va ong så to: föräldra all 
bå:na me: ti dansa. Tå vi va tröitt tå så bara vi, ligge vi på gålve eldä på 
benka, å kasta kåftå övär ås så så:vd vi tärtil e va ti:de ti fara heim å så 
tå, plåkka (pick ’plocka’) föräldra bå:na de:ras (their ’sina’) fråm (from 
’från’) benka å sto:la å så fo: vi heim. Ti hadd int na: såm kåm heim å 
sto: (stay ’stanna’) me bå:na.

RK: Ja, vi hade den där hallen, som vi måste just ta ner, den blev 
så gammal, så de ville inte, city lagade oss att ta den ner. But för-
äldrarna mina, de byggde den där, och då de var unga. […] But, 
jag kan minnas då vi var, oh, vi var fem, sex år gamla, då de var 
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och arbetade dit, då de brukade laga oss till att sova på stage, då de 
arbetade eller dansade, […] alla de där lillbarnen så gick upp dit 
att sova, på stage.
 RS: Nu för tiden då, ah, föräldrarna far till danserna eller till 
något möte så måste de hyra, ah, vad vi kallar till baby sitters, att 
komma och sitta med barnen, men då vi var unga så tog föräld-
rarna alla barnen med till danserna. Då vi var trötta då så bara låg 
vi på golvet eller på bänkarna, och [de] kastade koftan över oss så 
sov vi tills det var tid att fara hem och så plockade föräldrarna bar-
nen deras från bänkarna och stolarna och så for vi hem. De hade 
inte någon som kom hem och stod med barnen.

Man RK och kvinna RS, båda f. 1902 i Coos Bay, Oregon. Band 1971:508.

På 1920-talet bildade några medlemmar av Lutherska församlingen 
ett kooperativt bolag och köpte tre stenhus på en höjd vid Harlem 
River i Bronx.20 År 1971 bodde där fortfarande en Terjärvkvinna som 
hade kommit till New York 1910. Sin utkomst hade hon fått som söm-
merska, bl.a. på lyxvaruhuset Bergdorf Goodman:

Å så bru:ka vi sy: för äktressis (actress ’skådespelerska’) me:. Jå:. Ja sy:dd 
mang klä:ningga åt hode: Claudette Colbert. She was, she was a star 
those days, ho va stsä:rna hodi ha ti:dn. Jå:. Ja a sy:dd åt hännar, å: ja 
sy:dd åt mangg så vi fikk fleira gangg fikk vi tea:tärtikket (ticket ’biljett’) 
å ti fara å si:. Jå:. Så hä va tre:vlit ti si: hä. Ja:. Å ja så: hännar i pärso:n 
(in person ’personligen’), hode: Claudette Colbert. Ja måsta jo ne:r til 
å si: va såm sko dsäras ti hodi klä:nindsä, för ja haft jo hand åm hode: 
klä:nindsä, så ja va:lt kalla ne:r, så ja så: hännar, me ho va jo så, så: u:t 
såm stry:k själv hela mänistso. Ja:, ja ho va så må:la, såm di ä på steidj 
(stage ’scen’).

Och så brukade vi sy för actresses med. Ja. Jag sydde många klän-
ningar åt den där Claudette Colbert. She was, she was a star those 
days, hon var stjärna den där den tiden. Ja. Jag har sytt åt henne, 
oh, jag sydde åt många så vi fick flera gånger fick vi teaterticket 
också (för) att fara och se. Ja. Så det var trevligt att se, det. Ja. Och 
jag såg henne i person, den där Claudette Colbert. Jag måste ju ner 
till (modellrummet) och se vad som skulle göras åt den där klän-
ningen, för jag hade ju hand om den där klänningen, så jag blev 
kallad ner, så jag såg henne, men hon var ju så, såg ut som stryk 
själv hela människan. Ja, ja, hon var så målad, som de är på stage.

Kvinna f. 1894 i Terjärv, utvandrad 1910. Band 1971:608.
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Amerikanormen växer fram

Språkutvecklingen ska belysas utifrån ett material som speglar situa-
tionen i olika typer av emigrantsamhällen, å ena sidan sockenkolo-
nierna Branford och Worcester i öster, å andra sidan kolonier där 
invandrare från olika håll hade mötts längs kusten i väster. Hur går 
utjämningen till: I vilken ordning försvinner de dialektala särdragen? 
Hur placerar sig enskilda talare i utjämningsprocessen?21

Språkprov från åtta förstagenerationare har legat till grund för 
analysen som följer, fyra män och fyra kvinnor som var födda mel-
lan 1883 och 1912 och hade kommit till Amerika mellan 1903 och 
1929, när de var mellan 15 och 23 år gamla. De kom från ett område 
som sträcker sig från Malax i norr till Lappfjärd i söder, en infor-
mant från vardera Malax, Pörtom, Korsnäs och Lappfjärd samt fyra 
från Närpes. En kort presentation, från den äldsta till den yngsta:

1. IJ, kvinna född 1883 i Närpes, utvandrad till Branford, Con-
necticut 1903. Talade traditionell dialekt. Band 1971:483.

2. LS, man född 1886 i Malax, utvandrad till Michigan 1903, 
till Tacoma, Washington 1904. Talade den nya normen. 
Band 1971:443.

3. SÖ, kvinna född 1892 i Pörtom, utvandrad till Worces-
ter, Massachusetts 1909. Talade traditionell dialekt. Band 
1971:476.

4. IM, man född 1893 i Närpes, avbröt 1916 sina studier vid 
lärarseminariet i Nykarleby för flyktresa till Massachusetts, 
vidare till Astoria, Oregon 1920. Talade den nya normen. 
Band 1971:417.

5. HQ, kvinna född 1896 i Korsnäs, utvandrad till Woonsock-
et, Rhode Island 1911, vidare till Worcester, Massachusetts 
1960. Talade nästan traditionell dialekt. Band 1971:477.

6. AL, kvinna född 1896 i Närpes, utvandrad till Port  Arthur, 
Ontario 1913, vidare till Waukegan, Illinois 1915 och 
Worces ter, Massachusetts 1918. Växlade mellan dialekt och 
dialektfärgad ny norm. Band 1971:475.

7. SW, man född 1901 i Hopedale, Massachusetts, uppvuxen 
i Närpes, utvandrad till Hoquiam-Aberdeen, Washington 
1923. Talade den nya normen. Band 1971:419.
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8. LN, man född 1912 i Lappfjärd, utvandrad till Vancouver, 
British Columbia 1929. Talade den nya normen, med viss 
dialektfärg. Band 1971:424.

Den språkliga kommentaren ger bilden av en variation som sträckte 
sig från traditionell dialekt till den nya Amerikanormen. På grund 
av variationen analyserades de åtta språkproven med variationsling-
vistikens kvantitativa metod, vilket innebar att fördelningen av dia-
lekt- och standardvarianter på ett urval språkdrag (variabler) klarla-
des för varje talare för sig i språkprov om cirka 30 minuters speltid. 
Skalogrammet nedan tar upp 17 mer frekventa av de 22 språkdrag 
som undersöktes totalt, dvs. stavelselängd (växlingen bie:k ~ bekk, 
såmar ~ såmmar), vokalism (stäin ~ ste:n, je ~ är, vie:t ~ ve:ta), kon-
sonantism (he ~ de, tå ~ då, kva ~ vad, supradentalt rs [ʂ] i [fɔʂʂ] 
’fors’ etc. ~ r+s i [fɔrs], tjockt l i [gɔɽv] ’golv’ ~ tunt l i [gɔlv]), obeto-
nad stavelse (kast ~ kasta, hett ~ hette, int ~ inte samt hu:se ~ hu:set, 
kasta ~ kastat), pluralt predikativ (de är glad ~ glada).

Analysen klarlade ett tydligt mönster i såväl dialektdragens som 
talarnas ställning i utjämningsprocessen. Vissa språkdrag liksom 
vissa talare visade övervikt för dialektvarianter, andra övervikt för 
standardvarianter. Dialektdragen var med andra ord mer eller mindre 
motståndskraftiga mot utjämning, talarna mer eller mindre benägna 
att överge dialekten till förmån för den nya Amerikanormen.

Speciellt åskådligt och konkret framträder variationsmönstret, 
när analysresultaten i siffror omvandlas till symbolerna d (dialekt), 
x (växling d/s), s (standard) och återges i form av ett skalogram. Vad 
ett sådant kan ge besked om är i vilken mån olika språkdrag mäter 
– eller samvarierar med – samma egenskap hos informanterna. 
Att det finns ett samband framgår klart av tabell 8.1, där talare och 
språkdrag är ordnade efter fallande andel dialektvarianter: talarna 
vågrätt och språkdragen lodrätt. Mönstret som bildas gör det möj-
ligt att se dels mellan vilka två drag i den lodräta kolumnen en talare 
går över från att använda d- till att använda s-varianter, dels mellan 
vilka talare i den vågräta linjen övergången sker från dialekt (d) till 
ny, standardiserad Amerikanorm (s).22

I verkligheten är det sällan som en talare håller sig till antingen 
d- eller s-varianten av ett språkdrag, de flesta blandar dem i sitt tal. 
I skalogrammet har symbolerna d för dialekt och s för standard där-
för utökats med en tredje symbol x som anger variation. Blandat 
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bruk av d och s, i det här fallet 16–84 procent d-varianter, anges med 
x. Luckorna vid språkdrag nummer 1, 15 och 16 anger att dialekt-
varianterna kv-, supradentaler och sekundära diftonger saknas i 
ursprungsdialekten (för SÖ HQ LN IM LS). Samvariationen mellan 
språkdrag och talare kommer då att se ut som i tabell 8.1.

Det visar sig att samvariationen talare–språkdrag är maximal: här 
finns inga språkdrag som stör mönstret, utan ordningsföljden mel-
lan talarna motsvarar symbolerna i skalogrammet. Ordningsfölj-
den motsvarar samtidigt talarnas grad av dialektalitet, uttryckt som 
genomsnittlig andel dialektvarianter under skalogrammet.23

De åtta talarna bildar i stort sett ett kontinuum där två (eller tre) 
grupper av talare låter sig urskiljas. Gränsen går i huvudsak mellan 
de fyra kvinnorna till vänster och de fyra männen till höger, och 
tudelningen kan i första hand förklaras med dels typ av samhälle 
man bodde i, dels aktiviteter man ägnat sig åt före eller under tiden 
i Amerika. IJ SÖ HQ AL hörde hemma i sockenkolonierna Bran-

Tabell 8.1. Skalogram över bruket av dialekt och standardvarianter

Språkdrag IJ SÖ HQ AL LN IM SW LS
1. kva/vad d x s s s
2. tå/då d x x x s s s s
3. je/är d x x x s s s s
4. stäin/sten d d x x s s s s
5. biek/beck d d x x s s s s
6. ta:tje/taket d d x x x s s s
7. he/det d d d x x s s s
8. himel/himmel d d d x x x s s
9. kast/kasta d d d d d x s s
10. hett/hette d d d d d x x x
11. tjockt l/tunt l d d d d d x x x
12. hu:se/huset d d d d d x x x
13. int/inte d d d d d x x x
14. de är glad/glada d d d d d d x x
15. supradentaler d d d d d d x
16. vie:t/veta d d d d d d
17. kasta/kastat d d d d d d d d
Grad av dialektalitet 97,4 94,9 84,4 67,7 51,1 29,3 28,2 28,5
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ford och Worcester, i samhällen där dialekten kunde användas som 
umgängesspråk inbördes. LN IM SW LS var bosatta i kolonier med 
blandad sammansättning av invandrare, i samhällen som skapat 
den nya Amerikanormen. Kvinnorna hade som hemmafruar haft 
mindre kontakt med andra språk och dialekter än männen som 
genom sitt yrkesarbete hade kommit mer i beröring med folk utifrån. 
SW LN LS hade dessutom varit föreningsaktiva, LS i både svenska 
Vasa Order of America och finlandssvenska Runebergorden. LN 
var 1971 president för International Order of Runeberg. Under sina 
två år vid lärarseminariet i Nykarleby hade IM lagt grunden till sitt 
talade standardspråk.

AL och LN bildar på sitt sätt en övergång mellan de mer norm-
säkra talarna till vänster och höger i skalogrammet. AL växlade 
mellan dialekt och ny norm; hon hade varit mer aktiv utåt än de tre 
andra kvinnorna, bl.a. som förmedlare av husplatser till kvinnor som 
sökte arbete som hembiträden. LN:s kombination av d- och s-vari-
anter påminner om stadsmålet i Kristinestad, som kan ha tjänat som 
mönster för normeringen av hans svenska språk.24

De 17 språkdragen sönderfaller även de i två grupper, 1–8 och 9–17, 
och avgörande för den tudelningen är graden av dialektal marke-
ring inom svenskan i stort. Mest känsliga för utjämning är rena dia-
lektdrag, som kva-varianten samt tå, je, bie:k, stäin, ta:tje, he, himel. 
Bättre står sig drag med viss utbredning även i icke-dialektalt språk 
i Finland eller Sverige, såsom kortformerna kast, hett och int, tjockt 
l, t-lösa hu:se och kasta, vidare de är glad samt supradentala ljud och 
nya, icke-fornärvda diftonger som den i vie:t ’veta’.

Likheter med engelskan har i vissa fall haft en bevarande effekt 
på dialektvarianten. De korta verbformerna mö:t ’möta’ och mött 
’mötte’ har stöd i engelskans meet och met. Detsamma är fallet med 
den uteblivna kongruensen i predikativ pluralis, they are glad, och 
de nya diftongerna (som kan jämföras med uttalet av ord som boat, 
ear, sure). Det supradentala t-ljudet i bort har en parallell i hard, 
court, kortstavigheten i himel och såmar i heaven och summer. Eng-
elskans ei- och ou-diftonger påminner om de gamla diftongerna i 
dialekten, men de omtolkas det oaktat, så att ei blir e: eller ie, t.ex. 
mied (kitchen maid), niebär (neighbour), tre:n, trien (train), och ou 
blir å: eller oå, t.ex. stå:v, stoåv (stove), rå:d, roåd (road).25

Emigrantspråk i sydösterbottnisk tappning är förstås bara en del 
av den finländska svenskan i Amerika, och frågas kan hur väl det 
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representerar utvecklingen i stort. Rätt väl, blir svaret, för i en stu-
die av Munsalaspråk i Amerika har Lars Huldén kommit fram till 
ett likartat resultat som det ovan beskrivna. T-former av ord som då 
och där (tå, tär) och brutna former av ord som är och här (je, jär) 
stigmatiseras och ersätts av då, där, här och är – adverben här och 
där säkert under inflytande av engelskans here och there. Dialektala 
drag som i hög grad bevaras är däremot ngg (ringg ’ring’), tjockt l 
och kortstavigt såmar.26

Hur som helst, de förstagenerationare som dokumenterades 1971 
hade inte hunnit utbilda en språknorm som talades lika av alla över 
hela Amerika. Och utvecklingen från språklig mångfald till språk-
lig enhet avbröts definitivt av amerikaniseringen. Mellan den första 
generationen och den andra bytte man språk från svenska till eng-
elska (se 8.1.5).

Två kontraster – IJ och SW berättar

Tudelningen av emigrantspråket illustreras nedan med två språk-
prov, ett som representerar den medförda dialekten (IJ) och ett som 
representerar Amerikanormen (SW).

Mötet med Amerika

– Va na:r å mött de vör toå:je tå? – No sir. He va int na:r vör toå:je å 
mött me. Bräive såm ja skri:va froå:n Finland så kåmm, ja kåmm åm 
löudain, å he kåmm åm moå:nda. Men he va in nais (nice ’trevlig’) 
svensk ka:r tå såm ja treffa såm ja konna ta:l mie: vör statjo:nin så han 
laga me teit ja sku:. Å i först ja huö:l så va närpes, tå vi kåmm så jie: vi 
åt äin si:d oå: stri:jte (street ’gata’), å tåmde teit ja ska: åt a:ron så, he 
hätt Butler Street hede. Å tå, tå vi kåmm å jie:g tå så, så skåda Eida hätt 
on hon ja kåmm till, e va in kusi:n, så sa:g on ”kva, je peddlaren u:t, i 
kvie:ld?” Täide sutkie:san (suitcase ’resväska’) tå såm vi ha: så soå:g ful 
u:t såm peddlarenas (peddler ’gårdfarihandlare’). Å tå fråga han kva 
dåm hätt, hande karin, å tå kåmm ja åp reta ställe.

‒ Var någon och mötte dig vid tåget då? – No sir. Det var inte 
någon vid tåget och mötte mig. Brevet som jag skrev från Finland 
så kom, jag kom om lördagen, och det kom om måndag. Men det 
var en nice svensk karl då som jag träffade som jag kunde tala med 
vid stationen, så han lagade mig dit jag skulle. Och det första jag 
hörde så var Närpes[språket], då vi kom så gick vi åt ena sidan av 
streetet, och dom där dit jag skulle åt andra så, det hette Butler 
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Street det där. Och då, då vi kom och gick då så, så skådade Ida 
hette hon, hon jag kom till, det var en kusin, så sa hon ”vad, är 
peddlarna ute, i kväll?” De där suitcasarna då som vi hade så såg 
väl ut som peddlarnas. Och då frågade han vad dom hette, den där 
karln, och då kom jag på rätta stället.

Kvinna f. 1883 i Närpes, utvandrad 1903. Band 1971:483.

Mötet med engelskan

Första tvoå: oå:rena, tvoå: vintrarna såm jag var hä:r i Aberdeen så jikk 
ja i va dåm kallar nattsko:lan. Å dä:r fikk ja grundär å så ja kuna börja 
skri:va, skri:va engelska, å lie:sa å så där vi:dare. Så de, de jälpte en hie:l 
die:l. […] Å vi hade en nårsk prest ti lä:rare. Å han lä:rde ås engelska å, 
ellär å skri:va å lie:sa å så vi:dare. Så de där jälfte en hie:l die:l. Senn så 
hade dåm ju på denn ti:den ennu: hä:r så va de ju bara sailent ellär tysta 
mo:ing, lie:vande bildär sjoå:s (silent moving show ’stumfilm’) nemligen 
på svenska. Ja vill bara blanda. Å allti varenda kvell så sku vi nestan på 
de där lie:vande bildär sjo:en påjkar såm vi va:r, gri:nha:ns (greenhorn 
’nyanländ person’). Å de va dä:r såm man lä:rde se en hie:l die:l för nä:r 
man soå: bildärna så var de ju skri:vet va såm var å du vie:t man, man 
fikk en slags uppfattning åm va såm va:r å, å ti slu:t så börja de gå bra:.

Första två åren, två vintrarna som jag var här i Aberdeen så gick 
jag i vad dom kallar nattskolan. Och där fick jag grunder också så 
jag kunde börja skriva, skriva engelska, och läsa och så där vidare. 
Så det, det hjälpte en hel del. […] Och vi hade en norsk präst till 
lärare. Och han lärde oss engelska och, eller att skriva och läsa 
och så vidare. Så det där hjälpte en hel del. Sedan så hade dom ju 
på den tiden ännu här så var det ju bara silent eller tysta moving, 
levande bilder-shows nämligen på svenska. Jag vill bara blanda. 
Och alltid varenda kväll så skulle vi nästan på de där levande 
bilder-showerna, pojkar som vi var, greenhorns. Och det var där 
som man lärde sig en hel del, för när man såg bilderna så var det ju 
skrivet vad som var [vad] och du vet man fick en slags uppfattning 
om vad som var och, och till slut så började det gå bra.

Man f. 1901 i USA, uppvuxen i Närpes och utvandrad 1922. Band 1971:419.
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8.1.4 Mötet med engelskan

Båda varieteterna av emigrantspråket i Amerika påverkades av den 
engelsktalande omgivningen. Olika sysselsättningar i olika regioner 
visar sig framför allt som en variation i ordförrådet. Några berät-
telser ur verkliga livet får till att börja med illustrera hur engelskan 
vann insteg i emigrantspråket.

På Östkusten var det stålindustri och stenbrott som gav de tidiga 
invandrarna arbete, medan man efter andra världskriget började 
söka sin utkomst inom byggbranschen, kånstraksjen (construc-
tion). I Branford fick man ofta sin första djabb (job) på vajermyllan 
(wire mill), eller Hammarshoppet, som den lokala ståltråds fabriken 
kallades.

– Kva arbeta karin dänn mie? – Han va vajjärdra:gar (wire drawer). 
Elå int dra:gar heldär han va tenar (tinner ’förtennare’) elå, gal-
vanäis (galvanizer ’galvanisör’), kalla di an till. Int väit ja kva an jo:l. 
Han arbeta åp vajjärmyllon (wire mill ’ståltrådsfabrik’) han. […] Ja i 
ståonkva:re (stone quarry ’stenbrott’) va di fyri å i Stoåne Krekk (Stony 
Creek). […] Men nu je int na mäir oå:tär oå: dåm tie:r, di je rektit u:tga: 
tie:r nu. […] Si tå börja di ju int li:k (like ’tycka om’) va i stäinkvie:re 
ännän va ju åp sjappän (shop ’fabrik’) å si nu vortt di ju ti ka:rpentarär 
(carpenter ’byggnadssnickare’) alliho:p. Så nu jer e ju int na:, vill ju int 
na:r va åp sjappän na mäir å arbet tie:r såm di va: tå.

– Vad arbetade karln din med? – Han var vajerdragare. Eller inte 
dragare heller, han var förtennare, eller galvanisör kallade de 
honom till. Inte vet jag vad han gjorde. Han arbetade på vajermyl-
lan, han. […] Ja, i stonequarryt var de före också, i Stony Creek. 
[…] Men nu är inte några mera åter av dem där, de är riktigt 
utgångna där nu. […] Se, då började de ju inte lika vara i stenqu-
arryt, utan var ju på sjappen, och se, nu blev de ju till karpentare 
allihop. Så nu är det ju inte något, vill ju inte någon vara på sjap-
pen något mera och arbeta där, som de var då.

Kvinna f. 1883 i Närpes (= IJ i 8.1.3), utvandrad 1903. Band 1971:483.

Med hjälp av någon tidigare invandrad kusin, faster eller moster 
kunde unga kvinnor få ett eftertraktat arbete i hushållet hos mil-
lionairs på Manhattan. Där kunde man vara fyra i köket, fyra i pentret 
’skafferiet’ (pantry) som fanns på andra golvet ’våningen’ (floor) invid 
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däiningrumme ’matsalen’ (diningroom) och två i låndre ’tvätteriet’ 
(laundry). Och så var det två tjembärmiedar ’städerskor’ (chamber 
maid) också. En informant som hade tjänat hos en medlem av the 
Vanderbilt family berättar, här i lätt normaliserad form:

‒ Vad år var det du kom? – 1929. Ja, det var just då depressjen (depres-
sion) hade börjat. Så det var tåfft (tough). But då kom kusin tillbaka, 
hon var hemma samma året som jag kom hit. Då kom hon tillbaka, 
couple of weeks efter, och du vet då, hon var så förvånad hon då jag 
var i New York då hon kom hit. Ja, för hon hade ju kommit så hon var 
lagligt inkommen här. And, hon arbetade i en stor plats (place) för mil-
lionairs, and Twombly’s was the name. Och då efter ett halvt år så 
fick hon mig in (get in) där. Och där var jag i femton år. Först serverade 
jag för tjänarnas bord. Satte bordet (set the table) och tvättade diskar 
(wash  dishes) och klinade (clean) rummen deras och sådant. But, då 
kom jag in i köket som köksflicka (kitchen maid). Och där arbetade jag 
två år, och då for kusin min hem igen. Och då tog jag hennes plats, hon 
var second kokerska (second cook). Och så var jag second kokerska tills 
jag lämnade där (leave there) då. […] – Nå, var bodde det där folket? 
– Dom levde (live) på 71:a gatan och Fifth Avenue. Och så hade de en 
stor farm ute i New Jersey, Madison New Jersey. Vi for ut dit i maj, först 
i maj, och då var vi där till i slutet av juni, och då for vi upp till Newport 
Rhode Island, där hade de en estate, too, och där var vi till början på 
september. Då for vi tillbaka till New Jersey again. Du vet dom hade 
stora house parties, ute i New Jersey. Det kom gästerna där (there) om 
fredagskvällarna och stod (stay) till måndagsmorgnarna. Så vi hade att 
börja på klockan sex att arbeta. Och då höll vi till till klockan 9 och halv 
10 ibland om kvällarna.

Kvinna f. 1904 i Närpes, utvandrad 1929.27 Band 1971:480.

När depressionen kom, men också tidigare, var det många som 
köpte mark, rought land, som de odlade upp för att försörja sig som 
farmare. År 1930 fanns det inga arbeten, ”man fick icke köpa en job 
en gång”, som man uttryckte saken. Informanten SW (i språkpro-
vet Mötet med engelskan i 8.1.3 ovan) köpte i stället 5 acres land och 
började odla tranbär i ett litet samhälle, Greyland på Västkusten. 
Det var bara en swamp ’sankmark’, så man fick börja med att ”gräfta”, 
som man sa i gamla landet. Och cleana ’röja’ (clean) och bränna och 
plantera de där bären. ”Så det var mycket arbete med dem, men det 
var ju nog bra också.”
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I Centralstaterna och på Västkusten började många unga män 
sitt nya liv som timmerhuggare i urskogarna. Oh you bet your life, 
det var ett tungt arbete, men också eksaiding ’spännande’ (exciting). 
Även fritiden krävde sin tribut; det sades att ”Vilken tok som helst 
kan tjäna pengar i Amerika, men det ska vara en karl till att behålla 
dem”. Frestelser lurade när lönen betalades ut, berättas det från en 
skogscamp i Eureka i Kalifornien i början av 1920-talet.

Va:r tvoå vikår (every two weeks) kåmm di inn nestan allihåop froån 
skåojin inn ti sta:n. Så tå ha: di ju ti gä:mbel (gamble ’spela’) bårtt allt 
va di ha: tå si: (see). Å såmbäl, mest (most) å: dåm så söup ju å, men di 
gä:mbla mytjy. Di gä:mbla i kampin (camp ’skogshuggar läger’) först 
häila vikon, tå kåmpani:e (company) beta:la. Så inan fri:daskvieldin 
tå di fåor froån kampin inn ti sta:n så va e mest bare ien såm ha: alla 
penggar. Tå kåmm han inn på in djåint (joint ’krog’). Å tå ha: di ju en 
tvoå tri:j såm spela måot an du väit såm arbeta fö hu:se (the house). Så 
kansje an lä:sta (last ’hålla ut’) in ti:m tå va han fla:t (flat ’pank’) å. Så 
fie di allihåop fa:r tiba:k ti kampin å va: i tvoå vikår till så fie di kåm inn 
me e nytt loåd (load ’lass’) me pengar. Så holld di poå.

Varannan vecka kom de in nästan allihop från skogen in till stan. 
Så då hade de ju att gambla bort allt vad de hade då, se. Och som-
liga, somliga, de flesta av dem så söp ju också, men de gamblade 
mycket. De gamblade i campen först hela veckan, då kompaniet 
betalade (lön). Så innan fredagskvällen då de for från campen in 
till stan, så var det mest bara en som hade alla pengar. Då kom 
han in på en krog. Och då hade de ju en två tre som spelade mot 
honom, du vet, som arbetade för huset. Så kanske han höll ut en 
timme, då var han pank också. Så fick de allihop fara tillbaka till 
campen och vara (där) i två veckor till, så fick de komma in med 
ett nytt lass med pengar. Så höll de på.
Man f. 1900 i Korsnäs, utvandrad 1922. Band 1971:595, inspelat i Worcester, Massachusetts. 

Ordförråd och syntax

Inflytelserna på ordförrådet kan ta sig olika uttryck. I anslutning till 
Hasselmo görs här skillnad mellan två metoder för utnyttjande av 
engelskans ordförråd, nämligen överföring och kopiering.28 Över föring 
innebär att ett engelskt ord eller uttryck lånas in direkt, kopiering 
att svenska ord och uttryck utsätts för en lätt semantisk eller syn-
taktisk förskjutning eller uppträder i nya kombinationer. Substan-
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tiv, verb och interjektioner är de kategorier som lånas mest, adjektiv 
och adverb i mindre skala.

a) Överförda substantiv

En grupp för sig bildar sådana engelska ord som syftar på natur- och 
kulturförhållanden i det nya landet. I inspelningarna talas det om 
spring i stället för källa (e va in spring te:r ’det var en källa där’), hill 
(hill) i stället för kulle och krikk (creek) i stället för bäck (he va bare 
hillan ’det var bara hillarna’, hillar som började nere i krikken och 
gick uppåt). Emellanåt åkte man på vekeisjen ’semester’ (vacation) 
och hälsade på hos gammellandsfolk i andra delar av landet. Man 
gick på bio och såg levande bilder-sjo:en (show), unga pojkar som 
man var, gri:nha:ns (greenhorns). Fester firades på svenskha:lin (hall) 
i Branford, och på finnha:lin i Harlem gick man på dans. 

En intressant aspekt på inlånet av engelska substantiv är genus-
tilldelningen. De som talade dialektvarieteten hade att välja mellan 
han-, hon- eller det-genus, och de som talade den nya normen skilde 
mellan den- och det-genus. Med maskulint in- eller utralt en-suf-
fix böjs i bestämd singularis således ord som engelskans hill ’kulle’, 
hill-in respektive hill-en. Engelska ord på -n/-ion får uttrycka både 
bestämd och obestämd betydelse med en och samma form, t.ex. 
bestämd betydelse i satserna tå depressjen kåmm ’då depressionen 
kom’ och så gick jag till fönstret och tittade på den där garden ’träd-
gården’. Genustilldelningen visar förresten en maskulin/utral ten-
dens, så att ett engelskt substantiv normalt tar han-/den-genus, om 
det inte finns speciella skäl att välja hon- eller det-genus (se nedan).29

Nästan alla maskuliner/utrer tar ar-suffix i pluralis, t.ex. en hel 
famn full med bryöloffar ’brödlimpor’ (loaf), vidare flikkår fie: 
nåo jabban tår int va e na fäil åp he int ’flickorna fick nog jobben, 
de, inte var det något fel på det, inte’ (job) samt ja va i skokskam-
pan i närman tju:go oår ’jag var i skogshuggarlägren i närmare tjugo 
år’ (camp) och vi hade sju trånkar ’koffertar’ med oss (trunk). Eng-
elska er- och or-suffix byts i personbeteckningar ut mot -ar, så att 
t.ex. carpenter blir ka:rpentar. Bildade på samma sätt är kåntraktar 
’entreprenör’ (contractor), peddlar ’gårdfarihandlare’ (peddler) och 
tenar ’förtennare’ (tinner).

De få engelska ord som tolkas som femininer böjs i bestämd sing-
ularis med on- och i pluralis med or-suffix. Ordet laundress ’tvätter-
ska’ tilldelas självklart feminint genus och böjs i pluralis låndressår, 
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men också mine ’gruva’ och mill ’fabrik’ blir femininer, mi:n¸ -on, 
-år och myll, -on, -år.

Engelska ord som slutar på -y eller -ry tar genomgående neutralt 
genus. Exempel på det är company ’kompani’, factory ’fabrik’ (där 
arbetade jag en tid i ett factory), pantry ’skafferi’ och stone quarry 
’stenbrott’ (i ståonkva:re eller stäinkvie:re). I dialektvarieteten böjs 
enstaviga neutrer efter mönstret ett sjapp, sjappe, flera sjapp, sjap-
pen (shop; sedan sjappe lagast nie:r ’sedan fabriken lades ner’). Andra 
neutrer är stoår ’affär’ (store), stri:t ’gata’ (street; åp stri:tän å allstans 
’på gatorna och överallt’) och trien (train) ’tåg’. 

Engelsk s-plural skulle i princip kunna väljas för alla substan-
tiv som inte har anpassats till svenskan i uttal och böjning, men 
s-plural är belagd bara vid ett fåtal ord, såsom miljonä:rs ’miljonä-
rer’ (millionairs), hu:spa:rtis ’större bjudningar’ (house parties; de 
där hu:spa:rtis som de hade), gri:nha:ns ’nyanlända’ (greenhorns), 
keneidiens ’kanadensare’ (canadians), pi:tjis ’persikor’ (peaches).30

b) Kopierade substantiv

Gammellandsdialektens bryddjon ’bryggan’ får på grund av likheten 
med engelskans bridge uttrycka betydelsen ’bro’, och kann ’kanna’ på 
grund av likheten med can betydelsen ’burk’, en femm gallon kann 
’(konserv)burk som rymmer fem gallon’.

c) Överförda adjektiv och adjektivfraser

Engelska adjektiv har mer sällan vunnit insteg i emigrantspråket, 
och de som finns står för det mesta som predikativ i satsen, t.ex. jag 
är kreisi för Eureka ’tokig i’ (crazy for) och Oh vad den (dvs. garden) 
var bju:difull ’vacker’! (beautiful). Rough och tough kongruensböjs 
i neutrum, t.ex. råfft land ’oröjd mark’ och det var just då depressio-
nen hade börjat, så det var tåfft. Plurala predikativ förblir oböjda, en 
egenskap som är gemensam för dialekten i gamla landet och engel-
skan, t.ex. Men va di dråppar dyöd nu då, gammellandsaren! ’Men vad 
de droppar döda (dvs. dör) nu då, gammellandsarna!’ (drop dead). 

Adjektivfraser utbyggda med bestämningar förekommer likaså 
sällan. En bestämning som används även vid svenska adjektiv är kind 
of, t.ex. det var kind of dåligt väder i vinter.31
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d) Överförda verb och verbfraser

Bland allmänt använda verb kan nämnas t.ex. ba:där ’bekomma, 
besvära’ (bother), kets ’uppfatta’ (catch), kli:n ’städa’ (clean), kråss ’gå 
över (gatan)’ (cross), jåin/djåin ’ansluta sig till (förening)’ (join), ki:p 
’hålla, behålla’ (keep), lo:s ’förlora’ (lose), pikk opp ’lära sig (engelska)’ 
(pick up), kvitt ’ge upp, dra sig tillbaka’ (quit), spåil ’förstöra’ (spoil).

Verben böjs som svenskans kasta-verb. I infinitiv föredras den 
dialektala kortformen, t.ex. pikk som sammanfaller med engelskans 
pick. Exempel på bruk och böjning av engelska verb: int ba:dra 
(bothered) e ba:sin alls int ’inte bekom det basen alls, inte’; jag har 
varit aktiv i den (föreningen) ända sedan jag djåina (joined); vi ska 
ki:pa (keep) dem allihopa (dvs. behålla tjänarna under depressio-
nen); (han blev överkörd av en bil när han) kråssa (crossed) stri:tet 
’gick över gatan’; hon har varit en sådan som har pikka upp (språ-
ket; picked up).32

e) Kopierade verb och verbfraser 

Svenska verb som har utsatts för kopiering är t.ex. gå (go), leva (live), 
lämna (leave), ränta (rent), se (see), stå (stay), tänka (think). Verbet 
gå används i betydelsen ’fara, resa’, t.ex. an jie: heit medan ja va i Fin-
land ’han for hit medan jag var i Finland’, och frasen gå och se med 
personobjekt i betydelsen ’besöka’, t.ex. (där) hade jag två kusiner 
som jag gick och såg. Verbet stå kan uttrycka betydelsen ’stanna, bli 
kvar’, t.ex. (gästerna) stod till måndagsmorgnarna. Leva kan betyda 
’bo’, t.ex. Well, i Springfield så levde jag hos en familj, medan lämna 
kan betyda ’avresa’, t.ex. vi lämnade klockan ett på natten, och ränta 
betyda ’hyra’, t.ex. Nå: vi ränta ju hu:se tärtt vi fo:r häim ’Nej, vi hyrde 
ju huset tills vi for hem’. Verbfrasen gå lång (fine) kommer från eng-
elskans go along, t.ex. vi jie:g lång fain, rektit ’vi kom bra överens, 
riktigt’. Liksom think har tänka kommit att betyda både ’tänka’ och 
’tro’, t.ex. jag tänker han är (bosatt) runt New York nu.

Kopiering är det också fråga om när vara bildar passiv med verb 
som anger punkthändelse, såsom alla dagar så va di hörtta ’blev de 
skadade (i skogen)’ (hurt), liksom när gifta konstrueras utan sig och 
preposition: många gifte finska flickor (marry).33

f) Överförda adverb

Flera engelska adverb har börjat fungera som satsadverbial, såsom 
anyhow ’hur som helst’, anyway ’i alla fall’, even ’till och med’, of course 
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’förstås’, really ’faktiskt’. Uttrycker svag motstridighet gör anyhow och 
anyway, t.ex. då man arbetade så fick man ju ingen betalning nästan, 
anyhow, utan man fick ju arbeta för ingenting (i gamla landet) och två 
år anyway, så levde jag på ett stort roominghus. Fokuserar på satsled 
gör even, t.ex. på den tiden var even fem penni någonting å ha och 
tå konna ja engels ja konna i:ven skri:v tå ’då kunde jag engelska, jag 
kunde till och med skriva då’. Ett självständigt inskott i subjektsledet 
bildar really i satsen den sista really som var här så var NN. Of course 
uppträder ofta i reducerad form kårs, t.ex. kårs tåm je dyö:d nu så he 
je tridi ledin tie:r ’förstås, de är döda nu, så det är tredje leden där’. 

g) Överförda samtalssignaler

Ett viktigt inslag i emigrantspråket är de samtalssignaler av olika 
slag som invandrarna har tagit över från engelskan. Knyter samman 
meningar i samtal gör man t.ex. med and ’och’, but ’men’, because ’efter-
som’. Uppehåller kontakt med lyssnaren gör man med yes, no och well.

Engelskans and och but är i flitig användning, men bara som sam-
ordnare av satser, inte av satsled (då föredras och, men), t.ex. and 
hustrun min är född och uppväxt i Vasa hon och but då kom kusin 
tillbaka (till New York). Because har tagits i bruk för att ange att det 
som sägs i det senare ledet i en mening förklarar det som sägs i det 
tidigare, t.ex. så kona int ja ga å arbet fö hisin dåkto:rin bekås ja ska 
a behyö:va kona engels fö ti sva:r i telefåon ’så kunde inte jag gå och 
arbeta för den här doktorn, eftersom jag skulle ha behövt kunna eng-
elska för att svara i telefon’.34

Well är den allra vanligaste samtalssignalen, en signal som ofta 
inleder svar på frågor. Frågar man Varför till Amerika? och Vart i 
Amerika? kan svaret bli Well, vi var fattiga och Ja well, jag for direkt 
hit till Vancouver. Med well kan talaren dessutom ange att den har 
talat färdigt, t.ex. Ja nå well, då vet jag inte något vidare, då kanske 
vi slutar. Att signaler som yes och no har tagits upp i emigrantsprå-
ket kan bero på deras emfatiska funktion. De ger eftertryck, t.ex.

– Kände du honom också? – Oh yes, jag kände NN mycket bra.
– Var han finsk, han? – No, han var canadian.

På gränsen till signalerna ligger olika slags kraftuttryck. Förfasa sig 
över samhällsutvecklingen kan man göra med oh Christ!, t.ex. Allt 
robbas och killas och, oh Christ! ’allt rånande och dödande och, oh 
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Christ!’ Lovordar gör man med fraser som You bet you boy, bra stad! 
och Men vad nice karl, oh boy, oh boy!35

En egen grupp bildar lexikaliserade satser av typen I don’t know, 
I guess, I suppose, you know, that’s right som används som ”språklig 
kommentar” och uttrycker olika betydelser. Eftertryck ger I don’t 
know i satsen I don’t know om du känner någon av dem?, medan 
tveksamhet uttrycks med I guess i satsen Vad var det nu, närmare 
två år, I guess?, och bekräftelse med that’s right i satsen Dom fick in 
gas medan jag var där, that’s right.36

h) Syntax

En viktig skillnad mellan engelskan och svenskan är att engelskan 
kan ersätta frågande bisatser med satsförkortning. Mönstret kommer 
således från engelskan när man på emigrantspråk säger hon vortt så 
sju:k så vi visst int kva ti jie:r ’hon blev så sjuk så vi visste inte vad 
att göra’ (what to do) och han hitta no: å visst vartt ti goå: ’han hit-
tade nog och visste vart att gå’ (where to go).37 Från engelskan kom-
mer likaså bruket av var (where) som inledare av relativ bisats, t.ex. 
(tåget stannade) där just var jag stod.

Emigrantord i gamla landets dialekter

Med hemvändande Amerikafarare fann nya ord vägen in i dialek-
terna också i gamla landet. Mest systematiskt har emigrantorden 
tecknats upp i Esse, Korsnäs och Närpes.38

Exempel på substantiv som har belagts på flera håll i Öster-
botten är game (game) ’parti i kortspel’ (t.ex. Esse ta in ge:m ’ta ett 
parti kortspel’), kamp (camp) ’ skogshuggarläger’, kidd (kid) ’barn’, 
mina (mine) ’gruva’, moonshine (uttalat mossja) ’hembränt bränn-
vin’ (jfr engelskans ’whiskey illegally distilled in rural areas’), nektaj 
’slips’. En stor spridning har jack (jack) som benämning på ’knekt i 
kortlek’. Exempel på verb är badra (bother) ’bekymra sig om’, betta 
(bet) ’hålla vad’, cleana (clean) ’rengöra, städa’, hurta (hurt) ’skada 
sig’ (t.ex. Esse ha hörta se i mi:no ’han skadade sig i minan’), killa 
(kill) ’döda’, kära (care) ’bry sig om’ och losa (loose) ’förlora’ (t.ex. 
Jeppo ja kä:rar it fast ja lo:sar e pa:r tu:sen ’jag bryr mig inte fast jag 
förlorar ett par tusen’).
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8.1.5 Kyrkor, föreningar och identitet

Redan i början av den stora immigrationsperioden började invand-
rarna från det svenska Finland bilda egna församlingar och före-
ningar. På 1880-talet stiftades de första lutherska församlingarna, 
och åren 1889–1900 grundades de första föreningarna som ägnade 
sig åt sjukhjälp och nykterhet. År 1900 organiserades sjukhjälps-
föreningarna i Svensk-Finska Sjukhjälpsförbundet av Amerika och 
1902 nykterhetsföreningarna i Svensk-Finska Nykterhetsförbundet 
av Amerika. De två förbunden konkurrerade om medlemmar och 
fann 1920 för gott att gå samman i ett nytt förbund som fick namnet 
Runebergorden, numera International Order of Runeberg.39

Varför egna kyrkor och föreningar, när det fanns finska och 
svenska att gå med i? Hemlandet hade finlandssvenskarna gemen-
samt med finnarna och språket med svenskarna, men ingendera 
gruppen kunde de identifiera sig med fullt ut. I början kallade 
de sig ”finnar” eller ”svensktalande finnar”, men vid sekelskiftet 
1800/1900 gick de över till att kalla sig ”svensk-finnar”. Så omtalade 
de sig själva så sent som 1971, när Amerikaexpeditionen besökte 
landsmännen i väster.40

En viktig aspekt av amerikaniseringen var den språkliga och kul-
turella omvandling som tog vid omkring 1930.41 På 1930-talet började 
engelskan tränga undan svenskan inom föreningarna, och senast på 
1940-talet gick man över till engelska som gudstjänstspråk i de flesta 
”svensk-finska” församlingar. Omvandlingen var oundviklig, om man 
ville få den Amerikafödda generationen med i verksamheten. Detta 
var trots allt inte så lätt, för i andra generationen identifierade man 
sig först och främst med Amerika och inte med det land som för-
äldrarna hade utvandrat från. Myhrman sammanfattar: ”Vi som är 
födda i Amerika (eller Kanada) är amerikanare (eller kanadensare), 
icke svenskar, finnar eller finlandssvenskar.” 42

8.2 Misiones

Som redan nämnts bestod den Thesleffska utvandrargruppen 1906 
främst av välutbildade finlandssvenskar som saknade vana vid det 
kroppsarbete som behövdes när mark skulle röjas för odling i ursko-
gen. Bättre rustade att möta svårigheterna var de finska invandrare 
som kom senare, fram till 1920-talet. I Misiones är det i dag bara 



2278.2 Misiones

namnet Colonia Finlandesa som vittnar om en storhetstid som svun-
nit. Den sista familjen lämnade kolonin 2005.43

8.2.1 Finlandssvenskan i Misiones

De argentinska invandrarnas finlandssvenska språk har inte gått 
forskningen oförmärkt förbi. Språkforskaren Gunvor Flodell ägnar 
även detta sitt intresse i doktorsavhandlingen Misiones-svenska (1986), 
som handlar om språkbevarande och språkpåverkan i den lokala tal-
gemenskapen i Misiones. Mellan 1900 och 1925 fick invandrarna från 
Finland sällskap av hundratals svenska familjer som flyttade över 
från Brasilien till den argentinska sidan av gränsfloden Uruguay, där 
de 1913 grundade sin by Villa Svea. Av tusentalet Sverigefödda och 
deras barn fanns ett 70-tal personer kvar i Misiones 2010, mestadels 
ättlingar i andra och tredje led. Svenskan hade då spelat ut sin roll 
som hemspråk, för de flesta bodde ensamma eller tillsammans med 
spansktalande anhöriga.44

Gunvor Flodell vistades själv i svenskkolonin i Misiones i tio års 
tid, 1964–1973. Under den tiden spelade hon i både Misiones och 
Sydbrasilien in intervjuer med ett hundratal informanter. Dels ville 
hon fånga deras talspråk i autentisk miljö, dels dokumentera deras 
emigrationshistoria och levnadsförhållanden. Bland informanterna 
fanns fyra talare av finlandssvensk börd, en man och tre kvinnor. 
De tre kvinnorna var födda i Finland eller utvandrade före tolv års 
ålder och var således förstagenerationare. Mannen var född 1912 och 
andragenerationare.45

 ARTHUR THESLEFF

Arthur Thesleff, som ledde den första utvand
ringen till Argentina 1906, var född i Viborg 1871 
och dog i Stockholm 1920. För eftervärlden är 
Thesleff mest känd som författare till ordboken 
Wörterbuch des Dialekts der Finnländischen Zigeu-
ner (1901). Orden hade han kommit åt genom att 
slå följe med kringresande sällskap och teckna 
upp deras språk i smyg. Åren 1896–1897 kunde 
han tack vare ett statligt stipendium utvidga fält
arbetet till andra delar av Europa, Nordafrika och 
Centralasien. Ett resultat av hans forskningar var 

att de finska romerna i huvudsak hade kommit 
till Finland via Sverige. Efter några år som före
ståndare för Colonia Finlandesa (1906–1909) 
lämnade Thesleff Argentina och bosatte sig i 
Stockholm. Där gav sig ”zigenarbaronen” i kast 
med att teckna upp det hemliga ”tjuvspråket” 
bland utslagna människor i stadens undre värld 
och gav 1912 ut boken Stockholms förbrytarspråk 
och lägre slang 1910–1912.

Ann-Marie Ivars

Källor: Uppslagsverket Finland, Thesleff, Arthur; Flodell 1986 s. 19; Panu Pulma (red.) 2015 s. 89.
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De tre informanterna i första generationen beskriver Flodell så här:46

GH, född 1904 i Helsingfors i en familj där fadern var veterinär 
och modern sjuksköterska. Utvandrad med föräldrarna 1906 i 
den Thesleffska emigrantgruppen.

AH, född 1885 i Karis i västra Nyland. Först utvandrad till USA, 
sedan till Misiones, tillbaka i Finland under första världskriget, 
åter utvandrad till Misiones 1920.

MP, född 1919 i Gamlakarleby, utvandrad 1920 med föräldrar och 
syster. Dotter till AH. Uppvuxen i Misiones, gift med tornedalsk-
finsk ättling. Enspråkigt svensk.

Dessa informanter hade en annan social bakgrund än de sverige-
svenska, för uppväxten i den Thesleffska kolonin ”torde inte ha sak-
nat intellektuella inslag”. Om deras språk säger Flodell att uttalet i 
allmänhet uppvisade de vanliga kännetecknen för finlandssvenskt 
tal. GH och AH tycktes ha bevarat sin finlandssvenska i en renare 
form än MP, som var uppvuxen i Misiones och hade tagit intryck av 
sina svenska grannar.47

Grav accent saknades, men MP hade den i några fall (i t.ex. fär-
diga, gifta). Uttalet av långt a var vanligtvis det främre, ljusa, men 
MP hade också belägg på bakre, mörkt a i t.ex. svara, kvar. Uttalet 
av u var det typiskt finlandssvenska, men MP hade börjat använda 
sverigesvenskt u i nu, huse, tjugutre. Långt e och ä sammanföll i t.ex. 
bekvem, greshopporna. Bara Karisfödda AH och dottern MP gav 
prov på dialektalt uttal, detta i form av västnyländskans europeiska 
u i bl.a. ordet loffa ’luffa’.

Vidare uttalades klusilerna p, t, k oaspirerade, men i viss växling 
med aspirerade varianter. Sj-ljudet hade ett ljust, främre uttal, och 
tj-ljudet uttalades generellt med t-förslag. I uttalet av förbindelserna 
rd, rn, rs, rt var r för det mesta hörbart, men också uttunnade supra-
dentaler förekom, t.ex. ba(r)n, fä(r)diga. Finskpåverkat uttal av l hade 
AH och MP bl.a. i ordet alla, men MP gav dessutom prov på svenskt 
tjockt l i ord som ble ’blev’ och blir. Bland bevarade talspråksformer 
nämns i-formerna si ’se’ och tri ’tre’, g-bortfallet i ord som to ’tog’ 
och ordentli ’ordentlig’, t-bortfallet i huse ’huset’ och försvunni ’för-
svunnit’ samt kortformerna int, sku och måst ’måste’. Pronomenen 
di och flere samt verbfrasen vara å äta fanns det också belägg på i 
språkproven från informanterna i första generationen.
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De tre informanterna hade således bevarat sin finlandssvenska 
väl i exil. Språket de talade karakteriserar Flodell som ”en normali-
serad finlandssvenska av stadsspråkskaraktär”, en svenska där också 
en viss finsk påverkan kunde skönjas men där folkspråkliga och dia-
lektala inslag var färre än i norrländskan, stockholmskan och små-
ländskan i Misiones.48

Andragenerationens Misionessvenska varierade mer än första-
generationens. Det gällde också den finlandssvenske andragenera-
tionaren AB, som bevarade mycket av föräldrarnas språk men också 
visade påverkan från det mellansvenska språk som i viss utsträck-
ning blev normbildande i kolonin. Han varierade i fråga om sam-
manfallet av långt e och ä, uttalet av l som tjockt eller tunt, bortfal-
let/bevarat slut-t i supinum och bruket av di och dom som subjekt. 
Finlandssvenskans främre sj hade han bytt ut mot sverigesvenskans 
bakre, men enklitiska pronomen (åt’en, åt’na) hade han inte börjat 
använda, inte heller prepositioner i talspråksformer som åv, uta, 
ve, te, etter.49

8.2.2 Kulturarvet

I Misiones värnar man alltjämt om de kulturella banden till Finland 
och Norden, speciellt inom den samnordiska föreningen Svea och 
församlingen i staden Oberá. I början av 2000-talet hade de sista 
språkbevararna nått hög ålder, varför en språkdöd i brist på talare 
var att förutse inom en nära framtid. Andra identitetsmarkörer kom-
mer däremot att bestå, något som tar sig uttryck i att de yngre gene-
rationerna värnar och visar upp sitt svenska, eller rättare sagt sitt 
nordiska arv, på de årliga invandrarfestivalerna i Oberá. Kvar finns 
också Lucia- och midsommarfirande, julotta i Olaus Petri-kyrkan 
och svensk folkdans.50

8.3 Sverige

Utvandring till Sverige innebar inte en lika stor språklig och kulturell 
omställning som utvandring till andra kontinenter. I Sverige hade 
man att anpassa sig till nya svenska språkvanor, men det behövde 
inte ske på bekostnad av dialekten man vuxit upp med. Detta var 
utgångshypotesen för en undersökning av utvandrade Närpesbors 
anpassning till språket i industristaden Eskilstuna i Västra Mälar-
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dalen: Flyttarna hade inte bytt språknorm, utan blivit bidialektala. 
Iakttagelser av emigranters språkbruk vid besök på födelseorten låg 
till grund för hypotesen om bidialektism hos de 32 personer som 
hade kommit till Sverige 1949–1979 och ingick i undersökningen.51

För att testa hypotesen genomfördes informantintervjuerna i två 
moment, dels ett samtal på sverigesvenska med en medlem av Eskils-
tunakolonin som intervjuare, dels ett samtal på Närpesdialekt med 
författaren som intervjuare. Språkprov från de 32 informanterna, alla 
förstagenerationare, spelades in på band: lika många män som kvin-
nor och lika många äldre som yngre informanter (över och under 40 
år vid inspelningstillfället 1982). Det visade sig snart att hypotesen 
om bidialektism stämde in på flyttarnas egen uppfattning om sitt 
språk. Det var, med deras egna ord, fördelat på ’svenska’ och ’när-
pes’. Det förväntade kodskiftet mellan samtalsmomenten infriades i 
30 fall av 32, för en informant talade bara ’närpes’ och en annan bara 
’svenska’ (841 respektive 242 i figur 8.1 och tabell 8.2).

Det var den språkliga anpassningen som stod i fokus för själva 
undersökningen. För att klarlägga den analyserades de ’svenska’ sam-
talen med avseende på 26 språkdrag som speglade variationen i tre 
dimensioner, nämligen dialekt–Eskilstunaspråk–standardspråk. Det 
handlade t.ex. om växlingen mellan kortformer och fullformer av 
verb, såsom kast ~ kasta, bodd ~ bodde, dvs. språkdrag där dialekt-
varianterna kast och bodd kan betecknas som sådana med svagare 
dialektal markering i ursprungsdialekten. I de ’svenska’ samtalen 
saknades helt de starkt markerade dialektdragen, t.ex. ordformer 
som häit ’het’, sjtjinn ’skinn’, kva ’vad’ och kvann ’var’. Dem lade man 
spontant bort när man bytte från ’närpes’ till ’svenska’. Växlingen häit 
~ het etc. fyllde följaktligen inte kriteriet som språklig variabel i ana-
lysen av flyttarnas ’svenska’, trots att den tjänar som variabel mellan 
dialekt och standardspråk i allmänhet.52

De två varieteterna samt deras funktioner och symbolvärde i flyt-
tarnas vardag är temat för framställningen som följer i 8.3.1 och 8.3.2.

8.3.1 Två varieteter

Språkligt sett var det ett stort avstånd flyttarna från Närpes hade att 
överbrygga, när de skulle anpassa sig till språket i Eskilstuna. Geo-
grafiskt sett var avståndet kort nog för att medge täta kontakter med 
födelseorten och skapa möjligheter att behålla dialekten levande.
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Utmärkande för den ’svenska’ varieteten är en stor variation. 
Informanterna hade nått olika långt i språklig anpassning, vilket 
vill säga att de i skiftande grad hade bevarat dialekten, i skiftande 
grad tillägnat sig Eskilstunaspråk och standardspråk. Variationen 
var i praktiken kontinuerlig, vilket åskådliggörs med figur 8.1 över 
de 32 informanternas placering på en skala som sträcker sig från 0 
till 100 procent dialektformer. Placeringen bestäms av deras värde 
på ett dialektindex (DI), som beräknades som genomsnittlig andel 
dialektvarianter på de undersökta språkdragen. Mest dialekt talade 
841 (yngre man) med hela 93 procent dialektvarianter, minst 542 
(yngre kvinna) med bara 4 procent dialektvarianter. I fallet 841 var 
det ett avsiktligt val att hålla fast vid dialekten.

Figur 8.1. Dialektskalan visar de 32 talarnas inbördes placering utifrån andel 
dialektvarianter.

Källor: Ivars 1986 s. 200, 1987 s. 52.

En närmare blick på skalan i figuren visar framför allt en skillnad 
i anpassning mellan äldre och yngre talare, en skillnad som är sta-
tistiskt säkerställd. De äldre (kvadraterna) bevarade således mer av 
dialekten än de yngre (trianglarna). Vad som inte framgår av figuren 
är informanternas ålder vid flyttningen. Det är en faktor som i själva 
verket hade större betydelse för anpassningen än faktisk ålder när 
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intervjuerna gjordes. Ju äldre man var när man flyttade, desto mer 
hade man kvar av dialekten. Ju yngre man var, desto mer hade man 
närmat sig talspråket i Eskilstuna.

Ett språkprov från en yngre man (741), född 1949 och utvandrad 
1967, får illustrera flyttarnas ’svenska’ varietet. Efter 15 år i Eskilstuna 
var denne VVS-montör en av dem som talade mest ’svenska’, samti-
digt som han hade bevarat ’närpes’-varieteten stark (1,9 respektive 85 
procent dialektvarianter i tabellen). Specifikt ’svenska’ inslag i talet 
markeras med fet stil, och variation i uttalet av sj- och tj-ljuden samt 
långt ä anges med fonetiska tecken:

Ja hadde jobb på Nyby [bruk] här å sen fick ja ʃansen å ta omskolningen 
här i Eskilstuna å då, om man ska säga hiela yrkesvægen ä den att, då 
gick ja in som svetsare va, å hadde no en väldi tur alltså, så att ja kom 
på, om man säger avancierade jobb hiela tiden va, så att liksom de 
földe me liksom svetsningen ja börja på å tɕöra på licens, de mesta å. 
Sen fick ja ʃansen, ja jobba på tvoå trie olika firmer då å sen, nu va de 
på [firmanamn], så a ja nu jobba i sex ɧu oår. Å där fick ja ʃansen å ta 
mitt rörcertifikat uta filialɧiefen i Eskilstuna, å de tog ja me, glatte livet. 

Kommentar: Det finns inte bara olikheter utan också vissa likheter 
mellan Närpes och Eskilstuna. Tack vare dem har informanten 741 
kunnat fortsätta att använda dialektens tjocka l (földe ’följde’), supra-
dentala ljud (i t.ex. farsan [faȿȿan] och störst [stöȿt]) och sekundära 
diftonger (tvoå ’två’, trie ’tre’). Det dialektala sammanfallet mellan 
långt e och ä bevarar han däremot inte utan uttalar på Eskilstunavis 
vägen med långt öppet ä [væ:gen]. Växlar mellan Eskilstunaspråkets 
bakre och Närpesdialektens främre sj gör han, t.ex. bakre sj i chefen 
[ɧiefen] och sju [ɧu:] men främre i chansen [ʃansen]. Tj-ljudet utta-
lar han både med och utan förslag av t, t.ex. köra som Närpes [tɕö:r] 
eller Eskilstuna [ɕö:ra]. Gemensamma verbformer av typen jobba 
’jobbade’ och ’jobbat’ använder han regelbundet. Från Eskilstuna-
språket har han fått pluralformen firmer ’firmor’, infinitivmärket å 
’att’ (å köra) och samtalspartiklarna alltså, liksom, va. Med dessa sig-
nalerar talaren klart sin samhörighet med Eskilstuna, väl integre-
rad i lokalsamhället som han var även genom sin infödda sambo.53

’Närpes’-varieteten är inte lika väl undersökt som ’svenska’-varie-
teten. Som redan nämnts inträffade i alla fall ett tydligt kodskifte 
när samtalen på ’svenska’ gick över i samtal på ’närpes’. Kontrasten 
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åskådliggörs i tabell 8.2, som visar två serier indextal som har beräk-
nats som genomsnittlig andel dialektvarianter på fyra variabler i dels 
’svenska’-samtalet, dels ’närpes’-samtalet. Variationen på de fyra vari-
ablerna har formen he ~ de ’det’, itt/int ~ inte, kast ~ kasta, ti ~ å ~ 
att. De två sifferserierna mäter å ena sidan dialektfärgen i ’svenska’-
varieteten och å andra sidan genuiniteten hos ’närpes’-varieteten.54

Tabell 8.2. Eskilstunavarieteten och Närpesvarieteten. Jämförelse med avseende på 
genomsnittlig andel dialektvarianter på fyra språkliga variabler

Talare Eskilstuna Närpes
112 57,7 100,0
122 2,4 94,2
132 0,7 98,9
142 58,5 80,8
212 30,6 100,0
222 57,9 100,0
232 23,1 97,5
242 6,4 12,1

311 55,7 94,9
321 83,0 97,8
331 16,6 92,9
341 25,1 98,9
411 57,2 99,3
421 15,7 100,0
431 1,9 95,5
441 9,9 100,0

512 0,5 97,8
522 7,0 100,0
532 0,0 100,0
542 0,2 100,0
612 2,3 96,4
622 0,2 100,0
632 19,7 100,0
642 0,3 95,0

711 22,2 100,0
721 3,1 100,0
731 0,4 96,9
741 1,9 85,0
811 2,4 100,0
821 2,7 91,7
831 4,0 100,0
841 99,0 100,0

Källa: Ivars 1987 s. 55.
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Kontrasten serierna emellan bekräftar på sitt sätt existensen av två 
varieteter inom emigrantspråket. Störst är kontrasten hos de yngre 
talarna, 512–841, mindre hos de äldre, 112–441. De yngre är således 
bättre än de äldre på att hålla de två varieteterna isär från varandra, 
de äldre mer benägna än de yngre att låta ’svenskan’ ta färg av den 
medförda dialekten. Här märks också det uteblivna kodskiftet hos 
841 (99,1 respektive 100 procent dialektvarianter) och 242 (6,4 res-
pektive 12,1 procent).

Yngre kvinnor (512–642) är den grupp som har nått allra längst i 
anpassning, samtidigt som de är mycket säkra på dialektnormen. Hos 
dem är avståndet med andra ord störst mellan ’svenska’ och ’närpes’. 
Det är en känd tendens i sociolingvistiska undersökningar som går 
igen här: kvinnor har ofta ”bättre färdigheter i det gamla målet på 
samma gång som de i formella talspråksintervjuer är mer skickade eller 
mer motiverade än män att välja ett standardspråkligt uttryckssätt”.55

Men så var de yngre kvinnorna för det mesta också sysselsatta 
inom serviceyrken som ställde högre krav på språket än de industri-
arbeten som de yngre männen mestadels fick sin utkomst från. Hur 
kommer det sig då att de yngre kvinnorna samtidigt var så säkra på 
dialektnormen? Av intervjuerna framgår att de som invandrare i Sve-
rige gav akt på människors sätt att tala, de lade märke till lokala drag 
i Eskilstunaspråket och de visade ett intresse för dialekter de hörde 
på radio och tv eller på resor runtom i Sverige. Den här lyhörd heten 
bidrog säkert till att de så väl kunde hålla isär de två varieteter som 
bildade deras språkliga repertoar på svenska. 

Vad sifferserierna samtidigt visar är att variationen talarna emel-
lan är större inom Eskilstuna- än Närpesvarieteten. Talarna är med 
andra ord mer säkra på dialektnormen än de är på den nyförvärvade 
språknormen. Även detta är ett gammalt känt fenomen, nämligen 
att ”the language which has been learned first, or the mother tongue, 
is in a privileged position to resist interference”.56

Flyttarnas ’närpes’ illustreras nedan med ett språkprov från samma 
talare 741 som ovan. Här berättar han om en sketch som han hade 
varit med om att skriva för en fest i Finlandssvenska föreningen och 
som blev en sådan succé att den sändes också i Sörmlands Radio. 
Uttalet återges mer troget än i språkprovet ovan:

He skri:va vi sjölv. Vi va femm stytjän såm hold oå:p, he va in månåloå:g 
alltså. Å he va ju rett ku:l alltså tå e va svensk, alltså Rolf, han tala 



2358.3 Sverige

svensk va, senn övärsatt ja:g a på finlandssvensk alltså å laga a tå ti 
hälftän värr åm an säir, än va e ejentligen va:. Å senn handla e ju bare 
åmm je:velskap. Ga:mbäl Kålbekk å tåldde gräjjår å, å o:rdfyö:rand fie: 
se än pa:r smäll å kåmu:n, dåm fie: ju masser alltså, tåldde gräjjår.

Det skrev vi själva. Vi var fem stycken som höll på, det var en 
monolog, alltså. Och det var ju rätt kul, alltså, då det var ’svenska’, 
alltså Rolf, han talade ’svenska’, vad, sedan översatte jag det på ’fin-
landssvenska’, alltså, och lagade det då till hälften värre, om man 
säger, än vad det egentligen var. Och sedan handlade det ju bara om 
jävelskap (dvs. elaka skämt). Gamla Kolbäck och sådana grejer och, 
och ordföranden fick sig en par smällar och kommun, dom fick ju 
massor alltså, sådana grejer.

Kommentar: ’Finlandssvenska’ betyder här ’närpes’. Närpesdialektens 
uttal och böjning håller informanten fast vid, så när som på senn, 
va och masser som traditionellt uttalas sedan, kva och massår. De 
’svenska’ samtalssignalerna alltså, va, om man säger samt adjektivet 
kul har han införlivat med sin ’närpes’-varietet.

Under efterkrigstiden har för övrigt ’svenska’ vardagsord av typen 
bergis, busa, fiffig, funka, greja, haffa, knatte, kompis, mysig, plugga, 
skraj funnit vägen in i dialekten som den talas hemma i Närpes – 
sannolikt som resultat av ett samspel mellan återflyttning och per-
sonlig kontakt mellan utflyttade och bofasta, förstärkt av daglig till-
gång till svenska massmedier. På 2000-talet har det också kommit 
in ’svenska’ signaler av typen alltså, som och typ i yngre generatio-
ners språk. Åderlåtningen på folk till trots har de bofasta varit starka 
nog att värna dialekten och föra den vidare till nya generationer.57

Som vi redan har sett är de två språkarterna tillräckligt olika 
varandra för att av talarna själva uppfattas som artegna. För att de 
vetenskapligt sett ska göra skäl för namnet varietet krävs att de även 
ska vara funktionellt differentierade i förhållande till varandra. När, 
var, med vem och om vad talade man respektive varietet?58

8.3.2 Funktioner och symbolvärde

När, var, med vem och om vad? var en fråga som togs upp i intervju-
erna. Av svaren framgår att valet av varietet i första hand var knu-
tet till person, så att man i kontakter med infödda svenskar talade 
’svenska’ och i kontakter inbördes talade ’närpes’. Den senare förbinds 
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sålunda med sådana domäner som familjen, umgänget, arbetsplatsen 
och finlandssvenska föreningen, men också med besök på födelseorten.

Inom familjen talade man och hustru sinsemellan ’närpes’, då båda 
parterna var barnfödda i Närpes. Med närpesfödda barn talade man 
likaså ’närpes’, men de sverigefödda ville helst bli tilltalade på ’svenska’. 
Andragenerationarna ville smälta in och gick in för att tala ’svenska’.

I umgängeslivet föll det sig naturligt att tala ’närpes’ inbördes, men 
i blandade sällskap ’svenska’ när samtalet innefattade alla närvarande. 
För ingifta svenskars skull behövde man inte skifta om till ’svenska’, 
för de vande sig så småningom vid att höra och förstå ’närpes’.

På arbetsplatsen var språkvalet bestämt av samtalsämne och per-
son. Angelägenheter som rörde arbetet skulle diskuteras på ’svenska’. 
Samtal om privata angelägenheter kunde föras på ’närpes’, men bara 
i enrum med eget folk och utomstående utom hörhåll.

Inom finlandssvenska föreningen gick den formella delen av pro-
grammet på ’svenska’, men de mest bejublade programnumren – 
sketcher, kupletter och pantomimer där man skulle gissa sig fram 
till rätt dialektord – gick på ’närpes’. Dialekten fick i det fallet en 
speciell betydelse, typisk för språk som är på väg att försvinna.59 
Gamla, sällan hörda dialektord lockade till munterhet och väckte 
gamla minnen till liv.

När man besökte födelseorten förväntades det att man skulle tala 
dialekt, för något annat kunde där uppfattas som ett avståndstagande 
från folk och värderingar i den gamla hembygden. Och visst föll det 
sig naturligt att tala ’närpes’ med människor man kände sedan barn-
domen, men med främmande människor kunde det te sig naturli-
gare att tala den ’svenska’ man tillägnat sig under vistelsen i Sverige.

Valet av varietet följde som synes linjen privat–offentligt. Man 
gjorde inte något större nummer av sin bidialektism, som i Eskils-
tuna mest hade karaktären av dold bidialektism. Det var i hög grad 
det sociala trycket som avgjorde vilket språk man valde att tala, när 
och med vem. Inom familjen kunde det finnas ett tryck från barnens 
sida till förmån för kamratgruppens ’svenska’ språk. På offentliga 
platser kunde man känna sig besvärad av att folk tittade och undrade 
vad det var för ett språk man talade, om samtalet gick på ’närpes’. På 
födelseorten fanns det på motsvarande sätt ett tryck till förmån för 
dialekten. Där kunde man bli betraktad som ”högfärdig” eller ”fin”, 
om man talade något annat än ’närpes’.

Att den språkliga repertoaren omfattade två väsensskilda varie-
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teter, såväl språkligt som funktionellt, står således klart. ’Närpes’-
varieteten gynnades av formen för flyttningen till Eskilstuna, för den 
hade i hög grad haft karaktär av familjeflyttning. Den inleddes som-
maren 1949, när 10–15 familjer anlände till Torshälla och där lade 
grunden till en ”sockenkoloni” som under de följande åren växte sig 
allt starkare. De som kom till Eskilstuna på 1950-, 1960- och 1970-
talen möttes av släkt och vänner som hjälpte de nyanlända till rätta 
under deras första tid i Sverige. Koncentrationen av Närpesbor till 
Eskilstuna–Torshälla innebar en naturlig kontinuitet i umgänges-
vanor och umgängesspråk i den nya miljön.

En viktig aspekt av tillvaron som invandrare i Eskilstuna var flyt-
tarnas identitet: Kände man sig som Eskilstunabo eller Närpesbo? 
Svaren på frågan kunde lyda ”både och”, ”hälften om hälften”, ”halv 
Torshälla och halv Närpes”, men också ”mer som Eskilstunabo än 
som Närpesbo”, ”mer Torshällabo än Närpesbo”. De två varieteterna 
av emigrantspråket fungerade därmed som naturligt uttryck för den 
dubbla lokala identitet som blivit invandrarnas i Sverige.

Mer problem hade flyttarna med identiteten som svensktalande 
invandrare från Finland. Vad man inte hade kunnat förutse var 
den identitetskris man råkade i efter ankomsten till Sverige. Hur 
kom det sig att man ”talade svenska så bra fast man kom från Fin-
land”? Identitetskrisen ledde för det mesta till en ökad medvetenhet 
om den egna särarten, och medvetenheten till en omvärdering av 
beslutet att ’bli svensk’. I själ och hjärta förblev man finlandssvensk, 
även om man hade kommit till Sverige för att stanna. ”Svensk blir 
man ju aldrig, man vet varifrån man kommer.” Dialekten fick i och 
med detta ett nationellt symbolvärde: den blev bärare även av den 
finländska identiteten. I inspelningarna kom detta till uttryck i att 
dialekten hemifrån omtalades som ”finlandssvenska”, med en term 
som ju annars är reserverad för standardspråket. ”Så fort det kom-
mer någon innanför dörren som talar finlandssvenska, då talar jag 
finlandssvenska, så fort han står på trappan.”

Finlandssvenskheten tog sig också uttryck i ett obetingat stöd för 
Finland i idrottssammanhang. Det spontana och samstämmiga sva-
ret på frågan vem man håller på i den årligen återkommande lands-
kampen i friidrott mellan Finland och Sverige var: Finland.

Men fortfarande så hejar jag på Finland. Det går aldrig ur, aldrig.
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Noter

1. Amerika används som samlande namn på Förenta staterna och Kanada; 
Myhrman 1972 s. 16–17; Kero 1982 s. 32; Engman 1997 s. 33, 35 samt 
tabell 4 s. 31.

2. Myhrman 1972 s. 17–18; Uppslagsverket Finland, amerikafinländare; 
Kero 1982 s. 31 räknar med att 370 000 finländare lämnade sina hem för 
Amerika under den stora utvandringen 1870–1930. För olika aspekter 
av tillvaron som invandrare i Amerika hänvisas till Anders Myhrman, 
Finlandssvenskar i Amerika, 1972.

3. Uppslagsverket Finland, Misiones; Flodell 1986 s. 19.
4. Uppslagsverket Finland, sverigefinnar.
5. Myhrman 1972 s. 21–25, 45–46, citerar s. 24 Helmer Smeds, Malaxbygden; 

Kero 1982 s. 38; Villstrand 2002 s. 32–33.
6. Ahlbäck m.fl. 1976 s. 21–23.
7. Kero 1982 s. 93–95; Villstrand 2002 s. 33.
8. Myhrman 1972 s. 30–31.
9. Myhrman 1972 s. 33–42.
10. Reseskildring från expeditionen ges i Huldén 1972 och 2015 samt i Reuter 

2015b.
11. Amerikamaterialet har legat till grund för två licentiatavhandlingar i 

nordiska språk, Marianne Blomqvists Amerikafinlandssvenskans lexikon 
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Jennica Thylin-Klaus

ZACHARIAS TOPELIUS  
OCH RÄTTSTAVNINGEN

Ett möte mellan stavningsprinciper  
och nationsuppfattning

År 1875 utkom den första upplagan av Boken om Vårt Land. Den var 
författad av Zacharias Topelius, som var professor i finsk, rysk och 
nordisk hi storia vid universitetet i Helsingfors. Tidigare hade han 
verkat som såväl redaktör för Helsingfors Tidningar som biblioteks-
amanuens och lärare i historia och svenska vid Helsingfors lyceum.1 
År 1856 hade Topelius gett ut Naturens Bok, en kortfattad läsebok 
för elementarundervisningen, och redan då hade han börjat planera 
en uppföljare med geografiskt och historiskt innehåll. Arbetet med 
Boken om Vårt Land kom emellertid att ta hela 19 år.2 Den första upp-
lagan omfattade 471 sidor text och 38 illustrationer (träsnitt). År 1876 
utkom boken på finska (Maamme kirja) översatt av Johan Bäckvall.

Den första upplagan av Boken om Vårt Land skulle följas av många 
fler, och den användes i folkskolorna ända fram till 1940-talet. De 
olika upplagorna bearbetades och uppdaterades, först av Topelius 
själv, senare av andra. Det sammanlagda antalet upplagor uppgick 
till 20 på svenska och 53 på finska. Boken om Vårt Land består av sex 
delar eller läsningar: ”Landet”, ”Folket”, ”Hednagudar och hjältesa-
gor”, ”Berättelser från Finlands katolska tid”, ”Berättelser från Fin-
lands krigiska tid” och ”Berättelser från Finlands nyare tid”. Efter 
att Finland blivit självständigt 1917 uppdaterades innehållet bland 
annat så att kapitlet om ryssar i Finland föll bort och kapitel om till 
exempel republiken Finland tillfogades.3
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Innehållet i Boken om Vårt Land måste förstås utifrån det nations-
bygge som pågick i Finland under 1800-talet. Boken avspeglar också 
tydligt Topelius idé om ett land och ett folk. Språket är inte en åtskil-
jande faktor, utan folket förenas av det gemensamma fosterlandet 
och den gemensamma historien.4 I slutet av förordet till den fjärde 
upplagan av Boken om Vårt Land (1883) konstaterar Topelius: ”Att 
detta folk är finskt, att dess förfäder äro våra förfäder, dess stamför-
vandter våra stamförvandter och dess folkande vår folkande, detta 
kan numera ingen etnografisk skiljaktighet ändra.”5

Även om Boken om Vårt Land fick ett stort genomslag, så blev 
den också föremål för kritik, i fråga om både innehåll och form. 
Kritiken mot innehållet hade delvis att göra just med att Topelius 
betonade idén om att det fanns ett fosterland och ett folk, vilket var 
en tanke som inte gick ihop med den nationalitetsidé som utveck-
lats av A. O. Freudenthal och som betonade språkets betydelse för 
nationaliteten. Enligt denna uppfattning var en nation eller natio-
nalitet en grupp människor som talade samma språk, medan ett folk 
var en grupp som lydde under samma överhet, alltså i praktiken det 
vi kallar ”stat”.6 Idén att nationaliteten bestämdes av språket inne-
bar för Finlands del att det fanns två olika nationaliteter i landet, en 
svensk och en finsk. Någon sådan åtskillnad gjorde inte Topelius.7

Det var inte bara Topelius syn på folket som blev föremål för kri-
tik. Också den stavning han tillämpade väckte reaktioner. I en tre-
delad recension i Finsk Tidskrift, publicerad 1879, framförde läraren 
Elis Lagerblad en rad anmärkningar mot boken och tog då även upp 
ortografin. Lagerblad ansåg nämligen att Topelius var inkonsekvent i 
sin stavning: Topelius hävdade i förordet att han följde Svenska Aka-
demiens ordlista, men Lagerblad kunde peka på ett flertal avvikel-
ser från principerna i ordlistan. Här kan noteras att Lagerblad själv 
förespråkade en fonetisk stavning.8

På samma sätt som diskussionen om innehållet i Boken om Vårt 
Land måste placeras in i en nationalpolitisk kontext och studeras mot 
bakgrund av den pågående nationsbyggesprocessen, måste också 
synpunkterna på stavningen i boken placeras in i ett större samman-
hang, nämligen den s.k. rättstavningsdebatten som uppstod efter 
det nordiska rättstavningsmötet i Stockholm 1869. Debatten skulle 
komma att intensifieras i mitten av 1880-talet när kraven på en ljud-
enlig stavning blev alltmer radikala. Rättstavningsmötet hade lagt 
fram ett övergångsförslag som skulle föra stavningen i en fonetisk 
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riktning. Detta övergångsförslag fick stor spridning i Finland eftersom 
A. O. Freudenthal,9 som var den största auktoriteten när det gällde 
det svenska språket i Finland, hade utarbetat en rättskrivningslära 
som baserade sig på just detta förslag. Rättstavningsdebatten hade 
också en klar koppling till de nationalpolitiska strävandena: de som i 
Finland allra tydligast förespråkade en fonetisk stavning var de som 
också stödde Freudenthal i nationalpolitiska frågor.10

Syftet med det här kapitlet är att lyfta fram just denna koppling 
mellan språksyn och nationsuppfattning. Jag gör först en närläsning 
av Elis Lagerblads recension för att få en tydligare bild av den kri-
tik han framförde mot stavningen i Topelius bok. Därefter analyse-
rar jag en tidningsdebatt om rättstavningen, en debatt som visar på 
spänningar mellan såväl olika läger inom rättstavningsdebatten som 
olika grupperingar på det nationalpolitiska fältet. Dessutom bely-
ser jag Topelius syn på rättstavningen med hjälp av brevmaterial.11

9.1 Rättstavningen: principer och debatt

Som jag nämnde i början måste diskussionen om stavningen hos 
Topelius förstås mot bakgrund av den debatt om rättstavningen som 
pågick i Sverige och Finland under senare delen av 1800-talet.12 C. G. 
Leopold hade genom Afhandling om svenska stafsättet (1801) lagt 
grunden för den moderna svenska rättstavningen, och det dröjde 
ända fram till den senare delen av seklet innan man på allvar bör-
jade ifrågasätta den Leopoldska stavningen. Man ansåg att förteck-
ningarna över undantag i Leopolds stavningslära var problematiska 
i folkundervisningen, och dessutom hade det bland språkvetarna 
uppstått ett intresse för en mer fonetisk stavning.13

De som förespråkade en fonetisk stavning strävade efter att skrif-
ten skulle motsvara uttalet. Det fanns emellertid ett flertal problem, 
inte minst i fråga om de ljud som skulle betecknas med o respektive å. 
De som höll på den etymologiska principen (eller härledningsprin-
cipen, numera samhörighetsprincipen) betonade å sin sida språk-
historiens betydelse. Man strävade efter att ordstammen om möjligt 
skulle förbli oförändrad i samband med böjning, avledning och sam-
mansättning: man skulle alltså skriva t.ex. hög-högt, inte hög-hökt.14 
Etymologin gick ofta hand i hand med bruket, som utgör den tredje 
grundprincipen. Bruket representerades i princip av Svenska Akade-
miens stavning, och därför förhöll sig också Akademiens företrädare 
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konservativa i stavningsdebatten, inte minst J. E. Rydqvist.15 Denne 
hade vad man kunde kalla en etymologiserande syn på stavningen, 
vilket tydligt avspeglade sig i de första upplagorna av SAOL.16

De olika principerna kom tydligt till uttryck i debatten, och de fick 
sällskap av ideologier utanför det rent språkliga, inte minst skandi-
navismen. Redan i början av 1800-talet hade dansken Rasmus Rask 
uttryckt en önskan om att närma de nordiska språken till varandra 
ur ortografisk synpunkt. Dessa tankar kom till uttryck vid det nor-
diska rättstavningsmötet i Stockholm 1869. Mötets förslag presente-
rades senare av den svenska sektionens sekreterare Artur Hazelius. 
Svenska Akademien hade inte inbjudits till mötet, och reaktionen 
från J. E. Rydqvist lät inte vänta på sig. Han publicerade en artikel där 
han kraftigt kritiserade mötets förslag och ansåg att man på svenskt 
håll varit alltför följsam mot den danska ortografin. När den första 
upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) utkom 1874 tog den 
ingen hänsyn till de principer som förts fram av rättstavningsmötet.17

Den första upplagan av SAOL var delvis en ersättning för den 
historiska ordbok som det var tänkt att Svenska Akademien skulle 
utarbeta (ett arbete som dittills inte givit resultat), men den utgjorde 
också ett inlägg i rättstavningsdebatten. J. E. Rydqvist hade i en 
avhandling år 1870 föreslagit att man skulle ge ut en ordlista som 
ett första steg i arbetet med en ordbok. Av ordlistan skulle framgå 
Akademiens ståndpunkt i rättstavningsfrågan. Redan hösten 1869 
hade han tagit upp förslaget i Akademien. Tidpunkten var natur-
ligtvis ingen slump – samma sommar hade ju rättstavningsmötet 
arrangerats i Stockholm.18

Arbetet med ordlistan inleddes senast vid årsskiftet 1870/1871. 
Till redaktör utsågs F. A. Dahlgren (som deltog i redigeringen av 
de sex första upplagorna). Ture Johannisson, som skildrat arbetet 
med ordlistan ur ett historiskt perspektiv, anser dock att den som 
de facto bestämde under de första åren var just den konservative 
Rydqvist. I förordet till den första upplagan kan man utläsa en viss 
kritik mot nystavarna:

Den sedan ett par årtionden fortsatta språkforskningen, och den 
närmare bekantskapen med modersmålets äldre häfder, har väckt 
ett allmännare intresse för hit hörande ämnen, utvidgat synfältet, 
fört tanken i många nya rigtningar, hvaraf uppstått lif och mång-
fald, inom det vetenskapliga området mera klarhet och bestämd-
het; men ock – hvilket är lätt förklarligt – på det praktiska fältet 
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i vissa hänseenden något för stor rörlighet och vexling, för stora 
eftergifter för det enskilda tycket, hvad angår det nuvarande språ-
kets formella sida, till en del i det grammatiska, men än mer i det 
ortografiska.19

I början av år 1874 fanns den första upplagan av ordlistan ute i bok-
handeln, och den såldes snabbt slut. På hösten samma år trycktes 
en ny och större upplaga och redan året därpå, 1875, kom den tredje 
upplagan. Den fjärde upplagan utkom fem år senare, och den femte 
upplagan 1883. Dessa fem upplagor var i det närmaste identiska.20 
De första upplagorna av SAOL följde i princip den Leopoldska stav-
ningen från början av seklet.21

Vid mitten av 1880-talet gick rättstavningsdebatten in i en ny fas 
när en grupp nystavare i Uppsala bildade Svenska rättstavningssäll-
skapet och lade fram radikala krav på en ljudenlig stavning. Denna 
utveckling kan knytas till den brytning inom den svenska språkveten-
skapen som ägde rum under 1800-talets sista decennier. Orsaken var 
framväxten av den s.k. junggrammatiken, som hade sitt fäste i Leip-
zig. Denna stad lockade flera språkforskare från Uppsala, däribland 
Adolf Noreen, som inledde sina studier där 1879. I Leipzig samlades 
vid den här tiden språkforskare från ett flertal olika länder för att ta 
del av de nya insikterna.22 Saara Haapamäki har kopplat brytningen 
inom språkvetenskapen vid den här tiden till en generationsstrid. 
Junggrammatikerna var nämligen mycket måna om att påpeka skill-
naden mellan sin egen uppfattning och tidigare skolor, dvs. den histo-
risk-komparativa och den evolutionistisk-darwinistiska (även kallad 
den naturhistoriska traditionen) – detta trots att skillnaderna kanske 
inte var så påtagliga som junggrammatikerna själva ville hävda.23

Även om junggrammatiken påminner om de två övriga tradi-
tionerna, dvs. den historisk-komparativa och den evolutionistiska, 
finns det några skillnader mellan dessa tre. En viktig skillnad utgörs 
av synen på språklig förändring: i motsats till representanterna för 
den komparativa och evolutionistiska inriktningen betraktade jung-
grammatikerna inte språkets utveckling som ett förfall, en försäm-
ring av språkets tillstånd i förhållande till tidigare faser i historien. 
Junggrammatikerna betraktade heller inte språket som en organism, 
separat från människan, utan som en del av henne. Och i motsats till 
den komparativa skolan intresserade sig junggrammatikerna främst 
för det talade språket, inte det skrivna.24
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Flera av de aktiva inom Svenska rättstavningssällskapet, inte minst 
Adolf Noreen (sällskapets ordförande) och J. A. Lundell, var påverkade 
av just junggrammatiken, som spred sig till Sverige från  Leipzig från 
1870-talet och framåt. Efter grundandet av sällskapet blev debatten 
hetare och nystavarna blev föremål för skarp kritik, bl.a. från Esaias 
Tegnér d.y., som var medlem av Svenska Akademien. I stället för 
den fonetiska principen förespråkade Tegnér den s.k. samhörighets-
principen, som innebar att ”likartade begrepp, uttryckta med lik-
artade ljud, skrivas så långt möjligt är på samma sätt”. Han var inte 
avvisande till reformer överlag, men förespråkade ett långsammare 
genomförande.25 Tegnér var den som vid sekelskiftet ledde arbetet 
med SAOL, och han visade i sitt arbete en större förståelse än Ryd-
qvist för sambandet mellan tal och skrift.26 Hans kritik gjorde att 
flera av nystavarna modifierade sin ståndpunkt, även om en del av 
dem höll fast vid sina mer radikala krav.27

Vid den här tiden fick rättstavningen också mer politiska kon-
notationer i och med att den började ses som en social och pedago-
gisk fråga: genom stavningsreformer skulle man göra det lättare för 
de stora massorna att lära sig läsa och skriva och därmed tillägna 
sig den kunskap som alla medborgare i samhället förväntades ha. 
Bägge lägren använde sig av politiska argument, och den senare delen 
av 1880-talet präglades av en intensiv debatt. Bland de frågor som 
behandlades var vem som egentligen var kompetent att avgöra vilka 
reformer som borde genomföras – vetenskapsmännen eller lärarna.28

År 1889 utkom den sjätte upplagan av Akademiens ordlista. Vissa 
moderniseringar hade införts, men några stora förändringar var det 
inte fråga om. När ordlistan genom regeringsbeslut gjordes till rät-
tesnöre för både ämbetsverken och skolväsendet väckte det starka 
reaktioner bland många nystavare. Den sjunde upplagan, som utkom 
1900, innehöll även den vissa moderniseringar, men den innebar ändå 
en besvikelse för reformvännerna. Kraven på reformer fanns kvar, 
och drevs på framför allt av Sveriges allmänna folkskollärarförening. 
Strävandet resulterade i att ecklesiastikministern och nystavaren 
Fridtjuv Berg 1906 lät utfärda ett cirkulär som innebar en reforme-
ring på flera punkter – bl.a. skulle v-ljudet betecknas enbart med v 
i stället för med f, fv eller hv. Genom detta beslut underminerades 
Svenska Akademiens ställning som auktoritet, och det skulle dröja 
länge tills reformerna var helt genomförda i ordlistan.29
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9.2 Rättstavningsdebatten i Finland

Rättstavningen diskuterades inte enbart i Sverige utan också i Fin-
land, även om debatten här tog sig lite annorlunda uttryck. Den 
främsta orsaken var att det här fanns betydligt färre auktoriteter. 
Den främste av dem var utan tvekan A. O. Freudenthal, professor i 
svenska språket vid universitetet i Helsingfors. Han gav som nämnts 
år 1881 ut en rättskrivningslära som grundade sig på rättstavnings-
mötets övergångsförslag. Att Freudenthal även var centralgestalten 
inom den svensknationella rörelsen innebar att stavningen kom att 
kopplas samman med nationella strävanden. Som ett exempel på hur 
stavning och nationalpolitiska spänningar kopplades samman kan 
nämnas att fennomanernas ledare G. Z. Yrjö-Koskinen aktivt bidrog 
till att senaten år 1890 fastslog att de statliga läroverken skulle följa 
SAOL – inte den Freudenthalska stavningen.30

Rättstavningsdebatten utspelade sig under samma tid som den 
svensknationella rörelsen uppstod, utvecklades och antog formen 
av en samlingsrörelse. Bo Lönnqvist har konstaterat att tiden mel-
lan 1890 och 1920 var avgörande för uppkomsten av ”en separat fin-
landssvenskhet”, men redan tidigare, på 1860- och 1870-talet, hade 
det uppstått ett behov av att skapa ett ”folk” av de svenskspråkiga i 
Finland. I detta skede tillämpades en vokabulär som var förankrad 
i det förflutna, det fornskandinaviska, och till exempel vikingarna 
användes som symboler.31 Svenskhetsrörelsen måste betraktas som 
en reaktion mot den framväxande finskheten och de ökande kraven 
från finskt håll.32

Ett viktigt element i den här diskursen var förståelsen av nations-
begreppet, eller mer konkret vilka gemenskaper man valde att betona 
sin tillhörighet med samtidigt som man markerade gränsen gent-
emot ”de andra”. Som jag tidigare nämnt betraktade de svensksinnade 
det svenska språket som avgörande för den egna nationella identi-
fikationen: man valde att betona en svensk gemenskap, förankrad i 
såväl Finland som Sverige. Motpolen utgjordes av finskheten. Detta 
innebar att man ansåg att det i Finland fanns två olika nationalite-
ter, en svensk och en finsk. Denna uppdelning hade emellertid ingen 
plats i den Topelianska framställningen och begreppsvärlden, där 
det gemensamma fosterlandet betonades. Spänningen kom också 
till uttryck i diskussionerna om språket – det framgår bl.a. av den 
tidningsdebatt jag behandlar senare (9.5).
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9.3 Stavningen i Boken om Vårt Land

Topelius Boken om Vårt Land recenserades i mycket positiva ordalag 
av signaturen ”M–r” (Henrik Leopold Melander) i Tidskrift utgifven 
af Pedagogiska föreningen i Finland. Skribenten ansåg att boken var 
ett utmärkt arbete och lyfte fram dess många förtjänster, men pekade 
också på en del felaktigheter, bl.a. stavningen av en del finska namn 
och en felaktig användning av reflexiva pronomen (”på deras sku-
tor” i stället för ”på sina skutor”).33

Betydligt mer kritisk var som nämnts Elis Lagerblad i sin recen-
sion i Finsk Tidskrift 1879 – vid denna tidpunkt hade den tredje 
upplagan nyss utkommit. Och Lagerblad var långt ifrån ensam, det 
framgår av en recension av Viktor Öhbergs Läsebok för folkskolans 
två lägre årsafdelningar (1886) som Ernst Lagus lät publicera 1887. 
Här skrev Lagus så här:

Det är enligt förordet ”behofvet af en läsebok för de folkskolor, 
där A. O. Freudenthals rättskrifningslära följes”, som har fram-
kallat detta ”försök”. Läseböcker med denna ortografi äro äfven 
högeligen nödvändiga, då den af professor F. utarbetade rättskrif-
ningsläran redan är införd i många både folkskolor och lyceer. 
Man bör därför vara hr Öhberg tacksam för denna tillökning till 
vår läsebokslitteratur, hvilken tyvärr ännu är altför fattig. Miss-
nöjet med Topelii ”Naturens bok” och ”Boken om Vårt Land” 
börjar bli alt intensivare, och äfven ur denna synpunkt sedt bör 
hvarje konkurrent till dem röna den uppmärksamhet äfven från 
kritikens sida, som ett så viktigt företag utan tvifvel förtjänar.

[---]
Enligt vår åsikt är det icke lämpligt, att läseböcker i moders-

målet skrifvas af en enda författare, såsom fallet är med de af 
Topelius (om man undantar några i dem förekommande verser 
etc.) Icke endast att deras språk måste lida af en ensidighet, som 
icke kan värka välgörande på den unga läsarens stil, och att en 
och samma person aldrig kan allsidigt beherska alla de mång-
artade saker, som måste framställas i sådana läseböcker; men 
det är enligt vår mening ytterst riskabelt, att en enda persons 
världsåskådning skall trycka sin hallstämpel på det, hvarifrån 
de unga under den mest bildbara perioden af lefnaden hämta 
sin viktigaste näring.34
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Öhbergs läsebok innehöll för övrigt ett flertal stycken ur just Boken 
om Vårt Land. På det hela taget var Lagus ganska kritisk till Öhbergs 
val av läsestycken, bl.a. för att han ansåg att en del av dem inte var 
lämpliga för så små barn – detta gällde texterna överlag, inte speci-
ellt dem som var skrivna av Topelius. I stycket ”Karelarne” (ur Boken 
om Vårt Land) noterade Lagus att ”vårt lands svenskar alls icke [äro] 
omnämda bland de ’stamfolk’, som bilda ’det finska folket rötter’, ett 
förbiseende af så tendentiös beskaffenhet, att hr Öhberg hade bort 
uppmärksamma det”.35 Här kan man notera att såväl Elis Lagerblad 
som Ernst Lagus ingick i kretsen kring Freudenthal, och det är där-
för rimligt att de vände sig både mot Topelius stavning och mot hans 
syn på nationaliteterna i Finland.

Att Boken om Vårt Land var avsedd för skolan gjorde förstås att 
den väckte ett särskilt intresse bland pedagoger. I oktober 1880 togs 
Boken om Vårt Land upp till diskussion inom Pedagogiska filialfören-
ingen i Åbo. Diskussionen inleddes av folkskoleinspektorn Axel Berner 
som uttalade sig positivt om boken och betonade att dess brister, bl.a. 
inkonsekvenserna i ortografin, lätt kunde avhjälpas. I diskussionen 
deltog också rektor Karl Gustaf Bärlund som ansåg att Lagerblads 
kritiska kommentarer i Finsk Tidskrift i huvudsak var motiverade, 
särskilt i fråga om de olika nationaliteterna i Finland. Han fick stöd 
av lektor Gustaf Cygnaeus som ifrågasatte nyttan av att boken skri-
vits av en enda författare. Cygnaeus ansåg också att mycket av den 
kritik som riktats mot boken berodde på att den använts för andra 
syften än den var avsedd för (t.ex. som underlag för satsanalys). Han 
ansåg att den, efter att språket korrigerats, enbart borde användas 
som läsebok. Diskussionen avslutades med att man uppmanade alla 
intresserade att lämna in kommentarer till läseboken. Dessa skulle 
sedan genomgås av föreningen och vidarebefordras till författaren.36

Det är tydligt att Elis Lagerblads kritiska recension 1879 var en av 
orsakerna till att filialföreningen i Åbo valde att ta upp Boken om Vårt 
Land till debatt. Vid den tidpunkten hade den tredje upplagan redan 
utkommit. Enligt Lagerblad fanns boken i nästan varje bildat hem i 
landet, och den stora spridningen och det därav följande inflytandet 
gjorde det motiverat att ägna boken mycket uppmärksamhet. Med 
undantag för några korta anmälningar hade verket emellertid inte 
granskats i pressen. En del pedagoger hade skickat in kommentarer 
till författaren, men enligt Lagerblad måste de ha varit obetydliga 
eftersom såväl andra som tredje upplagan var så gott som oföränd-
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rade. Lagerblad hade själv använt boken i undervisningen under tre 
år, och ville med stöd av denna erfarenhet granska den.

Elis Lagerblad stödde Topelius grundläggande syfte, som det for-
mulerades av denne:

[En läseboks] bestämmelse är icke allenast att inöfva en korrekt 
läsning och uppfattning af det lästa; den bör på samma gång, under 
lärarens handledning, bringa fasthet, reda och följdriktighet i lär-
jungens tankeförmåga. Och med dessa formela och logiska syf-
ten bör läseboken förena ännu ett tredje, ett ideelt, nemligen att 
ingifva kärlek till en viss berättigad krets af tankar eller känslor 
samt längtan efter en högre insigt deri.37

Lagerblad hade däremot gärna sett ytterligare ett syfte:

Vi hade endast velat tillägga att läseboken bör hafva ännu en vigtig 
egenskap, den att genom sin mönstergiltiga styl tidigt vänja bar-
net vid att gifva icke blott ett rigtigt, utan äfven vackert uttryck 
åt sina tankar.38

Boken användes sannolikt främst på elementarskolans lägsta klasser 
och i den högre folkskolan, där man med undervisningen måste sträva 
efter ”en rigtig och klar uppfattning af såväl innehåll som form samt 
en, så vidt möjligt är, utvecklad förmåga att muntligen och skriftligen 
framställa det sålunda uppfattade”, som Lagerblad uttryckte det. Där-
för måste en läsebok som Boken om Vårt Land ge eleverna möjlighet 
att på ett omväxlande sätt utveckla sitt ”språksinne”.39 Enligt Lager-
blad hade Topelius emellertid inte uppfattat uppgiften på samma sätt. 
Han hade i stället velat undvika alltför olika ämnen och ”fasthålla 
en begränsad krets af föreställningar, inleda mellan dem en naturlig 
förbindelse och likasom bygga broar från tanke till tanke”.40 Enligt 
Lagerblad hade strävan efter enhet bara kommit till uttryck då det 
gällde innehållet, medan formen hamnat i skymundan: ”Boken om 
vårt land har sålunda blifvit en rent geografisk-historisk läsebok, 
hvars innehåll just genom sitt inre sammanhang tvingar läraren att 
undervisa eleven i Finlands geografi, finsk etnografi och historia, 
men ej i hans modersmål.”41 Lagerblad fäste särskild uppmärksam-
het vid de språkliga bristerna i läseboken: ”Om det i allmänhet gäller 
såsom ett conditio sine qva non hos hvarje skolbok, att språket skall 
vara rigtigt och konseqvent såväl i logiskt som grammatiskt afse-
ende, så måste det väl framför allt hafva sin tillämpning på en läse-
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bok, hvars syftemål är att grundlägga den första språkkunskapen.”42
Efter dessa mer övergripande kritiska synpunkter övergick Lager-

blad till en diskussion kring de språkliga bristerna i boken. Först 
lade han fram mer allmän kritik mot stilen i boken: ”Det är sago-
stylen, som häruti bryter fram.” Dessutom gav han exempel på fel-
aktig satsfogning och ordföljd samt användningen av reflexivt pro-
nomen (”[h]är  igenom kommo norrmännen lyckligt ur faran och 
återvände till deras land igen”).43 Lagerblad konstaterade också att 
Topelius verbböjning vacklade mellan svag och stark. Det var ett fak-
tum att man i svenskan tenderade att ge starka verb en svag böjning 
och därmed ”förstöra” dem, och han pekar också på några sådana 
exempel hos Topelius (t.ex. spridde och stridde). Denna strävan var 
emellertid inte konsekvent, utan författaren använde också t.ex. 
stredo och beslöto.44

Härefter övergår Lagerblad till en granskning av ortografin. Inled-
ningsvis hänvisar han till Topelius som i företalet säger att ”[o]rtho-
grafin följer, med några undantag, Svenska Akademins ordlista”.45 
Lagerblad kommenterar därefter Topelius ståndpunkt:

Men redan vid en flygtig jämförelse skall man finna att en mängd 
ord, hvilkas stafning är vacklande – om andra tala vi naturligtvis 
icke –, stafvas annorlunda i Boken om vårt land än i ordlistan, och 
går man närmare till grunden, skall man finna att undantagen ej 
äro några, utan snarare så många och väsendtliga, att man knap-
past kan fatta, hvarutinnan ordlistans skrifsed blifvit iakttagen.46

Då det gällde ä-ljudet, som var svårt att lära sig för eleverna efter-
som stavningen var så oregelbunden, innehöll Boken om Vårt Land 
många undantag. Topelius skrev t.ex. hämta (men även hemta), äga, 
ägor (men egendom), fjällar (som för övrigt borde ha böjts fjäll), 
jätte, ihjäl och merändels trots att dessa ord i ordlistan stavas med e 
eller det anges att stavningen med e är att föredra. Enligt Lagerblad 
kunde man därför tro att Topelius förespråkade en fonetisk stav-
ningsprincip, men å andra sidan skrev han också t.ex. vexa, herr-
lig och gret, trots att SAOL i dessa fall hade endast ä eller tillät både 
ä och e. Dessutom förekom det ofonetisk stavning av ord som över-
ensstämde med stavningen i SAOL.47

Också i fråga om å-ljudet vacklade Topelius. Han skrev fågel men 
urholka (däremot hålkar, om substantivet), medan ordlistan skrev 
fogel och urhålka. Då det gällde konsonantljuden tog Lagerblad upp 
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följande exempel: fläkt, makt, riktig, tälgknif, hvimla, kjäl-lossning, 
fientlig, thron, timothei, theater (men apotek) som i SAOL stavades 
flägt, magt, rigtig, täljknif, vimla, källossning, fiendtlig, tron, timotej, 
teater. Dessutom höll Topelius fast vid en del föråldrade former: han 
skrev sednare och fordne (men forntida) trots att SAOL skrev senare 
och forne och dessutom hade framhållit att den äldre stavningen 
inte borde tillämpas. Överlag ansåg Lagerblad att Topelius höll fast 
vid ett äldre, ”öfvergifvet” språkbruk då det gällde hela teckningen 
av långt konsonantljud. I SAOL stod det fylde, fylt, fyld, fälde, fält, 
fäld, hälde, hält, häld, stälde, stält, stäld, brände, bränt, bränd, grant, 
sant osv. men i läseboken stod det fyllde, fylld, fällde, hällde, ställde, 
brännt (men också bränt), grannt, sannt. Topelius använde dess-
utom dubbel konsonant i orden beherrska, gyttja och ässja, trots att 
de i SAOL skrevs beherska, gytja, äsja. Lagerblad sammanfattade:

Det anförda torde vara nog för att bevisa att de i Boken om vårt 
land gjorda undantagen från det skrifsätt, som följes i Svenska 
Akademins ordlista, äro många och väsentliga. Ville vi uppsöka 
den princip, enligt hvilken dessa afvikelser gjorts, så kunde man 
af de sist anförda exemplen sluta att läsebokens författare icke 
anser ordlistan nog konservativt fasthålla språkbruket och der-
för afviker från henne, ifall man icke i det föregående sett honom 
beteckna ä-ljudet i strid mot det, som af akademin ansetts vara 
språkbruk, och som ordlistan just derför vidhåller.48

Dessutom pekade Lagerblad på brister i genusbeteckningen och i 
användningen av skiljetecken.

Sammantaget kan konstateras att Lagerblad lyfte fram en rad 
brister och inkonsekvenser som var problematiska i en läsebok som 
Boken om Vårt Land. Han påpekade dessutom att listan kunde göras 
ännu längre. Detta framstår utan tvekan som förvånande med tanke 
på att Topelius i förordet uttryckligen hävdar att han följt den stav-
ning som rekommenderas i SAOL.

I förordet till den fjärde upplagan från 1883 slog Topelius själv fast 
att han genomfört en del förändringar beträffande stavningen. Han 
nämner t.ex. att han velat ”föra rättstafningen i närmaste öfverensstäm-
melse med Svenska Akademiens ordlista, med anhållan, att läraren 
ville rätta hvad härutinnan ännu kan vara förbisedt”. Han fortsätter 
med en kommentar till den rådande situationen inom rättstavningen:
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Man kan hysa olika meningar om riktig stafning, och förf. gillar 
icke i alla delar ordlistans regler. Men under den nu rådande hjelp-
lösa förvirringen i svenska språkets rättstafning, der enhvar anser 
sig befogad, icke allenast att för sig välja den stafning han godkän-
ner, utan ock påtruga elever densamma, finnes ingen annan utväg, 
än att underkasta sig en erkänd auktoritet. Sverige känner ingen 
mera kompetent skiljedomare, än sin akademi; långt mindre till-
kommer det svenska språket i Finland, och minst af alla Finlands 
skolor, att uppresa sig mot de af denna akademi uppstälda regler.49

Topelius kommentar är intressant eftersom den anknyter till en fråga 
som också lyftes fram i tidningsdebatten, nämligen om man i Finland 
hade rätt att arbeta för reformer innan de slagit igenom i Sverige. 
Olof Mustelin har konstaterat att rättstavningsdebatten i Finland till 
viss del handlade om de pedagogiska följderna – ett exempel utgörs 
just av Elis Lagerblads tidigare nämnda recension.50 Några år senare 
återkom Lagerblad till rättstavningsfrågans pedagogiska betydelse 
i en uppsats i Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i Finland. 
Här går jag inte närmare in på innehållet i uppsatsen, men det kan 
konstateras att Lagerblad bl.a. hävdade att den stora allmänheten i 
Finland hade mindre kunskap om rättstavningsfrågan än man hade 
i Sverige, trots att frågan här hade en särskild betydelse. Lagerblad 
syftade på undervisningen i svenska i finska skolor: det finska språket 
vilade på fonetisk grund, och den svenska rättstavningen med alla 
sina undantag blev svår för de finskspråkiga eleverna att ta till sig.51

Också Ernst Lagus behandlade stavningen i skolorna i ett utför-
ligt inlägg, ”Om rättskrifningsläran i våra skolor”, som han höll som 
ett föredrag på Pedagogiska föreningens möte i april 1885.52 I det här 
sammanhanget kan det dock noteras att Lagus föredrag följdes av en 
diskussion, där en av mötesdeltagarna, överläraren i historia Henrik 
Melander, ville betona att man borde följa ”Svenska Akademiens ord-
lista eller annan svensk auktoritet”. En annan mötesdeltagare, dok-
tor Neovius, hävdade att man borde vänta tills den fonetiska prin-
cipen fått större spridning, och tills vidare följa ordlistan. ”Särskildt 
passar det ej för oss i Finland att i detta afseende gå i spetsen för en 
reform”, sammanfattade han.53 Åtskilliga exempel vittnar om att det 
i Finland fanns ett slags ängslighet inför den sverigesvenska normen, 
vilket också kom till uttryck i reaktionerna på de stavningsnormer 
som förespråkades av kretsen kring Freudenthal.54 I mötet deltog för 
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övrigt också Elis Lagerblad, som bl.a. pekade på att Topelius ”skrif-
ver i ett arbete på ett sätt, i ett annat på ett annat”. Hans poäng var 
att bruket varierade och därför inte fick bli lag.55

9.4 Topelius och rättstavningen: korrespondens

Boken om Vårt Land gavs ut av G. W. Edlund i Helsingfors, men i 
den bevarade korrespondensen från Topelius till Edlund finns det 
tyvärr ytterst få kommentarer om stavningen. I ett brev daterat den 
12 februari 1883 skriver Topelius:

Jag är villig att i 4:de uppl. observera befogade anmärkningar 
mot språk och orthografi, medan jag icke ämnar beakta åtskilliga 
andra, dels obefogade, dels omöjliga ändringsförslag.56

Hösten 1893 nämner Topelius i ett brev till Edlund att stavningen i 
Evangelium för Barnen följde SAOL, och fyra år senare konstaterade 
Edlund att den person som läst korrektur på den nya upplagan av 
Boken om Vårt Land ”noga följt Sv. akad. ordl. 6:te upplaga”.57

Som jag konstaterade i föregående avsnitt är det tydligt att Tope-
lius tagit till sig av kritiken och att han i den fjärde upplagan infört en 
betydande mängd ändringar för att anpassa stavningen efter SAOL. 
Vad Topelius egentligen ansåg om olika stavningsprinciper framgår 
dock inte av citatet ovan.

Topelius korrespondens med förläggaren Albert Bonnier i Stock-
holm ger en lite bättre inblick i hans syn på stavningen. Första ban-
det av samlingen Vinterqvällar utkom 1880 och Bonnier ville att 
Topelius där skulle följa SAOL. Vinterqvällar var det första verket 
av Topelius som Bonnier gav ut efter det att ordlistan kommit ut. 
Bonnier ansåg att det åtminstone i huvudsak borde följa ordlistan:

Denna ordlista följes nu nästan öfverallt i Sverige i de flesta såväl 
böcker som tidningar. – icke derför att man äfven mot den kan 
göra anmärkningar – men den är dock på visst sätt en autoritet 
att stödja sig till och i alla fall en stödjepelare att hålla sig till då 
man vacklar mellan längesedan försvunna stafningssätt och vissa 
nystafvares alltför vidtsväfvande moderniseringar.58

Bonnier krävde inte att Topelius skulle ge avkall på alla ”egendomlig-
heter” i sin stavning: han kunde t.ex. skriva fågel med å, inte med o. 
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Däremot undrade han om det var möjligt att skriva porslin i stället 
för porcellin – ordet förekom på första sidan i ”Konungens hands ke”. 
Det är tydligt att Bonnier var väl medveten om Topelius skepsis inför 
SAOL, men att han försökte finna en lösning som kunde tillfreds-
ställa alla parter:

Jag har tillåtit sättaren att nu att börja med i de första arken nyttja 
vår vanliga stafning – se på korrekturet hur Du tycker det ter sig – 
och vill Du absolut ha tillbaka din egen ortografi – så är det ju lätt 
att ändra före tryckningen. – Det öfverflödiga h i Teater, Teologi 
m fl ord kunde Du kanske äfven tillåta få vara borta – liksom att 
få skrifva Filosofi Kaos, Kemi, och dylika främmande ord, så som 
det nu allmänt brukas.59

Topelius svarade att ”en allmän norm är bättre än anarki” och anpas-
sade sig i de flesta fall efter SAOL, men han underkastade sig ”icke 
absolut dess norm”. Orsaken var att han ansåg att SAOL ”ännu icke 
är mogen”, och att ”hon dagtingar med den s. k. etymologiska prin-
cipen”. Han förespråkade själv i huvudsak den fonetiska principen, 
under förutsättning att man bevarade konsonanterna c, q, x och z.

Jag skrifver således icke fogel på det haltlösa skäl att man för några 
hundra år sedan skref fugl, utan jag skrifver fågel på den goda 
grund att å-ljudet är långt. Och jag skall gerna skrifva såfva och 
låfva af samma skäl – ja t. o. m. skriva, hava, stava! – blott jag får 
någon med mig. Sak samma med ä-ljuden. Porslin? Mycket gerna: 
detta beror på huru språket förmått smälta ett utländskt ord. Filo-
sofi har jag skrifvit i 30 år. För öfrigt torde jag i all ödmjukhet få 
erinra blifvande kritici, att min stafning i allt väsentligt öfver-
ensstämmer med Sveriges store författare, och om desse lida af 
inkonseqvenser, hvilket är obestridligt, så hafva dessa legaliserats 
af en aktningsvärd häfd, medan de nya, fullt lika talrika inkonse-
qvenserna sakna allt annat berättigande, än en doktrinär theori, 
som icke kan genomföras.

Alltså: om min vän Bonnier låter sin sättare korrigera mig, så 
blifver detta ett ganska onödigt besvär för oss båda, ty jag korri-
gerar honom tillbaka.60

I sitt följande brev, daterat den 7 februari 1880, skrev Topelius lite 
överslätande att han i verkligheten kunde finna mycket få skillnader 
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mellan stavningen i SAOL och den stavning han själv tillämpade. 
Ett sådant fall var bl.a. ordet växa, som han stavade vexa, eftersom 
ä-ljudet är kort. ”Om ni svenskar skulle höra huru bredt den finska 
tungan uttalar ä-ljudet, skulle ni minsann akta er att så onödigt 
använda det vid kort ljudfall i st. f. e.”61

Våren 1883 sände Topelius över den reviderade första och andra 
cykeln av Fältskärns berättelser, och beklagade då att de var fullklott-
rade med anteckningar. En orsak var att Topelius först gjort ändringar 
i enlighet med sitt eget skrivsätt, men sedan bestämt sig för att näs-
tan helt och hållet följa SAOL. ”Hoppas, att han [sättaren] och kor-
rekturläsaren äro slängde i hieroglyfskrift”, skrev Topelius till Bon-
nier.62 Bonnier verkar emellertid ha blivit lättad över detta beslut, 
och konstaterade i sitt svar att korrekturläsningen skulle gå lätt.63

Drygt två år senare, sommaren 1885, skrev Topelius till Bonnier: 
”Än en fråga. Till hvem skall jag vända mig i Sverige för att få säkert 
besked om nu allmännast brukade rättstafning i Sv. läroverken och 
folkskolorna? En norm blir alltmera nödvändig äfven för Finlands 
svenska skolor, ty förvirringen af olika stafning blir snart olidelig.”64 
Bonnier svarade:

Vår rättstafning – ja dermed står det rätt illa till äfven hos oss. 
Emellertid vill jag råda Dig att för upplysning derom tillskrifva 
Lektor N. Linder (grundläggaren af Sv. Familjboken och en verk-
lig autorität på Rättstafningens område). Han har nyss (på min 
begäran) lofvat att meddela Dig alla upplysningar han kan i saken. 
– Akademiens arbete betraktas eljest af de flesta som det bästa 
rättesnöre vi ha.65

Topelius skrev även ett brev, daterat den 30 juli 1885, till Nils Lin-
der. I brevet bad han Linder om råd, eftersom dennes omdöme var 
”ojäfvigt”. Han konstaterade här att förvirringen på rättstavningens 
område brett ut sig även i Finland. Att enskilda personer skrev som 
de behagade var en sak, men betydligt besvärligare var det med sko-
lornas rättstavning. Topelius skriver:

Sedan professor Freudenthal och hans meningsfränder med 
mycket nit begynt utbreda hans nya, på nordiska rättstafnings-
mötets principer grundade, men delvis själfständigt modifierade 
lärobok i detta ämne ända ned till våra svenska folkskolor, ha vi 
redan kommit så långt, att den ena skolan och klassen skrifver så, 
den andra annorledes, alltefter de åsigter läraren eller lärarinnan 
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godkänner, – Sv. Akademien, Sundéns eller Freudenthals. Det är 
icke lyckligt för svenska språket i Finland att göras till föremål 
för partistrider och agitationer, hvarför enhet i method redan ur 
denna synpunkt vore synnerligen önskvärd.66

Topelius uppgav att han, trots ”flera vänskapliga meddelanden” med 
Artur Hazelius, hade förblivit ”en friseglare, bekännande mig likväl så 
villig, som skyldig att böja mig för Svenska Akademin”. Han fortsätter:

Fördenskull har jag i senare upplagor af mina två läseböcker, 
”Naturens Bok” och ”Boken om vårt land”, hvilka här begagnas i 
alla lägre läroverk, rättat stafningen efter Sv. Akad:s ordlista; men 
dermed är man icke från motsatta hållet tillfredsställd, utan vill 
hafva dem efter Freudenthals method, – en fordran, hvartill jag 
icke samtycker utan öfverbevisning och tvingande skäl.67

Av ovan nämnda orsaker hade Topelius valt att kontakta Linder. Han 
ansåg inte att det var lämpligt att man på egen hand i Finland genom-
förde reformer. Han ville nu veta vilken stavningsmetod man följde 
i majoriteten av de svenska läroverken, särskilt i folkskolorna och i 
sådana som ”icke ledas af kotterisynpunkter”. Han undrade också 
om skolornas styrelser vidtagit några åtgärder för att skapa enhet i 
undervisningen. Dessutom ville han veta om Svenska Akademien pla-
nerade någon ”ny lagstiftning” eftersom många betraktade ordlistan 
som ett övergångsförslag eller som J. E. Rydqvists personliga åsikt.68

I september kom svaret från Nils Linder. Inledningsvis uppma-
nade han Topelius att inte ändra stavningen i sina böcker avsedda 
för skolan i enlighet med rättstavningsmötets förslag. Alla sakkun-
niga var visserligen eniga om att mötet gjort det svenska språket ”en 
stor tjenst” då det uppställt ljudenligheten som grundprincip för 
rättstavningen. Linder ansåg också att Hazelius i den första delen av 
sin redogörelse för mötet hade lagt fram ”på ett rent af lysande sätt 
bevisen för riktigheten af denna grundsats”. Efter honom hade flera 
språkforskare bidragit till att mötets principer fått genomslag. Där-
emot frågade sig Linder om alla förslag som mötet lagt fram verkligen 
var goda. Visserligen hade många författare och även en del språk-
forskare helt ställt sig bakom förslagen – här nämner Linder bl.a. 
Freudenthal och Noreen, och Lundell hade t.o.m. gått ännu längre 
– men bland den stora allmänheten var det få som stödde förslaget i 
dess helhet. En stor del av forskarna i nordiska språk hade ifrågasatt 
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vissa förslag eller valt att inte tillämpa dem i sina egna arbeten. Som 
exempel nämnde Linder professor Wisén och adjunkten Söderwall 
i Lund, som båda deltog i rättstavningsmötet 1869 men som ändå 
tillämpade Svenska Akademiens stavning i sina böcker.

I skolorna i Sverige hade nystavningen inte fått någon större sprid-
ning. De regler man i allmänhet reagerade mot gällde utbyte av q 
mot k, konsonantförenkling framför böjningsändelserna -d och -t, 
-de och -te i verb och adjektiv samt utbyte av e mot ä i vissa ord med 
ä-ljud. Nystavarna höll emellertid på principerna, och dessutom stod 
en del författare fast vid den stavning som varit allmän före ”Ryd-
qvists uppträdande som lagstiftare”. Det var alltså långt kvar innan 
man kunde räkna med att uppnå enhet på rättstavningens område. 
Enligt Linder hade ordlistan ändå bidragit till ”att samla och sam-
manhålla allmänheten vid hvad Herr Statsrådet alldeles riktigt kallar 
’Rydqvists personliga ståndpunkt i rättskrifningsfrågan’”. Linder ansåg 
emellertid att Svenska Akademien inte ensidigt borde ha hållit fast 
vid Rydqvists linje, utan i stället borde den ha vidtagit en ordentlig 
undersökning av de oklara punkterna och tillämpat ljudenlighets-
grundsatsen ”med urskiljning och måtta”. Så var emellertid inte fal-
let, utan i ordlistan hade man t.ex. utan grund bibehållit många ord 
med e, t.ex. jemmer och nemligen.

Linder konstaterade att man nu befann sig i en mycket besvärlig 
situation som förlamade undervisningen i skolorna. Men det fanns 
också tecken på en positiv utveckling, inte minst genom att diskussio-
nen nu var mer sansad än på 1870-talet. Många hade börjat inse att det 
var orimligt att sjutton personer, varav fyra norrmän och fyra dans-
kar, på sex dagar skulle kunna göra upp en plan för en så omfattande 
förändring i den svenska rättstavningen, ”i synnerhet då, enligt hvad 
man mycket väl vet, ännu vid mötets första sammanträde ingen mer 
än Richert var fullkomligt viss i sitt sinne ens om sjelfva utgångspunk-
ten”. Av de nio svenska deltagarna i mötet var det bara två, Hazelius 
och Richert, som hållit fast vid mötets principer. Mot denna bakgrund 
var Linder förvånad över att man under den senaste tiden ibland häv-
dat att alla sakkunniga stödde rättstavningsmötets övergångsförslag.69

Som framgår av följande avsnitt lät Topelius publicera en stor del 
av brevet från Linder, men han utelämnade kritiken mot Svenska 
Akademien. Som tidigare nämndes utkom den sjätte upplagan av 
SAOL 1889. En rad reformer hade genomförts, bland annat beträf-
fande ä-ljudet, men ordlistan innehöll många alternativa former vil-
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ket gav upphov till kritik. I ett brev till Bonnier, daterat i april 1890, 
skriver Topelius att han inte såg några problem med att anpassa sig 
till SAOL, och nämnde att den ”lyckligtvis” var påbjuden även i 
Finland. Här syftade han på det omdiskuterade senatsbeslutet som 
innebar att man i de statliga skolorna skulle följa stavningen i 1889 
års upplaga av ordlistan. Topelius uppgav att han inte var enig med 
Akademien på alla punkter, men ändå ansåg att ordlistan var den 
”rätta auktoriteten”.70 I ett brev daterat i september 1890 framstår 
han emellertid som mer kritisk:

Mina båda svenska läseböcker [Naturens Bok och Boken om Vårt 
Land] omstafvas för nya upplagor sedan vår skolstyrelse anbe-
fallt, att alla läroböcker skola följa Sv. Akademiens 6:te ordlista. 
Jag delar visst ej i allo Akad:s nya staf-principer, jag anser dem 
tvärtom vara just inga principer alls, jag tredskar att utplåna skil-
naden mellan jagt och jakt, pligt och plikt, – jag önskar, när jag 
ser ⅞ af rättelserna förvandla e till ä, att Akademien hörde vår 
finska tunga bräka fram detta ä. Men all regel är bättre än anarki, 
och särskildt har det synts mig otillständigt att här i Finland börja 
förbättra svenska språket efter vårt lomhörda öra. Alltså stafvar 
äfven jag akademiskt i läseböckerna, men ett förskräckeligen 
petigt arbete är det och långtifrån konseqvent.71

Kommentaren visar vilken möda det innebar att anpassa stavningen 
i läseböckerna till ordlistan. I ett brev daterat i juli 1891 återkommer 
Topelius till frågan om ä-ljudet, och samtidigt ger han uttryck för 
konservatism när han vill stödja sig på ett äldre bruk:

Om rättstafningen har jag tvekat, då mitt finska öra har svårt att 
vänja sig vid dessa många bräkande ä-ljud. Men vinsten af en all-
mänt antagen norm är, i min tanke, så stor, att äfven mina öron få 
gifva med sig. Låt alltså din sättare adoptera Sv. Akad:s nya ord-
lista, med förbehåll endast, att, der två stafningar äro valfria, jag 
får behålla den äldre, alltså q, z, x och c, der Akademin har god-
heten att unna dem burskap.72

9.5 Debatt i pressen

Tidningsdebatten om stavningen hade en klar nationalpolitisk kopp-
ling. Detta framgår tydligt av några uttalanden i den fennomanska 
tidningen Finland. Även här betonades att man i Finland inte skulle 
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försöka påverka rättstavningsfrågans utveckling: ”Vår andel i den 
svenska litteraturen och vår svenska befolkning här äro alltför ringa, 
för att vi böra anse oss ha något ord med i laget”, skrev Finland. Man 
anklagade också Freudenthal för att utnyttja sin ställning och tvinga 
studenterna att använda hans ”förmedlingsortografi”.73

En intressant fråga i det här sammanhanget är i vilken utsträck-
ning Finland reagerade på att man från finländskt håll tog del i nor-
meringsarbetet, eller om problemet snarare var att det var just Freu-
denthal och hans elever som gjorde det. Den nationella frågan var så 
central att jag vågar påstå att problemet i stor utsträckning bestod i 
att de som förespråkade en stavningsreform var svensksinnade och 
ingick i kretsen kring Freudenthal. Att den ideologiska kontexten 
måste beaktas är ett faktum – många av de finländska nystavarna var 
elever till Freudenthal och även själva engagerade i föreningar med 
anknytning till de nationella samlingssträvandena.74

Korrespondensen mellan Topelius och hans finländske förläggare 
G. W. Edlund belyser tydligt hur spänningarna mellan olika läger 
också avspeglade sig i diskussionen om läroböcker. Viktor Öhberg 
hade år 1886 gett ut Läsebok för folkskolans två lägre årsafdelningar 
som såväl Topelius som Edlund uppfattade som ett plagiat av Boken 
om Vårt Land.75 År 1893 kontaktades Edlund av Petrus Nordmann 
som önskade att Söderström & C:o skulle få utge en skolupplaga 
av Topelius Ljungblommor och Nya Blad. Edlund ansåg att de inte 
skulle få något sådant tillstånd. En av orsakerna var behandlingen 
av Topelius och Boken om Vårt Land:

Huru hafva dessa herrar P. Nordmann, V. Öhberg, E. Lagus m. fl. 
hörande till den s.k. svenska ”klicken” behandlat Farbrors förf-
skap, särskildt Boken om vårt land? Sedan Öhberg och Gustaf-
son plundrat och i sina läseböcker som god pris intagit en mängd 
stycken ur B. o. v. l., införde klicken i flera tidningar här (i Hfors 
fyra) och i landsorten anmälanden om dessa läseböckers ”förträff-
lighet” men B. o. v. l. ”olämplighet” för begagnande i skolorna!76

Det var inte bara Boken om Vårt Land som utsattes för kritik från 
svensksinnat håll, utan det gällde även Ljungblommor våren 1881. 
”Våra svekomaner äro mer svenska, än Svenskarne sjelfve”, bekla-
gade sig Topelius i ett brev till Bonnier.77

Uttalandena i Finland och Nya Pressen var å sin sida en del i en 
hätsk debatt som utspelade sig våren 1886. I denna debatt syns tydligt 
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de nationalpolitiska spänningarna. Bakgrunden till meningsutbytet 
var just att Svenska folkskolans vänner år 1886 gett ut Öhbergs läsebok 
där den Freudenthalska ortografin tillämpades. Boken kritiserades 
skarpt i Finland, som framhöll att det fanns ett slags dold agenda: det 
handlade inte bara om att ge ut en bok med Freudenthals ortografi. 
Den ”stora och ädla fosterländska tanke om ett endrägtigt folk” som 
präglade Topelius Boken om Vårt Land saknades i den nya läsebo-
ken.78 Den debatt som följde visar på ett intressant sätt hur diskus-
sionen påverkades av språkfrågan och den nationella problematiken: 
”Tonen till Finlands visa har nu, såsom mången gång förut, angifvits 
af den trogna kamraten i fennomani och svenskhetshat, Uusi Suo-
metar”, konstaterades kort därefter i Nya Pressen. Och man fortsatte:

Finlands ståtliga ledare går hand i hand med en tidigare uppsats af 
Uusi Suometars Matti. När två så sanningskära vänner leda hvar-
andra, må det väl bli något utaf. Matti ger sina läsare en lektion i 
svensk ortografi och opponerar sig emot vår svenska professors 
åsigter. Det är vackert af Matti att hjälpa honom.79

Signaturen ”Mattis” och Finlands kritik handlade inte bara om orto-
grafin, utan om en rad andra omständigheter: de hävdade som sagt 
att man i den nya boken inte talade om ett gemensamt fosterland. 
Skribenten i Nya Pressen konstaterade därför att det var svårt att få 
fennomanerna att förstå att ”finländsk” faktiskt betecknade det som 
berörde hela Finland och dess folk.80

Och som redan framgått återkom Finland alltså till temat i arti-
keln ”Den nya svenska rättskrifningen”.81 Här hävdades bl.a. att man 
i Finland inte hade rätt att blanda sig i diskussionen eftersom den 
svenska litteraturen i Finland var så liten och antalet svenskspråkiga 
så ringa. Som jag tidigare nämnt ansåg man också att Freudenthal 
utnyttjat sin ställning för att så att säga tvinga den yngre generatio-
nen att tillämpa hans ortografi.82 Freudenthal publicerade ett kort-
fattat svar där han bland annat underströk att han som lärare vid 
universitetet hade rätt att bedriva undervisning i enlighet med sin 
egen övertygelse.83

Inte heller signaturen ”el”, det vill säga Ernst Lagus, skrädde orden 
i sin kritik av inläggen i Finland:

Stackars kristligt-sedligt-nationella Finland! Den var riktigt led-
sen igen sista torsdag. I ilskan öfver svenska folkskolans vänners 
senaste vackra publikation hade det värda bladet på Bebådelse-
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dagen kokat ihop en ragout i – svenska rättstafningsfrågan (hm!), 
som var kryddad med peppar och ättika och alla slags bäska kryd-
dor som funnos på kontoret att tillgå för tillfället. Det vore synd 
att med tystnad förbigå en sådan artikel, der öfvermodet och den 
gallsprängda konservatismen fira en så lysande seger. Det kan ju 
vara lärorikt att se, huru ägget vill lära hönan att värpa.84

Mustelin fångar problematiken mycket väl när han konstaterar att 
”[d]e på svenska utgivna tidningarnas allmänpolitiska hållning [över-
huvudtaget avspeglades] ganska tydligt i deras ställningstaganden 
i rättstavningsfrågan”.85 Två dagar efter det att Ernst Lagus publi-
cerat sin skarpa kritik lät Finland citera brevet från Nils Linder till 
Zacharias Topelius. Som tidigare nämnts uppmanade Linder Tope-
lius att inte tillämpa övergångsförslaget i sina skolböcker.86 Brevet 
publicerades inte i sin helhet, utan den bit där Linder kritiserade 
SAOL utelämnades.

Ernst Lagus återkom till frågan i Nya Pressen den 12 april: enligt 
honom var det med nöje ”som vi upptagit den af dr Linder kastade 
stridshandsken, äfven om den honom ovetande hamnat på det offent-
liga ordets stridsfält”. Lagus beklagade att Linder skiljde mellan teori 
och praktik, det vill säga ”pläderar för den fonetiska principen, men 
anser att den ej bör tillämpas i praktiken”.

Linder hade alldeles rätt när han skrev att man i statsskolorna i 
Sverige fortfarande använde Sundéns rättskrivningslära (som inte 
följde övergångsförslaget), men Lagus ville också lyfta fram två skill-
nader mellan Sverige och Finland:

[...] för det första är skolorna i Sverige mera konservativa än de 
hos oss; för det andra har staten der numera tagit saken om hand 
och torde sna[r]t nog på ett radikalt sätt göra slut på all sjuklig 
konservatism och för det tredje äro vi i Finland icke bundna att 
följa dåliga föredömen i Sverige.

Av de respekterade vetenskapsmän som enligt Linder inte antagit 
övergångsförslaget hade ändå flera börjat tillämpa delar av det, och 
därmed hade de kommit att skilja sig från Svenska Akademiens stav-
sätt.87 Lagus nämnde också Topelius direkt i sitt inlägg:

Vill icke Topelius låta ändra rättskrifningen i sina läseböcker, skall 
man väl veta att genomdrifva andra. Hr Edlund, vår förnämsta 
förläggare, tyckes äfven hafva insett att ”den gamla rättskrifningen 
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icke mera duger”, och han torde göra klokast i att i nya upplagor 
öfveralt införa öfvergångsförslaget.88

Genom brevväxlingen mellan A. O. Freudenthal och Nils Linder kan 
vi få ytterligare en intressant inblick i debatten. I ett brev till Freu-
denthal, daterat den 21 april 1886, skrev Linder att han läst Freuden-
thals polemiska uppsats i rättstavningsfrågan (av allt att döma hade 
Freudenthal skickat den till honom). Linder hade tydligen fått för 
sig att ”el” stod för Freudenthal. Han ville därför påpeka för denne 
att han inte sagt att man inte alls borde genomföra ändringar i stav-
ningen, bara att ändringarna inte borde göras enligt 1869 års förslag. 
Dessutom tillade han: ”Det var skada att statsrådet Topelius icke 
offentliggjorde allt hvad mitt bref till honom innehåller om rättstaf-
ningsfrågan. Jag yttrade mig deri äfven och i ganska bestämda orda-
lag om ordlistan och den principlöshet, som deri är förherskande i 
åtskilliga fall.”89 I ett utkast till svar som Freudenthal daterat den 25 
april 1886 upplyste han Linder om att ”el” inte var Freudenthal själv 
utan en ung magister i Helsingfors. Och i ett post scriptum skrev 
Freudenthal: ”Att Topelius, den räfven, höll inne med dina yttran-
den om Ordlistan, men lät offentliggöra det öfriga, är icke egnadt 
att här väcka förundran.”90

Brevet från Linder till Freudenthal gjorde att Ernst Lagus lät 
publicera ytterligare ett kort inlägg i Nya Pressen. Här konstaterade 
han att Linder reagerat på att en del av brevets innehåll utelämnats 
(det ställe där han polemiserar mot Svenska Akademiens stavning). 
Lagus skriver: ”Tidningen Finland anser väl detta vara rätt – vi anse 
det vara en uppenbar falsifikation, dess skamligare som det gält en 
högt aktad person, som icke är vår landsman.”91 Och Finland rea-
gerade direkt, och hävdade att det av den publicerade delen fram-
gick att Linder menade att Svenska Akademiens stavning var inkon-
sekvent.92 Lagus ansåg att detta var omöjligt, och lät publicera sina 
kommentarer tillsammans med den utelämnade delen (som han 
fått från Finlands redaktion) i ett öppet brev till tidningen Finland. 
Han betonade också att polemiken aldrig hade uppstått om Finland 
upplyst läsarna om att en del av brevet utelämnats.93

Och frågan var långt ifrån slutbehandlad. I en insändare i Nya 
Pressen den 11 maj 1886 vände sig signaturen ”M. A.” (enligt Olof 
Mustelin handlar det om Mathilda Asp) mot att tidningen nyligen 
publicerat tre inlägg till stöd för Uppsalastavningen. Två av dem var 
signerade ”el” (Ernst Lagus, se ovan) och en ”K L–m” (av allt att döma 
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Karl Lindström). Asp reagerade starkt på de beskyllningar som hon 
ansåg att ”el” framfört i sin första artikel:

Hufvudändamålet med denna min gensaga är att protestera mot 
beskyllningen, att motståndet mot ’nystafvarne’ skulle dikteras 
endast af ’sjuklig konservatism’, blandad med fennomansk illvillja 
för det svenska språket, såsom hr el söker framhålla i sina [sic] 
första artikel.

I stället ansåg Asp att de flesta som motarbetade den radikala fone-
tiska stavningen gjorde det av ”kärlek till sitt dyrbara modersmål och 
aktning för det sunda vettet”.94 Svaret från Lagus kom några dagar 
senare. Han betonade där att han inte försvarat de radikala Uppsala-
nystavarnas stavning, utan uttryckligen övergångsförslaget. Då det 
gällde härledningsprincipen uttryckte han en mycket bestämd åsikt: 
”Mig veterligen finnes numera i Europa ej någon annan än Ni, som 
på allvar förordar härledningsprincipen. Några rudimenter deraf 
kvarstå ännu i en och annan rättstafningslära, men principen är 
lagd ad acta.”95

Avslutningsvis kan konstateras att publiceringen av Nils Linders 
brev väckte en del reaktioner. En del av dem berodde säkerligen på 
att den kritik Linder riktade mot Svenska Akademien inte framgått 
av det publicerade brevet. Exemplen ur korrespondensen i föregå-
ende avsnitt visade dock att också Topelius var skeptisk till vissa 
principer som tillämpades i SAOL. Här kan man utläsa att han gärna 
hade gett den etymologiska principen företräde, och dessutom såg 
han i vissa fall en motsättning mellan det finländska uttalet och den 
fonetiska stavningen.

9.6 Sammanfattning

Överlag måste det sägas att Topelius stavning avspeglar förvirringen 
inom rättstavningen. Även Lagerblad noterade i sin granskning av 
Boken om Vårt Land att Topelius i de tre första upplagorna före-
drar ett mer fonetiskt alternativ, medan han i andra situationer gör 
tvärtom. Det finns också en tendens till ålderdomlighet – han följer 
ibland ett äldre bruk som i vissa fall explicit kommenteras i SAOL. 
Den specifika fråga som tilldrog sig mest uppmärksamhet i debat-
ten gällde valet mellan e och ä. Den måste också betraktas som sär-
skilt intressant ur ett finländskt perspektiv, eftersom det här finns 
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en skillnad mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt uttal. Detta 
tog Topelius även fasta på i brev till Albert Bonnier.

Den pågående rättstavningsdebatten ledde till att Topelius stavning 
uppmärksammades, och till att han införde en rad ändringar i den 
fjärde upplagan av Boken om Vårt Land. Han såg sig också tvungen 
att utreda frågan genom att kontakta Nils Linder. Dessutom kom han 
på ett indirekt sätt att ta del i diskussionen genom sin publicering av 
Linders svar – eller delar av det. Att han valde att skicka in brevet till 
tidningen Finlands redaktion kan emellertid också ha en annan för-
klaring, nämligen nationalpolitiska spänningar. I sin kritiska gransk-
ning lyfte Lagerblad också fram Topelius syn på landets historia och 
på nationaliteterna i landet. Enligt Lagerblad hade Topelius i sin 
bok försökt lösgöra Finland från Sveriges historia, vilket gjorde att 
han inte i tillräckligt hög grad hade beaktat samhällsutvecklingen.96 
Dessutom hade han ”genom dunkla, för barn svårbegripliga resone-
ment sökt bortblanda det, att hos oss i verkligheten nationel olik-
het existerar”.97 Med andra ord visar diskussionen och receptionen 
tydligt att frågan om den nationella självbilden var ständigt aktuell 
och att den också färgade språkvårdsdiskussionen.

Noter

1. För närmare biografiska uppgifter om Topelius, se t.ex. Klinge 2009 samt 
webbplatsen för utgåvan Zacharias Topelius Skrifter, utgiven av SLS.

2. Rask 1999 s. 424.
3. Se t.ex. Rask 1999 s. 424.
4. Topelius 2017 s. XI–XII.
5. Topelius 1883.
6. Freudenthal 1860, ”Några ord i nationalitetsfrågan II” (opublicerad). 

Nylands Nations arkiv, Nationalbiblioteket, Helsingfors. Se även Thylin-
Klaus 2015 s. 21–25.

7. Här kan man alltså tala om två olika ”föreställda gemenskaper”, för att 
citera Anderson (1991). Den ena gemenskapen är svensk och förankrad 
på bägge sidor om Bottniska viken, medan den andra sammanfaller med 
Finlands geografiska område och kan betraktas som statlig.

8. För en översikt över rättstavningsdebatten i Finland, se Mustelin 2004.
9. Se faktaruta om Freudenthal i denna volym.
10. Ivars 2004 s. 8.
11. Korrespondensen mellan Topelius och förläggarna Albert Bonnier och 

G. W. Edlund är utgiven av Carola Herberts i SLS utgåva Zacharias 
Topelius korrespondens med förlag och översättare (2015). Jag har även 
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studerat ett brev från Topelius till Nils Linder i Stockholm samt dennes 
svar. Svaret är särskilt intressant eftersom det publicerades i förkortad 
form i en dagstidning och därmed användes i en debatt om stavningen. 
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ningen. Se Teleman 2002 s. 110. Teleman nämner flera frågor som var 
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13. Teleman 2003 s. 77.
14. Weiss 1999 s. 94–95; Teleman 2003 s. 78. Se Weiss 1999 s. 90–94 för en 

mer ingående diskussion om specifika problem förknippade med förhål-
landet mellan tal och skrift.

15. Weiss 1999 s. 95. Man kan visserligen diskutera huruvida det handlar 
om en egentlig grundregel. Teleman betraktar t.ex. endast uttalet och 
etymologin som grundläggande principer, även om han konstaterar att 
det också fanns olika åsikter om i vilken utsträckning man skulle beakta 
bruket. Teleman 2003 s. 78.

16. Förutom de tre utgångspunkterna uttalet, etymologin och bruket (om 
detta betraktas som en princip) fanns det också en s.k. ordskillnads-
grundsats, enligt vilken homonymer skulle stavas på olika sätt. Denna 
princip spelade emellertid en betydligt mer undanskymd roll. Se Tele-
man 2003 s. 78.

17. Teleman 2003 s. 79–80.
18. Johannisson 1974 s. 3. 
19. [J.E. Rydqvist] 1874, ”Förord” s. IV. Efter förordet anges visserligen ingen 

författare, men enligt Svenska Akademiens historiska översikt är det 
uppenbart att Rydqvist var den drivande kraften bakom SAOL. Se Ralph 
2009 s. 42–43.

20. Johannisson 1974 s. 4.
21. Ett undantag var att man i vissa fall avskaffade dubbelteckning av kon-

sonant framför suffix. Detta innebar i praktiken att stavningen blev mer 
komplicerad. Se Teleman 2003 s. 80.

22. Haapamäki 1999 s. 1–2.
23. Haapamäki 1999 s. 2.
24. Haapamäki 1999 s. 3–6.
25. Tegnér 1886 s. 31; Teleman 2003 s. 82.
26. Malmgren 2009 s. 122–124. 
27. Teleman 2003 s. 83.
28. Teleman 2003 s. 82–83; Thylin-Klaus 2015 s. 222–230, 277–279.
29. Teleman 2003 s. 84–85; Loman 1986 s. 136–138.
30. Mustelin 2004 s. 97–101; Thylin-Klaus 2015 s. 120–130.
31. Lönnqvist 2001 s. 16–18.
32. Sammantaget kan man säga att utvecklingen på såväl finskt som svenskt 

håll följde den modell över nationell utveckling som utarbetats av den 
tjeckiske forskaren Miroslav Hroch. Modellen inbegriper tre skeden: i 
det första skedet deltar en liten intelligentia, i det andra skedet ansluter 
sig en del av borgerskapet, och i det tredje skedet blir nationalismen 
en massrörelse, där också bönder och arbetare ingår. Se Hroch 1968 
s. 24–26; Engman 2016; se även kapitel 15 i volym III:1.

33. ”M–r” [Henrik Leopold Melander] 1876 s. 35–36.
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10

Charlotta af Hällström-Reijonen

TAVASTSTJERNA OCH 
SPRÅKRIKTIGHETEN

Under slutet av 1800-talet hade man blivit medveten om, och också 
bekymrad över, de skillnader som fanns mellan den svenska som 
skrevs och talades i Finland respektive Sverige. Men därtill såg språk-
vetare under slutet av 1800-talet skönlitterära författare, filosofer och 
vetenskapsmän som språkliga förebilder. Denna syn var typisk för 
den då moderna språkvetenskapliga inriktningen junggrammatiken.

Den svenske junggrammatikern Adolf Noreen1 skriver om språk-
geniernas roll för språkutvecklingen i sin uppsats ”Om språkriktig-
het”, som utkom första gången 1885. Den finske junggrammatikern 
E. N. Setälä2 använder sig av samma argument i sin uppsats ”Oikea-
kielisyydestä suomen kielen käytäntöön katsoen” från 1894.

Alltså har jag stannat vid hvad man torde kunna angifva såsom 
sens-commun-ståndpunktens uppfattning: man har ett ”bra” språk, 
då man talar och skrifver som de ”bra” (talarna och) författarna. 
Detta är också fullkomligt riktigt. Det är endast skenbart en cir-
kel i detta påstående; ty jag har ofvan sökt utförligt ådagalägga, 
hvad det är för hänsyn, hvilkas iakttagande gör en språkkonstnär 
till en sådan. Emellertid är denne, liksom andra konstnärer, ofta 
o m e d v e t e n  om de regler han, i så fall instinktlikt, följer för 
att lyckas. […] Jag upprepar ännu en gång: att afstå från språk-
förbättring och ”låta språket sköta sig själft”, det vore människan 
ovärdigt, det få vi ej; men: icke en hvar duger till språkförbätt-
rare, det gör endast s p r å k g e n i e t  (i praktisk mening), d.v.s. 

 FAKTARUTA RUBRIK 



10. Tavaststjerna och språkriktigheten276

vältalaren i detta ords bästa mening och de stora författare, som 
en gång skola komma att kallas k l a s s i s k a .3

Paraan kielen ohjeena on […] paraiden kirjailijain kieli. Samoin 
kuin parasta kansankieltä ei puhu murretta puhuvien enemmistö, 
[…] samoin ei myöskään paras kirjakieli ole kirjoittajain enem-
mistön, vaan p a r a h i s t o n  kieli. Etevät kirjailijat, jotka kansalle 
puhuvat ikään kuin kansansa omasta sydämestä ja jotka itse-
tajuttomasti, ikään kuin vaistontapaisesti seuraavat niitä ohjeita, 
joita hyvän kielen tulee noudattaa, ne ne lopulta kuitenkin ovat 
oikeakielisyysasioissa oikeat auktoriteetit, joiden kieltä meidän 
tulee ohjeenamme seurata. Paremmin kuin mikään kieliakatemia 
kohottaa ja jalostaa suomen kielen käytäntöä epäilemättä esim. 
semmoinen kirjailija kuin Juhani Aho, joka suomen kielen tai-
teellisena käyttäjänä, kielitaiteilijana niin sanoakseni, on saavut-
tanut mestaruuden, johon ei kukaan ennen häntä ole kohonnut.4

När man till detta argument lägger argumentationen för att böcker 
på svenska från Finland inte kan vara skrivna på ett alltför provin-
siellt språk för att få ett positivt mottagande i Sverige, faller det sig 
naturligt att man började ägna sig åt ”manustvätt” av finländsk skön-
litteratur. Om inte författarnas språk var förebildligt, måste det göras 
förebildligt. I citatet nedan skriver den finländske universitetslektorn 
Karl Lindström att författarna behöver språkgranskas för att kunna 
tjäna som språkliga förebilder. Det här kan man se som den jung-
grammatiska språksynen anpassad till det svenskspråkiga Finland, 
där centrala författares språk inte alltid per automatik uppfyllde de 
krav som ställdes och man var mån om att genom goda litterära före-
bilder motarbeta en ökad differentiering mellan svenskan i Sverige 
och svenskan i Finland.

En viktig mission [för att motarbeta differentiering mellan svenska 
riksspråket och den finländska svenskan] har naturligtvis den in-
hemska literaturen och dess målsmän att fylla. Kunde man blott 
till en början komma så långt, att våra förf. och förläggare insåge 
vikten af en ordentlig korrekturläsning, särskildt i skolbokslitte-
raturen, så vore redan mycket vunnet, och åtskilliga både fel och 
s.k. egendomligheter skulle försvinna.5

De här tidstypiska tankarna får stå som bakgrund till detta kapitel, 
där den finländske författaren K. A. Tavaststjernas (1860–1898) skön-
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litterära språk behandlas. Fokus ligger på hur förlagen redigerade 
hans texter språkligt, både under och efter hans livstid. Den samtida 
redigeringen illustreras dels av en jämförelse av antalet finlandismer 
i Tavaststjernas böcker, beroende på om de utkommit i Sverige eller 
i Finland, dels av en jämförelse av manuskriptet och den trycka ver-
sionen av novellen ”Kapten Tärnberg”, som gavs ut 1894 på Bonniers 
förlag i Stockholm. Den postuma redigeringen av K. A. Tavaststjer-
nas texter som gjordes inför utgivningen av dennes Samlade skrifter 
(1924) hade främst som syfte att rensa bort finländska särdrag. Den 
hade ett klart samband med att Hugo Bergroth 1917 gett ut boken 
Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal 
och skrift. Denna antibarbarus hade gett förlagsredaktören ett effek-
tivt redskap att hitta Tavaststjernas finlandismer, något han utnytt-
jade samvetsgrant. I avsnitt 10.3 skärskådas redigeringen av romanen 
Lille Karl (första upplagan 1897) för Samlade skrifter.

10.1 K. A. Tavaststjerna

Karl August Tavaststjerna föddes 1860, och tillbringade största delen 
av sin uppväxttid i de inre delarna av Finland, närmare bestämt i 
Savolax och Tavastland. Hans far var godsägare i Savolax. Godset 
såldes 1868, och familjen flyttade till Tavastland.6 I de inre delarna 
av Finland var den svenskspråkiga befolkningen mycket fåtalig, 
och man kan förmoda att familjens umgänge på svenska var rätt 
begränsat. Detta har ansetts vara en av orsakerna till den svaga 
språkkänsla Tavaststjerna kritiserades för, både av sin samtid och 
av senare bedömare. Tavaststjerna representerar den svenska som 
Hugo Bergroth kallat ”den savolaksisk-tavastländska herrgårds- 
och stadssvenskan”.7

Åren 1878–1883 utbildade sig Tavaststjerna till arkitekt i Helsing-
fors. Under studietiden utgav han det historiska skådespelet Judith 
och Holofernes (1880), men diktsamlingen För morgonbris (1883) har 
ansetts vara hans egentliga debut.

Efter att ha tagit sin examen arbetade han bara en kort tid som 
arkitekt. Han vistades utomlands många år av sitt liv, framför allt i 
Sverige men också i Frankrike, Schweiz, Italien och Tyskland. 1895 
återvände han till Finland, där han först verkade som redaktör för 
Hangö Tidning och från 1896 fram till sin död 1898 som redaktör för 
Björneborgs Tidning. 
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Eftersom Tavaststjerna försökte leva på sitt författarskap blev han 
tvingad in i en hektisk produktionstakt. Mellan 1883 och 1897 pub-
licerade han sju romaner, fem novellsamlingar, två brevböcker, fem 
diktsamlingar, tre skådespel samt flera enaktare. Dessutom gjorde 
han översättningar, skrev artiklar, debattinlägg och recensioner. 1899 
utgavs hans efterlämnade skrifter.8

Den kritik romandebuten Barndomsvänner (1886) fick var gene-
rellt sett mycket positiv, både i Sverige och i Finland. Ett undantag 
var ändå den hårda kritik som framfördes av Hjalmar Neiglick i Finsk 
Tidskrift.9 Förutom de litterära kvaliteterna kritiserades språket på 
flera sidor i recensionen.

Detta är, med ett par små filningar, lika förträfflig som enkel stil. 
Men Tavaststjerna har nu en ren avsky för filen; det som han 
skrifvit, det hafver han skrifvit; och hans språkliga debutantsyn-
der äro legio, ty de äro många.10

Recensenten uppmanar Tavaststjerna att se till att stilen i nästa bok 
blir lika ren, som den är ”slaggig” i Barndomsvänner. Boken vimlar 
av obehagliga överraskningar i form av platta, fula ord och fenni-
cismer, menar han. Neiglick skriver därtill att man av Tavaststjernas 
grova stilsynder och talrika enkla språkfel kan dra slutsatsen att han 
förhåller sig mer sorglöst till språket än andra romanförfattare.11

Det återstår blott för honom att vaska sitt guld. Bort måste icke 
blott allt det slagg, som det redan har varit fråga om, utan ännu 
något dertill. Tavaststjernas stil lider nämligen nu af en fullstän-
dig brist på konsekvens – ett ytterligare bevis på att han icke har 
den allvarliga känsla af stilens betydelse, som är den moderna 
prosans stora förtjenst.12

Språket i Barndomsvänner uppmärksammades även av kritiker i 
Sverige. Signaturen St- refererar i Åbo Tidning 14.1.1887 en polemik 
i den svenska pressen i artikeln ”Bref från Stockholm”:

Det skall kanske intressera denna tidnings läsare att höra, huru-
som Karl Tavaststjernas ”Barndomsvänner” gifvit anledning till 
en liten språklig polemik i vår präss. En tidning, som för öfrigt 
lofordade arbetet, anmärkte mot detsamma såsom en brist att det 
icke var skrifvet på ”högsvenska” och tog författaren i allvarlig 
upptuktelse för hans ”finsk-svenska” språk. Däremot anmärkte 
redan dagen därpå en annan tidning, som likaledes lofordade 
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arbetet, att man skulle vara bra enfaldig […] för att pretendera att 
en författare skulle skrifva på ett annat språk än sitt eget. Då det 
vore faktiskt och obestridligt att den svenska som talas i Finland 
erbjuder icke så få olikheter med den som talas i Sverige, kunde 
ingen rimligtvis yrka att denna åtskilnad ej skulle lämna några 
spår efter sig i literaturen.13

St- menar att Tavaststjerna var i sin fulla rätt att skriva med ett fin-
ländskt idiom, och tror att ”den finske svenskan icke lägger några 
svårigheter i vägen för oss svenskar”.

År 1891 utkom den socialkritiska romanen Hårda tider, som 
handlar om hungersnöden 1867–1868. I den tog han steget från rea-
lism mot naturalism. Hårda tider är den av Tavaststjernas böcker 
som väckte störst vrede, främst för att han i den karikerar de finska 
myndigheternas misslyckade insats att hantera katastrofen.14

År 1885 översatte Tavaststjerna Juhani Ahos (Johannes Brofeldt 
fram till 1907) noveller ”Då far köpte lampan”, ”Jernvägen” och ”En 
marknadskarl”. I översättningarna använde han ett finländskt var-
dagsspråk, ett språk som sannolikt fick betydelse för Tavaststjernas 
egen prosastil.15 I ett brev till förläggaren Werner Söderström i maj 
1885 förklarar han sin syn på översättningen, som han kommit fram 
till genom att diskutera den med Aho: 

Det var nämligen en fri öfversättning jag lofvade göra […]. Dia-
logen t.ex. just i ”Rautatie” är nästan omöjlig att öfversätta om 
humorn ej skall gå förlorad, den skall återgifvas med mera mot-
svarande b e g r e p p  än o r d  i svenskan, s a t s v ä n d n i n g a r 
än satsföljd. Så är det nödvändigt att der användes det svenska 
hvardagsspråket, som jag tror ännu ingen använt i tryck i Fin-
land, och det ser betydligt annorlunda ut än den stela skrif- eller 
högsvenska, som alla kära svenska böcker försöka närma sig till. 
[…] Det är ju det konstnärliga att få fram samma totalintryck af 
folkets språk man och man emellan – men jag vågar påstå att det 
är oöfversättligt, det måste s k a p a s  o m  på svenska.16

Tavaststjerna skrev år 1892 i den svenska tidskriften Ord och Bild under 
pseudonymen Per Spicax en artikel rubricerad ”Litteraturbref från Fin-
land”. Han ger i brevet en översikt över det föregående årets utgivning 
och nämner även sig själv i förbigående. I en allmännare beskrivning 
av det litterära Finland kritiserar han de svenskspråkiga finländar-
nas inställning till litteratur som alltför språkcentrerad och kritisk:
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Vi [svensktalande] äro icke vana vid att kritiseras af författarne, 
vi äro vana att kritisera dem. Och så står Runebergs stora diktar-
gestalt ännu så lefvande kvar i vårt medvetande, att vi ofrivilligt 
mäta alla företeelser på litteraturens område efter den måttstock 
han gifvit oss i handen.

Topelius själf kan, ännu efter det han nått världsrykte, råka illa 
ut för våra små skarpa kritikaster, som i det rena svenska språ-
kets och logikens namn skala hans geni och peta sönder hans 
”gröna tankar”, därför att det svenska språkets torra logik icke 
tål att tankar grönska. […] Emedan den svenska språkunder-
visningen under en längre tid varit väl försummad i skolorna, 
har nu en reaktion uppstått, som går illa ut öfver de skrifvande, 
särdeles författarne, hvilka i sin ungdom lärt latinsk i stället för 
svensk grammatik. Det är mycket härom, d.v.s. om blotta språket, 
som det nuvarande litterära intresset rör sig. Vi göra icke orätt 
i att vara språkligt stränga, bara det skedde med måtta och bara 
vi icke blefve, såsom Palmær säger: – svenskare, svenskast, posi-
tivus svensk, glömde de alldeles bort.17

Tavaststjerna svarade i en artikel i Finsk Tidskrift på kritik som fram-
förts i ett tidigare nummer av tidskriften samt kritik som framförts 
i ett tal av docenten Fredrik Elfving på Svenska litteratursällskapets 
årsfest 1892.18 Det ilskna men välskrivna svaret (”’Hårda tider’. Själf-
försvar”) handlar inte direkt om språket, men är ofta citerat för sin 
hänvisning till den rådande Runebergskulten:

Det är med full afsikt jag undvikit att göra en dålig kopia af Saari-
järvi-bonden Paavo; han är odödliggjord med färger, hvilka jag 
icke vill sträcka mig efter, emedan de äro en stor mans, som jag 
hällre beundrar än efterhärmar. Mina två åklagare ha omedve-
tet låtit sin pietet för nationens utståndna lidanden förblinda sin 
literära pietet. De äro föga liberala mot författareindividualiteten 
och dess rätt att välja sina ämnen och synpunkter efter förmåga. 
Bakom deras ogillande ord hör jag den gamla penalismens dun-
kande med knogarna i bordet och dess drastiska, stora vishets-
regel: skrif som Runeberg, gossar, så skrifver ni bra!19

Hjalmar Neiglicks långa kritiska recension i Finsk Tidskrift av Barn-
domsvänner uppmärksammades så mycket och uppskattades så högt 
att den fördes vidare av inflytelserika kritiker och forskare, och kom 
att ge upphov till en tradition där man såg Tavaststjerna som en slar-
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vig författare som inte kunde skriva korrekt svenska.20 Ett brev från 
konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra Edelfelt 1887 får 
utgöra exempel på förtroendet för Neiglicks kritik:

Neiglicks kritik av T[avast]stjernas roman synes mig utmärkt, 
utmärkt väl skrifven också – det är ungefär det samma som jag tänkte 
då jag läste boken, fastän jag icke hade kunnat uttryckt det så väl.21

Synen på Tavaststjerna som en författare med dåligt språk cemen-
terades snabbt. Gustaf af Geijerstam hade noterat det redan 1894:

Vårdslöshet i detta fall hörde till de förebråelser, som man oftare 
än någon annan hörde uttalas mot hans tidigare arbeten. Pub-
liken, som först tog emot rikedomen, utan att hafva öga för felen, 
fick slutligen så ofta höra denna förebråelse upprepas, att den 
sedan, när den ej mera med fog kunde göras gällande, accepte-
rade den som sin egen och använde den man och man emellan 
för att åtminstone ej vara mera duperad än tidningskritiken.22

Tavaststjernas språk diskuterades alltså allmänt, och därför är det 
av intresse att i följande avsnitt gå konkret in på språkliga ändringar 
som gjorts av samtida förlagsredaktörer (avsnitt 10.2). Eftersom kriti-
ken till stor del handlat om finländska särdrag i språket, som påståtts 
försvåra försäljning och mottagande av finländsk litteratur i Sverige, 
undersöks särskilt skillnaden mellan böcker utgivna i Finland och 
Sverige. Man kan nämligen anta att förläggare i Sverige varit moti-
verade att redigera bort finlandismer inför utgivningen om de hade 
utgjort ett hinder för att sälja böckerna. I avsnitt 10.3 granskas hur 
Tavaststjernas litterära språk behandlades av eftervärlden i den redi-
gerade utgåvan Samlade skrifter från år 1924.

10.2 Samtida redigeringar

Det har sedan mitten av 1800-talet argumenterats för att böcker på 
svenska i Finland måste vara skrivna på ett språk utan finländska 
särdrag för att godtas i Sverige. Man har menat att finländska sär-
drag försvårar försäljningen i Sverige på grund av sverigesvenska 
läsares irritation över det provinsiella språket. En logisk följd av 
detta argument är att finländska författare antingen måste skriva 
standard svenska från början eller, om de inte klarar av det, måste 
deras texter ”tvättas”, dvs. språkgranskas.23
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Eftersom Tavaststjerna fått stämpeln som en författare som inte 
kunde skriva korrekt svenska är det intressant att se hur mycket hans 
språk granskades före tryck, inte minst av de sverigesvenska förläg-
garna. För att ta reda på om Tavaststjernas finlandismer acceptera-
des mindre på förlagen i Sverige än på förlagen i Finland kan man 
jämföra mängden finlandismer som finns i hans böcker utgivna i 
Sverige respektive i Finland.24 Nio av Tavaststjernas prosaböcker har 
getts ut i Finland och sex i Sverige. I en jämförelse framstår skillna-
den mellan böcker utgivna i Finland respektive Sverige som liten. 

I en undersökning av 3 000 ord per bok har jag fått resultatet att 
de prosaböcker som är utgivna i Sverige i medeltal har 8 finlandis-
mer per 3 000 ord, medan böckerna utgivna i Finland i medeltal har 
9,1 finlandismer.25 Om man bara räknar med de böcker som utgi-
vits på Bonniers, och som med säkerhet språkgranskats, är resultatet 
8,5 finlandismer per 3 000 ord, medan de övriga böckerna utgivna 
i Sverige har 7 finlandismer per 3 000 ord. Detta tyder på att förläg-
garna i Sverige inte gjorde större språkliga ingrepp i Tavaststjernas 
manuskript än förläggarna i Finland. Förlagsorten har alltså inte 
haft en avgörande betydelse för antalet finlandismer i slutresultatet.

Ett annat sätt att närma sig frågan är att undersöka hur ett bestämt 
finlandssvenskt manuskript har behandlats på ett svenskt förlag. I det 
följande granskar jag ändringar gjorda i Tavaststjernas novell ”Kap-
ten Tärnberg”, som utgavs 1894 på Bonniers.26

Tavaststjerna diskuterar språket i denna novell i sin korrespondens 
med förläggaren Albert Bonnier. Den 10 februari 1894 skriver han: 

Jag ville gärna kvarhålla i tryck det litet starka uttrycket, som fins 
i slutet af historien, ty det är så innerligen betecknande för kap-
tenens tal. Men finner Ni det skadligt för mitt författarrykte och 
eder officin, så …27

Den 25 februari skriver Tavaststjerna att han har läst igenom manu-
skriptet till novellsamlingen. Bonnier har uppenbarligen föreslagit 
ändringar, av vilka Tavaststjerna accepterade en del, men inte alla: 

Ang. de föreslagna ändringarna i ”Kapten Tärnberg”, så måste 
väl strunt gillas som surrogat för den kraftigare gödseln, men 
luskusk är ett så roligt skällsord att jag tycker synd om det skall 
snöpas. Jag låter det i alla fall stå tills jag får korrekturet och ser 
hvad intryck det gör som tryckt.28
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Den 8 mars skriver Tavaststjerna än en gång om Bonniers kommentarer 
och nämner finsk-svenskan som också ett förlag kan bli beskyllt för: 

Som Ni ser har jag i korr. företagit mig ändra Kaptenens ”oratio 
directo” till den mest sårande finsk-svenska dialekt. Detta i den 
lofliga afsikten att värka komiskt-brutalt och på samma gång 
naturligt. Jag ville tillika påvisa att jag kan skilja mellan hans 
busspråk och den bildade svenskan, hvilken jag tänker vi kunna 
använda i beskrifningarna och i mera hänsynsfulla personers tal. 
Jag hoppas Ni ej blir skrämd eller fruktar för man skyller finsk-
svenskan på Eder officin?29

I sina brev skriver Tavaststjerna alltså om ”det starka uttrycket” i slutet 
av historien, om att den direkta anföringen ska vara ”sårande finsk-
svensk dialekt” och om ”busspråket” i motsats till bildad svenska. 
Och så gillade han ordet luskusk. Ordet har fått stå kvar i tryck:

Aldrig har jag sett ett sjudjäfligare sällskap af skvallerkäringar 
och luskuskar än mina kära landsmän.30

”Den kraftigare gödsel” som Tavaststjerna nämner i sitt brev torde 
åtminstone i några fall avse de svordomar som finns i manuskriptet. 
I manuskriptet finns tre stycken ta mig fan som i tryck två gånger 
har ändrats till en mildare formulering (”Då ha vi ta mig fan varit 
klasskamrater.” > ”Då ha vi visst varit klasskamrater!”; ”Mera kunde 
jag ta mig fan inte höra […]” > ”Mera kunde jag inte höra […]”31) 
och en gång har fått stå kvar.

Tavaststjerna har använt några talspråkliga drag i manuskriptet 
och några har lagts till i tryck. Exempelvis har ett skulle ändrats till 
sku i manuskriptet och är har rättats till ä’.

Tavaststjerna avser alltså att göra skillnad mellan direkt an föring 
(”oratio directo”) och indirekt. Man kan emellertid notera att finland-
ismer förekommer även i partier som inte är direkt anföring. De har 
inte alltid ändrats i tryck. Alla finlandismer i återgivet tal har fått stå 
oförändrade. I dialogen finns det därtill en fras på ren finska, som 
är oförändrad i trycket:

”Ja ja … ympäri käydään, yhteen tullaan!” citerade jag ett finskt 
ordstäf.32

Språket och språkanvändningen kommenteras på några ställen i 
novellen. Även kaptenens språk blir kommenterat:
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”Nej, nog är det mera sällsynt,” sade kaptenen på äkta finsk dialekt 
(ändrat till på lika äkta finsk dialekt som nyss.)33

Formuleringen nog är det mera sällsynt är alltså medvetet finlands-
svensk. När på äkta finsk dialekt ändrats till på lika äkta dialekt som 
nyss anspelar det på tidigare finländska formuleringar hos kaptenen. 

Bland ändringarna som gjordes på Bonniers hittar man bl.a. fin-
landismen historie, som har ändrats till historia (”bristande kunskap 
i vårt lands historie > historia”).34

Den finländska pluralformen mäster av mast (”Här lågo till största 
delen endast ångare samt något enstaka, långsträckt, kolossalt segel-
skepp av stål med tre till fyra mäster och nästan ingen rigg alls […]”) 
har ändrats till den standardsvenska formen master.35

I manuskriptet har Tavaststjerna på finländskt vis lagt in ett extra 
att i en satsfläta, som sedan strukits på Bonniers:

Jag sökte efter ett finskt fartyg, som jag fick veta att gått till sjös 
i dag, men så hörde jag er sjunga och beslöt titta in till er …36

Därtill kan man notera att den vardagliga finlandismen behej änd-
rats till bestyr. Verbfrasen hämta med sig har däremot accepterats 
på Bonniers.

I Suez påmönstrade han en nästan alldeles ny besättning, bland 
dem två finnar, som voro kvar ännu i dag, och efter ett sju gånger 
mer sjuhelvetes [behej >] bestyr och trakasseri fick han ändtli-
gen lossa sin last i England, utan att den alls hämtade koleran 
med sig, förstås.37

Ett antal finlandismer ströks alltså på Bonniers, men det är anmärk-
ningsvärt många finlandismer i manuskriptet som fått stå kvar efter 
redigeringen. Till dessa hör kvart ’kvarts’ (”en kvart svensk mil 
ifrån”38), molo och mölja som bägge betyder ’vågbrytare’39, hemma 
från ’från’ (”Hon var hemma från Åbo och hette Amphritite.”)40, 
utrumformen av nummer (”min bravurnummer”)41, tre före komster 
av allt ännu ’ännu, fortfarande’42, yttermera ’ytterligare’43, fnasigt 
’lumpet, tarvligt’44, efter ’eftersom’45, förriga ’tidigare’ (”Under vin-
terns lopp började jag ändå fatta att både lärare och kamrater kände 
till mig och mina förriga historier.”)46 och den numera försvunna 
finlandismen slutvift ’avslutande supkalas’: 
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Jag tyckte nog att jag borde ge fan i att hämnas på kamraterna, 
fast deras högmod och svinaktiga sätt harmade mig allt ännu, 
men så hände det inte bättre än att vi gick till Majevan, – du vet 
ju hvem Majevan är? – Och hos henne ställde vi till en sjuhåken 
förbannad slutvift, innan vi skildes åt.47

Dessa korta nedslag visar att även om vissa finlandismer ströks fick 
många även stå kvar i tryck i Sverige. I novellen visar Tavaststjerna 
på rätt hög språklig medvetenhet i återgivet tal. Förlagets behand-
ling av språket i novellen visar på en tillåtande syn på finlandismer 
och t.o.m. ren finska.

10.3 Postum redigering

Det förra avsnittet handlar om hur Tavaststjernas finlandismer 
behandlades av samtida redaktörer; detta avsnitt undersöker hur 
det gick till när Tavaststjernas Samlade skrifter gavs ut ett kvartssekel 
efter författarens död.48 Då hade Hugo Bergroth hunnit ge ut sin Fin-
landssvenska (första upplagan 1917) och den finlandssvenska språk-
vården stod högt i kurs. Med boken Finlandssvenska hade man nu ett 
redskap för att känna igen finlandismer, något som inte i nämnvärd 
grad funnits under Tavaststjernas livstid. Vid samma tider (1922) 
utgavs även Jac. Ahrenbergs Samlade berättelser, språkligt redige-
rade av en anonym redaktör i strikt enlighet med det Bergrothska 
språkvårdsidealet. Redigeringen av Ahrenberg har ansetts varit ovar-
sammare än redigeringen av Tavaststjerna.49

Här jämförs första upplagan av Lille Karl (1897) med utgåvan i 
Samlade skrifter (1924). Lille Karl utkom 1897 på C. & E. Gernandts 
Förlags-Aktiebolag i Stockholm. Tavaststjernas Samlade skrifter 
utkom i tio band 1924 på Holger Schildts förlag i Helsingfors. Redak-
tör för nyutgåvan var litteraturhistorikern Erik Kihlman, och som 
redaktör gjorde han omfattande ändringar på språkets alla nivåer, 
inte bara i fråga om stavningen.50 

Utgivningen var ett ambitiöst försök att återlansera en modern 
klassiker, men omständigheterna kring den minskade chanserna 
till en renässans för Tavaststjerna. Det var emellertid inte bara redi-
geringen av språket som var problematisk, utan också förordets 
grundliga redogörelse för de språkliga ändringar som Kihlman 
hade gjort, som snarast måste ha avskräckt potentiella läsare. För-
ordet presenterar inte Tavaststjernas författarskap, vilket hade varit 
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naturligt, utan handlar nästan uteslutande om språket och språkfel 
hos Tavaststjerna.51

Men den språkliga redigeringen låg faktiskt i tiden. Det som efter-
strävades var en vårdad litterär finlandssvenska, och som redskap för 
att uppnå denna svenska kunde man använda sig av den nyutkomna 
språkriktighetsboken av Hugo Bergroth. Under samma tid utkom 
språkligt redigerade nyutgåvor även av J. L. Runeberg, Z. Topelius, 
Mikael Lybeck och som tidigare nämnts Jac. Ahrenberg.52

Kihlmans redigeringsprinciper kan läsas i förordet till Samlade 
skrifter. Huvudprincipen är att Kihlman har gjort ändringar

där ren oaktsamhet tyckes föreligga, där ändringsmöjligheten är 
någorlunda entydigt bestämd och där originalet i sin frihet eller 
felaktighet icke kan anses vara ett starkare uttryck för en bestäm-
dare personlig eller historisk egenart.53

Kihlman säger sig ha ändrat finlandismer, men inte utan urskill-
ning. Övriga ”-ismer” (närmare bestämt fennicismer, danismer, 
germanismer och gallicismer) har också ändrats, men i ett par 
av dessa fall ”har synonymvalet likväl synts lämna ett så pass fritt 
spelrum för rent personliga tycken att originaluttrycket bibehål-
lits oförändrat”. Kihlman har också ändrat ordföljden för adver-
bial och prepositioner och har lagt till kommatecken. Huvudsats-
ordföljd i bisats har ändrats. Även vid tankeluckor har ändringar 
gjorts, skriver Kihlman. 

Ingrepp av en något friare art har gjorts ibland, men de två exem-
pel Kihlman ger på ingrepp av friare art klargör inte vilken typ av 
språkliga drag han menar.

Till ingrepp av en något friare art än i de ovannämnda fallen har 
utgivaren trott sig berättigad vid passager av en valör som exem-
pelvis denna ur Barndomsvänner (1886):

”Östra Esbo” var uppsatt till en sockenpatriotismens organ 
med sin redaktionsbyrå i Helsingfors.

Eller denna ur Korta brev från hemmets lugna härd (1895):
Bry dig ej värst om vad folk säga. – – – Griper det på något 

sätt din fåfänga att jag gör som jag lyster?54
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Exemplen nedan visar originalet och redigeringen av dessa passager. 

Östra esbo var ursprungligen 
uppsatt till en sockenpatriotis-
mens organ med sin redaktions-
byrå i helsingfors, men den hade 
anslagit en mer och mer frisinnad 
riktning och stod nu temmeligen 
ensam som ett slags verklig vens-
tertidning, hvarför den också fick 
minst en eller två numror i måna-
den indragna af censuren. (1886 
s. 257–258.)

Östra esbo var ursprungligen 
startad som ett sockenpatriotis-
mens organ med redaktionsbyrå i 
helsingfors, men den hade ansla-
git en mer och mer frisinnad rikt-
ning och stod nu tämligen ensam 
som ett slags verklig vänstertid-
ning, varför den också fick minst 
ett eller två nummer i måna-
den indragna av censuren. (1924 
s. 298.)

Försök nu att taga hela saken 
från den glada sidan, och bry 
dig ej värst om hvad folk säga! 
Din svartsjuka tror jag du rår 
lätt med, ty den är så anlagd 
bara. Griper det på nå got vis din 
fåfänga att jag gör som jag lyster, 
så säg att du gifvit mig din tillå-
telse till resan. (1895 s. 139.)

Försök nu att taga hela saken från 
den glada sidan, och bry dig ej 
vidare om vad folk säga! Din 
svartsjuka tror jag du lätt rår 
med, ty den är så anlagd bara. 
Sårar det på nå got vis din fåfänga 
att jag gör som mig lyster, så säg 
att du givit mig din tillåtelse till 
resan. (1924 s. 377–378.)

I stora drag kan man sammanfatta Kihlmans redogörelse som att han 
inte har avsett att ändra sådant som påverkar stilnivån i texten, men 
däremot sådant som bryter mot språknormen. Men Kihlman erkän-
ner själv i förordet att det varit svårt att vara konsekvent:

Ty oftast ha de gripbara principiella rättesnörena måst vrakas 
och varje enskild ändring blivit ett domslut in casu, ett resultat av 
en ometodisk jämkning mellan det originala konstverkets över-
ordnade krav på största möjliga hänsyn och språkörats medvetet 
”överspända” fordringar.55

Av de sammanlagt 246 ändringar som Kihlman gjorde i Lille Karl 
(förutom stavning och interpunktion) kan 35 procent (86 st.) ha 
baserat sig på Bergroths Finlandssvenska. Större delen av ändring-
arna (68 procent) är normenliga, med vilket här avses ändringar där 
ursprungstexten bryter mot normen och redigeringen inte gör det. 

Följande mening får utgöra ett exempel på en normenlig ändring. 
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Här och där hängde kvar ett äpple, 
en konfekt, en russinstrut eller 
ett halfutbrunnet ljus; snasket 
merändels högre uppåt toppen, 
där det var mera oåtkomligt. (1897 
s. 36.)

Här och där hängde kvar ett äpple, 
en bit konfekt, en russinstrut eller 
ett halvutbrunnet ljus; snasket 
merendels högre uppåt toppen, 
där det var mera oåtkomligt. (1924 
s. 283.)

Bergroth skriver om den finlandssvenska icke-kollektiva använd-
ningen av konfekt, som avviker från den standardsvenska kollek-
tiva användningen:

Ordet konfekt är kollektivum i högspråket, men betecknar i fin-
landssvenskan därjämte ”föremål”. Exx.: ”det ligger några konfek-
ter på fatet”; högsv.: det ligger litet konfekt på fatet. – ”Han tog 
två konfekter”; högsv.: två bitar konfekt.56

Också det följande exemplet kan sägas vara normenligt, i den mån 
att det följer den Bergrothska normen enligt vilken linda ’gräsmatta, 
gräsplan’ är en finlandism.57

Lille Karl hade tillfredsställelsen 
att följa pappa ut på förstutrappan 
och höra honom med sin kom-
mandostämma fråga karlarna 
hvad de tänkte på, som läto sina 
hästar beta af gårdsplanens gräs-
lindor. (1897 s. 25.)

Lille Karl hade tillfredsställelsen 
att följa pappa ut på förstutrappan 
och höra honom med sin kom-
mandostämma fråga karlarna vad 
de tänkte på, som läto sina hästar 
beta av gårdsplanens gräsmattor. 
(1924 s. 273.)

Gräslinda, linda är samtidigt också ett exempel på att Kihlman inte 
alltid var helt konsekvent i sina ändringar. Gräslinda, linda har näm-
ligen fått stå oförändrat i tre andra fall i samma kapitel i Lille Karl, i 
två av fallen i huvudpersonen Karls repliker.58

I redigeringen har också icke-normenliga ändringar gjorts. Med 
icke-normenliga ändringar avses naturligtvis sådana ändringar som 
direkt bryter mot normen, men också ändringar där ursprungstex-
ten inte bryter mot normen och ändringen därför är opåkallad. Inte 
mindre än 32 procent av alla ändringarna är icke-normenliga.

I exemplet nedan har Tavaststjerna använt den fullt korrekta verb-
frasen bryta sönder en löst sittande stolkarm, vilket Kihlman ändrat 
till bryta löst en söndrig stolkarm.
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De kända tonerna satte lille Karl i 
ett sådant äkta, urfinskt raseri, att 
han i segerruset bröt sönder en 
löst sittande stolkarm och anföll 
den usla allierade öfvermakten 
med blanka vapen för att hämnas 
hjältekonungens död … (Lille Karl 
1897 s. 121.)

De kända tonerna satte lille Karl 
i ett sådant äkta, urfinskt raseri, 
att han i segerruset bröt löst en 
söndrig stolkarm och anföll den 
usla allierade övermakten med 
blanka vapen för att hämnas hjäl-
tekonungens död … (Lille Karl 
1924 s. 361.)

I följande fall har Kihlman ändrat den korrekta ordföljden i originalet, 
och därför kan man se ändringen som icke-normativ. När Kihlman 
ändrade den bestämda pluralformen på -ne (kvastarne) till normal-
formen -na, följde han sin tids norm, men kan sägas bryta mot sin 
egen princip att inte göra ändringar där originalet kan anses vara ett 
starkare uttryck för en historisk egenart.

Det stod ingen sopborste att 
finna, och kvastarne rådde ej på 
det fina barrströet. (Lille Karl 1897 
s. 108.)

Ingen sopborste stod att finna, 
och kvastarna rådde ej på det fina 
barrströet. (Lille Karl 1924 s. 349.)

I Lille Karl har Kihlman på 196 sidor gjort 246 ändringar. Det innebär 
drygt 1 ändring (1,25) per sida. Man kan tycka att det är rätt mycket, 
men det kan jämföras med att Kihlman gjorde sammanlagt cirka 1 300 
ingrepp på cirka 600 sidor i Hårda tider och Barndomsvänner.59 Det 
innebär drygt 2 ändringar (2,17) per sida.

I de fall Kihlman i sin redigering kunde stödja sig på Bergroths 
Finlandssvenska följde han nästan alltid Bergroths föreskrifter. I de 
ganska få fall då han har brutit mot normen, trots att han har base-
rat sig på Bergroth, verkar det bero på bristande förmåga att tolka 
Bergroth rätt, snarare än ett ställningstagande mot Bergroths norm. 
I fråga om de ändringar där Kihlman inte kan ha stött sig på Bergroth 
verkar han ha förlitat sig på sin egen språkliga intuition, vilket syns 
i att dessa ändringar inte följer den samtida kodifierade normen i 
samma utsträckning. Nyttan med Kihlmans redigeringar kan ifrå-
gasättas främst i de fall då Kihlman har ändrat en inte direkt felaktig 
formulering till en annan (t.ex. hårdnackad – styvnackad). En annan 
typ av ändring som förefaller onödig är sådana textställen där Tavast-
stjerna har använt en visserligen finlandssvensk, men ändå fullt för-
ståelig formulering, som knappast stöter ett språköra i Sverige. När 
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Kihlman har rensat bort vissa finlandssvenska ord och uttryck kan 
man fråga sig om inte texten har förlorat i färg och smak.

Mottagandet av Samlade skrifter var inte odelat positivt. Även 
om stilidealet på 1920-talet kan anses ha varit rätt strängt, verkar de 
flesta recensenterna ha ställt sig frågande till den språkliga redige-
ringen av Tavaststjernas texter. Den samtida kritiken tyckte att Kihl-
man hade varit onödigt nitisk. I praktiken accepterades redigeringen 
ändå överlag, även om man ifrågasatte redigeringar som princip. Olof 
Enckell (sign. O.E.) tycker att Tavaststjernas språk ofta var mycket 
dåligt, och att redigeringen gjorts varsamt, även om Tavaststjernas 
text också kan ha blivit förvanskad.

Att skalden ofta skrev mycket dålig svenska, är ett ofrånkomligt 
faktum, men frågan är om ens detta kan göra ett postumt ingri-
pande tillrådligt. Man kan diskutera om det, som Tavaststjerna 
vunnit i lättlästhet, väger mera än det, som kännedomen om just 
hans språk, också när det är dåligt, skulle gjort det. […] Att språ-
ket genom Kihlmans ingrepp vunnit i fasthet, är tydligt nog; frå-
gan gäller blott, om en nyans i stämningen a v  Ta v a s t s t j e r n a 
blivit förvanskad just genom detta. […] Det förefaller dock som 
om Kihlmans ingripande i allmänhet varit så varsamt, att blott en 
durkdriven Tavaststjerna-kännare skulle observera hela saken, om 
den ej så uttryckligt vore framhävd i inledningsorden.60

Gunnar Castrén (sign. G.C.) saknar en tydlig redogörelse för de 
gjorda ändringarna och är kritisk till redigeringar av skönlitteratur 
efter författarnas död:

Jag skall erkänna, att jag […] inte riktigt förstår utgivarens mod att 
ändra Tavaststjernas text; man kan tänka sig att man vågade sig på 
ändringar, vilka man är viss på att författaren själv skulle godkänna, 
men att gå därutöver synes mig djärvt. I varje fall måste jag ansluta 
mig till dem, som anse att de ändringar, som gjorts, bort i anmärk-
ningar exakt angivas. Men hela denna uppfattning, att det är berät-
tigat att efter en författares död göra några som helst ändringar i 
hans verk, vilka av honom alltså icke mer kunna godkännas, synes 
mig omöjlig att acceptera. Konsekvensen […] blir att hela vår litte-
ratur borde omskrivas två eller tre gånger varje århundrade, för att 
avlägsna allt, som blivit föråldrat och stöter modernare öron. Hur 
mycket av författarens ursprungliga form – och formen är något 
från innehållet oskiljbart – tror man då skulle bliva bestående?61
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Castrén har jämfört de första sidorna av Barndomsvänner i original 
och nyutgåva och säger att många ändringar är stora förbättringar 
medan andra är mer tvivelaktiga, vilket han exemplifierar. Han anser 
att redigeringen överlag är skickligt gjord, men att färre ingrepp 
borde ha gjorts, om man över huvud taget accepterar en redigering.

Men ju mer man tänker sig in i saken dess svårare tyckes det att 
medgiva berättigandet av några som helst korrigeringar utöver 
de otvivelaktiga slarv- och tryckfelen. Och man ryser vid tanken 
på vad resultatet av en sådan förbättring av våra författare kunde 
bli, om den utfördes av en person med mindre förfinad stilkänsla 
än dr Kihlman.62

Arvid Mörne63 (sign. A.M-e), själv författare, anser att redigeringen 
var en nödvändighet på grund av Tavaststjernas språkproblem, trots 
att han ifrågasätter postuma ändringar.

Men självklart inställer det sig i varje fall ett tvivel, huruvida 
språkliga ändringar vid en nyutgivning av en bortgången dikta-
res verk överhuvudtaget alls borde få ske, frånsett rättandet av 
enstaka, uppenbara misstag eller felskrivningar. Att Tavaststjernas 
arbeten vunnit på utgivarens varsamma ingrepp i hans språk, det 
står emellertid fast. Och med tanke på de talrika rent omöjliga 
enskildheter Tavaststjernas böcker ha att uppvisa i språkligt hän-
seende, kan man medgiva att utgivarens inskridande, alla prin-
ciper till trots, har tett sig som en ofrånkomlig nödvändighet.64

Många recensenter ifrågasätter alltså redigeringen av författares tex-
ter utan att författaren själv kunde ta ställning till redigeringen.65 
Ändå finns det en förståelse för att en redigering i fallet Tavaststjerna 
behövdes och att Kihlman hade gjort redigeringen varsamt och smak-
fullt. Vissa röster höjdes dock för att Kihlman kunde ha varit mer 
återhållsam med sina ändringar än han i praktiken var.

I inledningen till Finlandssvenska skriver Bergroth att den savo-
laksisk-tavastländska herrgårds- och stadssvenskan, dvs. den svenska 
Tavaststjerna representerade, inte kunde räknas som egentlig, idio-
matisk finlandssvenska. Inte heller viborgssvenskan var fullgod fin-
landssvenska. Den egentliga finlandssvenskan talades enligt Bergroth 
av en bildad klass av svensk härstamning och uppvuxen på orter utan 
starkt finskt inflytande:
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Det finnes olika slag av finländsk svenska: vi ha att skilja mellan 
finsk-svenskan, det språk som talas och skrives av finsktalande per-
soner vilka mer eller mindre framgångsrikt sökt lära sig svenska; 
viborgssvenskan, starkt påverkad av finskan, tyskan och rys-
kan; den savolaksisk-tavastländska herrgårds- och stadssvenskan 
(”bakom-kuopio-svenskan”), påverkad av finskan; och slutligen 
den egentliga finlandssvenskan, idiomet för den bildade klass som, 
mer eller mindre svensk till sin härstamning, vuxit upp på orter 
där den icke varit utsatt för något överväldigande starkt finskt 
inflytande. Det är efter detta idiom, som vår finländska svenska 
bör bedömas. Även detta idiom företer naturligtvis skiftningar: 
sålunda torde Åbosvenskan vara något friare från provinsialis-
mer än nyländskan; enligt en del personers utsago är detsamma 
fallet med den österbottniska bildade svenskan.66

Det är därför ironiskt att Tavaststjernas språk blev något som fick en 
så stor roll för bilden av honom, och att hans litterära produktion fick 
bli ett exempel på problematiskt finlandssvenskt språk.67 Men ironin 
ligger också i att Tavaststjerna trots sin bakgrund blev placerad i en 
kategori som han inte själv hade valt. Han var litterärt aktiv under 
en språklig mobiliseringstid då man skapade ett finlandssvenskt 
folk av de svenskspråkiga finländarna, men Tavaststjerna var inte 
särskilt engagerad i språkfrågan. Arne Toftegaard Pedersen skriver: 
”Den tvåspråkiga savolaxaren och kosmopoliten Tavaststjerna var 
nog varken speciellt upptagen av att tillhöra eller av att representera 
en finlandssvensk minoritet.”68 Och knappast hade han heller tänkt 
sig göra anspråk på den junggrammatiska rollen som litterär språk-
konstnär som får stå som förebild för språkbrukarna.



293Noter

Noter

1. Svenskt biografiskt lexikon, Noreen, Adolf G.
2. Autio 2014.
3. Noreen 1895 s. 210, 212.
4. Setälä 1894 s. 217. ”Regeln för det bästa språket är de bästa författarnas 

språk. På samma sätt som det bästa folkspråket inte talas av de dialekt-
talandes majoritet, på samma sätt är det bästa skriftspråket inte det språk 
majoriteten av skribenter skriver utan d e  b ä s t a s  språk. Framgångsrika 
författare som talar till folket så att säga ur folkets eget hjärta, och som 
omedvetet, liksom instinktivt följer de regler som ett gott språk bör följa, 
det är de som i grund och botten är auktoriteter i språkriktighetsfrågor, 
vars språk vi bör följa. Bättre än någon språkakademi lyfts och förädlas 
det finska språkbruket av t.ex. en författare som Juhani Aho, som har 
uppnått en mästerlighet som konstnärlig språkbrukare, så att säga språk-
konstnär, som ingen tidigare uppnått.” (Min övers.)

5. Lindström 1888 s. 175.
6. von Numers-Ekman 2007.
7. Bergroth 1917 s. 17.
8. Toftegaard Pedersen 2002 s. 15.
9. Toftegaard Pedersen 2002 s. 261–262.
10. Neiglick 1887 s. 191.
11. Neiglick 1887 s. 191–192.
12. Neiglick 1887 s. 192–193.
13. St- 1887.
14. Mazzarella 1991 s. 189; Toftegaard Pedersen 1995 s. 121.
15. Toftegaard Pedersen 2002 s. 212. Läs mer om Tavaststjernas översätt-

ningar i Lilius 2007 s. 206–207.
16. SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Werner Söderström 30.5.1885. 
17. Spicax 1892 s. 233.
18. Gråsten 1892; Elfving 1892.
19. Tavaststjerna 1892 s. 228.
20. Toftegaard Pedersen 2002 s. 261–272.
21. Albert Edelfelt i brev till Alexandra Edelfelt daterat Paris 27.3.1887. 
22. af Geijerstam 1894 s. 104.
23. af Hällström-Reijonen 2007b.
24. Undersökningen beskrivs närmare i af Hällström-Reijonen 2007a.
25. 7,75 per 3 000 ord om man bortser från debutboken Barndomsvänner.
26. Jfr af Hällström-Reijonen 2007b. Novellen är publicerad i novellsam-

lingen Kapten Tärnberg med flera berättelser (Bonniers 1894).
27. SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 10.2.1894. 
28. SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 25.2.1894.
29. SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 8.3.1894. 
30. Tavaststjerna 1894 s. 21–22.
31. Tavaststjerna 1894 s. 18, 38.
32. Tavaststjerna 1894 s. 18.
33. Tavaststjerna 1894 s. 15.
34. Tavaststjerna 1894 s. 4.
35. Tavaststjerna 1894 s. 7–8.



10. Tavaststjerna och språkriktigheten294

36. Tavaststjerna 1894 s. 13.
37. Tavaststjerna 1894 s. 20.
38. Tavaststjerna 1894 s. 4–5.
39. Tavaststjerna 1894 s. 3.
40. Tavaststjerna 1894 s. 7.
41. Tavaststjerna 1894 s. 5.
42. Tavaststjerna 1894 s. 12–13, 30, 34.
43. Tavaststjerna 1894 s. 19–20.
44. Tavaststjerna 1894 s. 31–32.
45. Tavaststjerna 1894 s. 32.
46. Tavaststjerna 1894 s. 33.
47. Tavaststjerna 1894 s. 34.
48. Avsnittet är baserat på af Hällström-Reijonen 2005.
49. Läs mer om Ahrenberg och språket i Loman 1980 eller i kapitel 11 i denna 

volym. Även denna redigering gjordes postumt.
50. Läs mer om stavningsreformen 1906 och det arbete som föregick den i 

kapitel 3.
51. Toftegaard Pedersen 2002 s. 214.
52. De språkliga redigeringarna var inte något särfinlandssvenskt fenomen. 

Även sverigesvenska författares verk har redigerats i efterhand. Erik 
Noreen (1942 s. 12–23) nämner Tegnér, Stagnelius, Bellman, Strindberg, 
Bremer och Flygare-Carlén.

53. Kihlman 1924 s. XIV–XV.
54. Kihlman 1924 s. XXI–XXII.
55. Kihlman 1924 s. XXV.
56. Bergroth 1917 s. 188.
57. Bergroth 1917 s. 183.
58. I studien behandlas inte sådana finlandismer som finns i första upplagan 

av Lille Karl och som Kihlman har låtit stå kvar i Samlade skrifter. Sådana 
finns emellertid, exempelvis fälla ’tappa’, oslipplig ’som man icke kan 
slippa ifrån’, tillsvidare ’hittills’, barmficka ’bröstficka’. Alla ovannämnda 
finlandismer nämns i Bergroth 1917.

59. Sundström 1980 s. 129.
60. O. M. 1924.
61. G. C. 1924.
62. G. C. 1924.
63. Wrede 2014.
64. A.M-e 1924.
65. Juridiskt sett var det vid denna tid fullt tillåtet att göra vilka ändringar 

som helst i avlidna författares verk. År 1927 stiftades lagen om upp-
hovsmannarätt till alster av andlig verksamhet (Finlex 174/1927) och 
1928 anslöt sig Finland till Bernkonventionen för skydd av litterära och 
konstnärliga verk. Detta kan jämföras med att Sverige anslöt sig 1904.

66. Bergroth 1917 s. 17–18.
67. Ett motsvarande författarexempel är den mångspråkige Jac. Ahrenberg 

från Viborg.
68. Toftegaard Pedersen 2010 s. 112.



295Källor och litteratur

Källor och litteratur 

Arkivkällor

Svenska litteratursällskapets arkiv
SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Werner Söderström, 

30.5.1885.
SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 10.2.1894.
SLSA 996:Hf2: Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 25.2.1894.
SLSA 996:Hf2. Brev från Tavaststjerna till Albert Bonnier 8.3.1894.

Publicerade källor och litteratur

A. M-e [Arvid Mörne] 1924: Tavaststjernas samlade skrifter. Svenska 
Pressen 6.11.1924.

Autio, Veli-Matti 2014: Setälä, Emil Nestor. Biografiskt lexikon för 
Finland. Digital utgåva. Helsingfors: SLS. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-4088-1416928956694.

Bernkonventionen 1928: Den år 1908 reviderade Bern-konventionen för 
skydd av litterära och konstnärliga verk. Publicerad i Ministeriets för 
utrikesärendena publikationer 6/1928.

Bergroth, Hugo 1917: Finlandssvenska. Handledning till undvikande av 
provinsialismer i tal och skrift. Helsingfors: Schildt.

Edelfelt, Albert: brev till Alexandra Edelfelt 27.3.1887. I: Maria Vainio-
Kurtakko, Henrika Tandefelt & Elisabeth Stubb (utg.), Albert Edelfelts 
brev. Elektronisk brev- och konstutgåva. Helsingfors: SLS 2014−. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-3307-1403107529690.

Elfving, Fredrik 1892: Naturen och våra diktare. Föredrag vid årsmötet 
den 5 februari 1892. SSLS 20. Helsingfors. S. 101–120.

Finlex 174/1927: Lag om upphovsmannarätt till alster av andlig 
verksamhet. https://www.finlex.fi/sv/.

G. C. [Gunnar Castrén] 1924: Tavaststjernas skrifter. Nya Argus 1.12.1924. 
af Geijerstam, Gustaf 1894: Karl August Tavaststjerna. I: Nya brytningar. 

Fem literära föredrag. Helsingfors: Wentzel Hagelstams förlag. 
S. 70–108.

Gråsten, Ernst 1892: Tavaststjernas ”Hårda tider”. Finsk Tidskrift 1892:2. 
S. 151–161.

af Hällström-Reijonen, Charlotta 2005: ”För den heliga svenskans skull”. 
Redigeringen av Tavaststjernas Lille Karl. I: Gunilla Harling-Kranck 
& Hanna Lehti-Eklund (utg.), FMS 44. Helsingfors: Institutionen för 
nordiska språk och nordisk litteratur. S. 11–87.

af Hällström-Reijonen, Charlotta 2007a: Är vi rädda för finlandismer 
i onödan? Om språkvård, svenska förlag och Tavaststjerna. I: Lars 
Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin (red.), Studier i svensk 
språkhistoria 9. Det moderna genombrottet – också en språkfråga? 
Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 5. S. 112–118.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4088-1416928956694
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4088-1416928956694
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-3307-1403107529690
https://www.finlex.fi/sv/


10. Tavaststjerna och språkriktigheten296

af Hällström-Reijonen, Charlotta 2007b: Tavaststjerna i 
provinsialismernas snårskog. Det sverigesvenska förlagsargumentet i 
finlandssvensk språkvård. I: Mats Thelander m.fl. (red.), Språk och stil. 
Tidskrift för svensk språkforskning 17. Ny följd. S. 152–192.

Kihlman, Erik 1924: Förord. I: Karl A. Tavaststjerna, Samlade skrifter I. 
Helsingfors: Schildt. S. V–XXVI.

Lilius, Pirkko 2007: Juhani Aho ja Karl August Tavaststjerna. Kaksi 
kirjailijaa toistensa töiden kääntäjinä. I: H. K. Riikonen ym. (toim.), 
Suomennoskirjallisuuden historia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia 1084. Helsinki. S. 246–247.

Lindström, Karl 1888: Huru bör undervisningen i modersmålet förhålla 
sig gent emot de afvikelser från riksspråket, hvilka kunna uppvisas 
i den finländska svenskan? (Föredrag hållet vid Pedagogiska 
föreningens möte den 11 febr. 1887.) Tidskrift utgifven af pedagogiska 
föreningen i Finland XXV. S. 167–176.

Loman, Bengt 1980: Om språkformen i Jac. Ahrenbergs Samlade 
berättelser. SNF 62. SSLS 490. Helsingfors. S. 177–192.

Mazzarella, Merete 1991: Efterord. I: K.A. Tavaststjerna, Hårda tider. 
Helsingfors: Söderströms.

Neiglick, Hjalmar 1887: Tavaststjernas ”Barndomsvänner”. Finsk Tidskrift 
1887:3. S. 181–195.

Noreen, Adolf 1895: Om språkriktighet. I: Spridda studier. Populära 
uppsatser. Stockholm: Hugo Gebers förlag. S. 143–212.

Noreen, Erik 1942: Det rättslösa konstverket. I: Från Birgitta till Piraten. 
Litteraturstudier av en filolog. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 
S. 12–23.

von Numers-Ekman, Katarina 2007: Tavaststjerna, Karl August. 
Biografiskt lexikon för Finland. Digital utgåva. Helsingfors: SLS.  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4833-1416928957439.

O. E. [Olof Enckell] 1924: Karl August Tavaststjerna första gången i samlad 
upplaga. Hufvudstadsbladet 2.11.1924.

Setälä, E. N. 1894: Oikeakielisyydestä suomen kielen käytäntöön katsoen 
II. Valvoja 1894:2. S. 190–217.

Spicax, Per [K. A. Tavaststjerna] 1892: Litteraturbref från Finland. Ord och 
Bild vol. 1. S. 232–235.

St- [sign.] 1887: Bref från Stockholm. Åbo Tidning 14.1.1887.
Sundström, Mats-Peter 1980: En studie över de språkliga ändringarna i 

Karl August Tavaststjernas originaltext, företagna i 1924 års reviderade 
utgåva av Tavaststjernas litterära produktion. Opublicerad pro gradu-
avhandling i svenska språket vid Åbo Akademi.

Tavaststjerna, Karl A. 1892: ”Hårda tider”. Själfförsvar. Finsk Tidskrift 
1892:1. S. 227–231.

Tavaststjerna, K.A. 1894: Kapten Tärnberg med flera berättelser. 
Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Toftegaard Pedersen, Arne 1995: Det moderne sammenbrud. Om Karl 
August Tavaststjernas Barndomsvänner. HLS 70. SSLS 590. S. 107–136.

Toftegaard Pedersen, Arne 2002: Det marginaliserede gennembrud. 
Tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland. Åbo 
Akademis förlag.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4833-1416928957439


297Källor och litteratur

Toftegaard Pedersen, Arne 2010: Karl August Tavaststjerna, myterna och 
moderniteten. HLS 85. SSLS 740. S. 107–139.

Wrede, Johan 2014: Mörne, Arvid. I: Biografiskt lexikon för Finland. 
Digital utgåva. Helsingfors: SLS. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-4798-1416928957404.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4798-1416928957404
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4798-1416928957404




299 

11

Julia Tidigs

JAC. AHRENBERG 
OCH LITTERATURENS 

FLERSPRÅKIGHET

Svenskan är ett så svårt språk. Jag lärde mig det först vid 10 år, till 
dess talte jag så godt som endast finska. […] Jag är nemligen född 
i det polyglotta Wiborg där enligt en gouterad lokal vitz, ”hvarje 
bildad bör röra sig på de fyra” – språken nemligen finska, svenska, 
tyska och ryska. För mig kom ryskan dock icke i fråga som barn, 
först på lyceets 4de klass och sedan ute i lifvet.1

I citatet ovan beskriver författaren och arkitekten Jac. (Johan Jacob) 
Ahrenberg sina språkkunskaper under uppväxten. Det är ett av många 
exempel på hur Ahrenberg reflekterar över språk och språkkunska-
per, och i det här fallet deltar han så att säga också i mytbildningen 
kring sig själv och sitt viborgska ursprung. Att Jac. Ahrenberg ”inte 
kunde skriva korrekt svenska” är ett omdöme som har fällts slentrian-
mässigt, men som sedermera också har problematiserats, och som 
har ett samband med de språkliga putsningar som hans verk senare 
genomgick postumt.2 Men vid sidan av svenskan, och diskussio-
nen om dess renhet, finns en mängd andra språk som både disku-
teras och gör sin närvaro påmind i det Ahrenbergska författarska-
pet. Språktillhörighet, flerspråkighet och olika språks betydelse för 
individen och nationen är frågor som sysselsätter Ahrenberg både 
som skönlitterär författare och som memoar- och tidningsskribent 
genom decennierna.

Jac. Ahrenberg föddes 1847 i Viborg och dog 1914 i Helsing-
fors, då som överarkitekt vid Öfverstyrelsen för Allmänna byggna-
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derna. Efter studieår vid Konstakademien i Stockholm och resor 
runt Medel havet på 1870-talet var han verksam som arkitekt i Hel-
singfors, med undantag för tre år i mitten av 1880-talet då han var 
arkitekt vid länsbyggnadskontoret i Viborg. Av decennierna i Hel-
singfors märks dock mycket lite i Ahrenbergs skönlitterära förfat-
tarskap, som är tämligen omfattande med tanke på att han utförde 
det vid sidan av sitt värv som arkitekt. Mellan åren 1878 och 1901 
publicerades en räcka romaner, kortromaner och novellsamlingar 
samt en samling reseberättelser. Efter att han tystnat som skönlitte-
rär författare – eventuellt bidrog det dåliga mottagandet av den hi-
storiska romanen Rojalister och patrioter – gjorde han sig sedermera 
känd som spirituell levnadstecknare med memoarserien Människor 
som jag känt, som utkom i sex volymer 1904–1914.3 I centrum för det 
Ahrenbergska författarskapet står i stället för Helsingfors dels östra 
Finland, dels det ryska imperiet – och särskilt spänningen mellan 
dessa båda territorier.

I detta kapitel behandlas olika delar av Jac. Ahrenbergs förfat-
tarskap med fokus inställt på språk, och närmare bestämt flersprå-
kighet. Litteraturprofessorn och Ahrenbergbiografen Erik Ekelund 
har tagit fasta på spänningen mellan patriotism och kosmopolitism 
hos Ahrenberg: ”Den konservativa människans kärlek till fäderne-
torvan och den romantiska individualistens längtan ut till den stora, 
underbara världen – det är de två polerna i Ahrenbergs liv och dikt.”4 
Ahrenbergs verk är fulla av betraktelser kring språk, identitet och 
nationalitet, och med den inriktningen belyser författarskapet ovan-
ligt starkt tidens idémässiga förändringar på detta område.

Både i de skönlitterära verken och i memoarerna hyste Ahren-
berg en förkärlek för att porträttera kosmopoliter och kosmopoli-
tiska miljöer. Men kännetecknande för verken är att det inte bara 
talas om språk i dem, utan att flera språk också tas i konkret bruk, 
genom inskott av dem i själva texten, både i dialoger och hos berät-
taren. Om devisen för en äkta viborgare, såsom Ahrenberg dekla-
rerar i brevet till Georg Nordensvan, är att hon ”går på alla fyra”, så 
uppfyller Ahrenberg onekligen kraven. Han är ett gott exempel på 
att författare kan göra litterärt bruk av vad de har rätt lite av i ter-
mer av språkkunskaper: i hans verk återfinns (små) inslag av åtmins-
tone engelska, finska, franska, italienska, ryska och tyska, språk han 
behärskade mer eller mindre väl. Ahrenberg tjänar också som en 
påminnelse om att flerspråkighet, och litterär flerspråkighet, inte är 
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något senmodernt påfund eller ett utslag av globalisering, utan ett 
fenomen som funnits med genom århundradena.5

Inledningsvis i detta kapitel behandlas Ahrenbergs skildringar 
av östra Finland, och särskilt av Karelen som gränsland, samt olika 
språks roller i dessa skildringar. Medan folklivsskildringarna från 
östra Finland sätter fokus på torpare och fiskare, är det ett brokigt 
borgerskap som står i centrum för skildringarna av den kosmopoli-
tiska staden Viborg och dess språk, som behandlas i följande avsnitt. 
Men det finns en skillnad mellan det flerspråkiga Viborg och den 
flerspråkiga viborgaren hos Ahrenberg, något som diskuteras i det 
tredje avsnittet. Individers flerspråkighet värderas dock olika på 
olika håll i författarskapet, något jag behandlar i det fjärde avsnit-
tet om Ahrenbergs aristokratskildringar. Här kommer andra språk 
in, och de spelar en annan roll. En särskild kategori adelsmän utgör 
”våra landsmän”, finländare i rysk tjänst, som Ahrenberg tematise-
rar med avseende på nationell och språklig lojalitet och lojalitets-
förlust. Avslutningsvis, i avsnitt fem, problematiseras frågor kring 
litterär representation av flerspråkighet, eftersom skönlitteraturen 
har särskilda sätt att vara flerspråkig på.

11.1 Ahrenberg och östra Finland

I sina två först publicerade böcker rörde sig Jac. Ahrenberg i främ-
mande miljöer, vilket titlarna På studieresor (1878) och På främmande 
botten (1880) tydligt anger. Den tredje, Hemma. Berättelser från östra 
Finland (1887), signalerar dock en förändring vad gäller geografisk 
position och författarens relation till det skildrade området.

Ahrenbergs skildringar från östra Finland behandlar till stor del 
Karelens särhistoria under ryskt styre, med fokus på fattigt folk.6 
I skildringarna rör sig Ahrenberg över ett stort område – många 
berättelser utspelas på orter som Tervola och Kyyrölä på Karelska 
näset, medan andra utspelas långt norr om Ladoga, som ”En jagt i 
Suojärvi”. I Hemma formulerar Ahrenberg ett slags ”karelskhet”, som 
förbinds med språket och talet:

Karelaren hör icke till de ordkarga, tystlåtna finnarna; har man 
något att klaga öfver är det motsatsen. Han talar som Kalevala, 
samma sak minst två gånger med olika ord och former; därtill 
förledd såväl af lätthet att uttrycka sig som af språkets rikedom 
på ord och former.7
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Här bygger Ahrenberg bland annat vidare på de populära regionala 
karaktäristikerna i Topelius Boken om Vårt Land.8 På samma gång 
betonar han skillnaden mellan karelaren och finnen överlag – Ahren-
bergs pratglada runosjungande karelare är fjärran från Runebergs 
bonden Pavo, tystlåtet stretande på Saarijärvis moar. Som ”urtypen 
för en finsk finne, icke karelare” ställer Ahrenberg i stället memoa-
rernas Adam Viskari och romanfiguren Matti Viskari i Hihuliter9 
(1889), vars fatalism sammanfattas lakoniskt i uttrycket ”Se on sallittu”, 
som Ahrenberg i memoarerna översätter med ”det är så bestämdt”.10

”Karelskheten” utvecklas delvis i passager som den om den talföre 
karelaren, men textuell flerspråkighet spelar också sin roll. Inskotten 
av östfinsk dialekt och karelska i skildringarna från östra Finland 
(Hemma 1887, Hihuliter 1889, Österut 1890 och Stockjunkarn 1892) 
är många. Ahrenberg ansåg själv att ”lokalfärgen” var det viktigaste 
i en bok som Hihuliter, en roman om väckelserörelsen i Karelen, och 
en del av denna lokalfärg skapas onekligen av de språkliga inskot-
ten.11 De hör till mycket olika stilregister och domäner, där ytter-
ligheterna måhända är ”Jumala varjelkoon” å ena sidan, och ”Per-
kele” å den andra.12

Genom inslag av finska och karelska påminns läsaren om att det 
skildrade territoriet är förbundet med andra språk än textens svenska. 
Märk väl gör Ahrenberg själv ingen skillnad mellan östfinsk dialekt 
och karelska – en sådan uppdelning hade varit sensationell vid denna 
tid. Han uppfattade dem snarare som finska varieteter trots att karel-
ska sedermera har erkänts som ett eget språk.13

I det Finland som Ahrenberg skildrar talas mestadels finska, trots 
att böckernas språk är övervägande svenska. Inskotten förekommer 
därtill både i repliker och hos berättaren. Ofta översätts inslagen, men 
kännetecknande för översättningarna är att de är skriftspråkliga och 
mindre lyriska än originalet, som i skissen ”Vittnen” (ur samlings-
volymen Från Karelen, 1894), där folktrons betydelse och naturens 
besjälning för karelaren ska illustreras:

– Minns du inte granne, att granen lyssnade och månen såg på, 
när jag gaf dig dina penningar.

(Kah, kun kuusi kuunteli ja kuutar katseli, kun minä sinulle 
maksoin rahat.)14

I detta exempel kommer ”översättningen” först medan ”originalet” 
följer efter i en parentes. I den finska versionen saknas det inledande 
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”Minns du inte granne”, men i stället finns det uttrycksfulla ”Kah”. 
Svenskan saknar helt finskans rytm, allitteration och assonans. På 
finska är månen, ”kuutar”, besjälad (genom femininändelsen ’-tar’), ett 
språkligt uttryck för just det som textpassagen ska utveckla, nämligen 
det att ”Allt har sin h a l t i a , sin vårdande, sin uppehållande ande”.15

Finska och karelska återfinns i både större och mindre inskott, 
allt från enstaka ord som ”kauppapuodi” (jfr kauppapuoti, sv. ’han-
delsbod’), och ordvändningar som ”a kuin sie tulit” (som Ahrenberg 
i en fotnot översätter med ”Eftersom du kom”).16 Långa strofer med 
folkdikt på karelska förekommer också:

 Kiitoksi metschän kuningas, 
Metschän kuldainen kuningas, 
Metschän ehdoissa emändy, 
Haapasaaren neiti kaunis, 
Metschän taatto, metschän briha, 
Metschän onni, metschän osmo, 
Metschän valgia vasikka, 
Metschän koko sugukunda.

 (Haf tack du skogens konung, 
Skogens gyllne konung, 
Skogens vänliga värdinna, 
Skogens sköna jungfru, 
Skogens lycka, skogens gunstlig [sic] 
Skogens hvita, vackra kalf, 
Skogens hela herskarslägt).17

Karelskan för in Kalevala-arvet i den svenska texten på det mest 
explicita vis. Språket markeras ortografiskt, t.ex. med ”Metschän 
kuldainen” (jfr finskans ”Metsän kultainen”). Liksom i exemplet ur 
”Vittnen” är den svenska översättningen anmärkningsvärt skrift- 
och standardspråklig i jämförelse; dessutom saknas en rad i över-
sättningen.

I fråga om det rurala Karelen är det vanligaste ”främmande” språ-
ket i verken finska, men som synes spelar även karelskan en roll, och 
ryska samt semiryska translittererade ord förekommer också. De 
markeras ofta som främmande med citattecken, eller genom att de 
översätts i en parentes. Efter en björnjakt hålls en ”glädjefest med 
plätschit (dans)”,18 man reser i den ”bastmattbeklädda vosocken 
(kursläden)”19 och äter ”vattkringlor (baraschki)”.20 Döps man 
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ortodoxt kan man vara en rättroende ”pravaslava”.21 Om finskan 
och karelskan är en del av formuleringen av en ”äkta” folkkultur 
i östra Finland, visar ryskan såväl på den vardagliga närvaron av 
språket i östra Finland som på den geografiska närheten till Ryss-
land och på det politiska och kulturella trycket från imperiet som 
Ahrenberg gör till sitt tema. Men medan berättaren genomgående 
tar avstånd från förryskningstendenser, är de ryska språkinslagen 
ofta varken negativt eller positivt laddade, utan helt enkelt en del 
av den skildrade miljön.

Gång på gång markerar Ahrenberg således språkligt det han 
formulerar i en av sina essäer: ”Med ett ord, det gick ej till som på 
denna sidan af Kymmene älf.”22 Att Ahrenberg skriver om östra 
Finland på svenska visar på ett intresse för bygden som övertrum-
far språkgränsen, men som tyvärr även medfört att författarskapet 
har fallit ur den finlandssvenska folklivsskildringstraditionen, där 
enbart sådan litteratur har inkluderats som koncentrerar sig på att 
skildra den svenskspråkiga allmogen.23 Sett ur ett annat perspektiv 
gör Ahrenberg ett ”främmande” och ”exotiskt” territorium känt för 
den svenska läsekretsen; han förmedlar Karelen över språkgränsen, 
med hjälp av inskott från andra språk.24

Ahrenberg närmar sig östra Finland med en stark identifikation. 
Det ger honom i sin tur möjlighet att verka som guide och etnogra-
fisk expert, en roll som konstrueras med litterära medel. Det sker 
bland annat genom resonemang kring och inskott av folkpoesi, som 
även involverar flerspråkighet. Det sker också genom att författaren 
visar sig kapabel att förse läsaren med översättningar av de finska, 
karelska och ryska uttrycken; expertrollen uppstår således i själva 
mötet mellan språk.

Särskilt tydlig blir den undervisande rollen när det gäller förete-
elser som hör till en lokal verksamhetssfär, som i berättelsen ”Säl-
skyttarne” (Österut, 1890). Här framgår att ”översättningar” också 
kan gälla dialektala svenska ord och uttryck, som ”kräka” (”Smyga 
sig på säl”) och ”gå i fälan” (”Säljagt”).25 Förklaringen av verbet 
”pyyta” placerar Ahrenberg i en fotnot där stilen i tidens uppslags-
verk härmas: ”Pyyta, månne af det finska pyytää! ordet användes af 
vår svenska allmoge i betydelsen – jaga.”26 Fotnoten, som Ahren-
berg gör bruk av i flera sammanhang, är en strategi som fungerar 
särskilt auktoriserande genom att vara en av den vetenskapliga lit-
teraturens konventioner.
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Gemensamt för översättningarna och förklaringarna är att den 
läsare som inte behärskar språket i fråga inte har möjlighet att bedöma 
översättningens korrekthet. Den icke-finskkunniga läsaren får heller 
inte åtkomst till eller någon signal om finskans och karelskans dialek-
tala kvaliteteter när översättningen är standardspråklig. Kommenta-
rerna kring främmande uttryck ger Ahrenberg möjlighet att glänsa 
som expert på östfinska och karelska kulturförhållanden, samtidigt 
som delar av hans läsekrets inte har möjlighet att kontrollera hans 
expertis. De främmandespråkiga inslagen skapar dessutom ett sken 
av autenticitet, av att den ”exotiska” verkligheten i det främmande 
östra Finland har transporterats livs levande in i texten. Översätt-
ningarna neutraliserar således inte de främmande inslagen, utan 
markerar tvärtom att den ”främmande verkligheten” behöver över-
sättas för läsaren.

11.2 Det flerspråkiga Viborg

Det var som Karelenskildrare Jac. Ahrenberg gjorde sig känd, men 
det är som viborgare han har ihågkommits i forskningen. Ahrenberg 
ägnar födelsestaden Viborg stor uppmärksamhet i författarskapet. 
Å ena sidan är intresset för staden en del av Ahrenbergs generella 
intresse för östra Finland, å andra sidan utgör Viborg ett annat slags, 
urbant och kosmopolitiskt, Karelen.27

Första gången Ahrenberg skildrar Viborg i bokform är i berät-
telsen ”Kejsaren kommer” (Hemma, 1887).28 I staden råder fest-
stämning inför kejsarens besök, en stämning som förmedlas ur 
ett pojkperspektiv.29 På den litterära rundvandring i Viborg som 
berättelsen utgör, kommer flera språk än svenska läsaren till mötes. 
Ryskan gör sin närvaro påmind texten igenom, med ”isvoschikar”, 
”kalitkan, (stadsporten)”, en ”kurenja (hökarbod)” och ”ploschkorna 
(mareschallerna)”.30 Som exemplen visar förses många av de trans-
littererade ryska lånorden med en översättning inom parentes, men 
det gäller inte alla.

Anmärkningsvärt i ”Kejsaren kommer” är att de få replikerna 
är på tyska. ”Sein Sie nur ruhig und vergessen sie nicht das Hurra!” 
manar borgmästare Buchman, och frasen upprepas senare med den 
korrekta imperativformen ”Seien”.31 När Buchman blir förgrymmad 
på en häst utbrister han ”Ach du verfluchter Hund”.32 Dessa tyska 
repliker översätts inte. Annorlunda är det i fråga om den särpräglade 
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Viborgsfinskan − här använder sig folklivsskildraren av fotnoter:

Hvilken brokig tafla. Den Wiborgska jungfru staten i ”lyhveet vaat-
teet”*), puffärmar och röd kofta. Jääskis gummorna i hvit ”huntu” 
Joutsenobor i sin bruna långrock, lafka-ryssar i röd skjorta utanpå 
pantalonerna, beskedliga borgarfruar i ”katsaveika”**) och salopp 
med ”håken” på hufvudet.

*)  Lyhveet vaatteet s.k. den här ofvan i I skärgården beskrifna 
Wiborgska folkdräkten.

**)  Stoppadt ytterplagg.33

I ”Kejsaren kommer” kan ingen bortse från ryskans, tyskans och 
finskans närvaro i staden. Under det Viborgska guvernementets tid 
var tyskan det administrativa språket i guvernementet, och i berät-
telsen är det så pass självklart att borgmästaren talar tyska att det inte 
behöver kommenteras. Ryskan och tyskan markeras inte som mera 
främmande än den regionalt präglade finskan, och tjänar som en 
påminnelse för läsaren om att storfurstendömets språkkarta omfat-
tar fler språk än finska och svenska. Ryska och finska benämningar 
faller uppenbarligen berättaren gärna på läppen, även om svenskan 
ofta åtföljer dem i form av parenteser. Här, liksom i andra texter av 
Ahrenberg, etableras Viborg rent konkret som en flerspråkig miljö 
med hjälp av inslag av flera olika språk i texten.

I Hihuliter (1889), en roman som till stor del utspelar sig på lands-
bygden, återfinns en gnistrande Viborgsskildring där köpmannen 
Tobias Pullinen rest in till staden för att delta i travtävlingarna med 
sin häst. Vid travbanan gick det livat till:

Rundtomkring det hela stimmade en rörlig hop barischnikar, 
isvoschikar, amatörer, hästskojare, tidningsreporters och en massa 
pojkar, icke de minst ifriga vid denna sportfest. Språkförbist-
ringen var storartad. Ryska, tyska, finska, svenska och tatariska 
talades om hvartannat, alla flytande orätt, men man förstod var-
andra så obegripligt bra ändå. De olika springarnes forna bedrif-
ter utlades, deras nuvarande ”chancer” diskuterades ifrigt, svor-
domar på olika tungomål, gnäggningar och oljud av tusen slag 
fylde luften så man kunde tro sig med ens förflyttad bland helt 
andra människor än lugna, säfliga finnar – men så var man ju 
också i Wiborg och det är likväl ännu idag någonting annat än 
det öfriga Finland.34
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Berättarens förtjusning i Viborg går inte att ta miste på. Viborg må 
vara ett ”modernt Babel”, som Ahrenberg en gång beskrev staden i 
ett brev,35 men man har åtminstone roligt här. ”Språkförbistringen” 
är i själva verket ingen förbistring eftersom kommunikationen trots 
allt fungerar, och livet leker. Dessutom betonas att Viborg är något 
annat än övriga Finland, och läsaren frestas dra slutsatsen att ”någon-
ting annat” i själva verket betyder ”någonting mer”. Flerspråkighe-
ten framträder i Ahrenbergs verk som en viktig del av varför Viborg 
sjuder av liv – det är den som gör Viborg unikt. Och liksom staden 
själv bebos Ahrenbergs texter om den av flera språk.

Staden Viborg skiljer sig alltså, liksom Karelen överlag, från res-
ten av Finland, men de urbana viborgarna, som har olika nationell 
och språklig bakgrund och långt ifrån alltid är ”finländare”, skiljer 
sig också från den rurala befolkningen i Karelen. Skillnaden mellan 
finsktalande torpare och kosmopolitiska viborgare lyfts fram i berät-
telsen ”Skallgången” (Österut, 1890), en annan Ahrenbergberättelse 
där replikerna inte är på svenska. Här berättas om en skallgång efter 
en varg som rivit en ko:

Alla stadens honoratiores från Wiborg voro med. Där taltes 
tyska, finska och ryska samt svenska af en och annan ”Finnlän-
der”; de andra voro nämligen ”Wiborgare”, som, när de reste till 
”Fredrikshamnska sidan”, talte om att ”wir haben eine Reise nach 
Finnland gemacht”.36

”Wiborgare”, invånare i storfurstendömet Finland, förklaras här se 
på sig själva som allt annat än finländare. Skillnaden mellan vibor-
gare och finländare markeras med hjälp av språkväxling, där den ena 
kategorin benämns på den andras språk, och vice versa.

Som exemplen ovan visar går Ahrenberg ”på alla fyra” då han 
skildrar Viborg: ryska ord förekommer translittererade, i en ortografi 
påminnande om tyskans; tyska återges i hela repliker; och en regio-
nalt präglad finska finns också med. Viborg etableras – både tematiskt 
och genom användningen av olika språk i texten – som ett långt ifrån 
”rent” svenskt eller finskt territorium. Särskilt för en sentida läsare 
tjänar Ahrenbergs Viborgsskildringar därmed som en påminnelse 
om samhällelig flerspråkighet av ett slag som sedermera gått förlorad.

Det är kännetecknande att Viborg både i ”Kejsaren kommer” och 
Hihuliter är en stad i feststämning. Det lättsamma och humoristiska 
är en viktig aspekt redan när Ahrenberg 1878 skildrar staden och 
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dess språk i ett knippe kåserier i Helsingfors Dagblad. Under rubri-
ken ”Språkforskning” deklamerar han till staden:

Men ett godt löje förtjenar din grammatik, ditt kuriösa språk, dina 
förvända ordbildningar, hopsamlade kring hela den finska vikens 
och Östersjöns stränder, din hundra års fysionomi midt inne i en 
nyvaken och hufvudyr tid. Har det löjet haft den verkan att någon 
värdigare penna än min börjar att samla de spridda dragen af ditt 
borgerliga lif och åt minnet bevara denna Gammal-Wiborgska, 
som nu håller på att räknas till det förgångna, så ha dessa rader 
uträttat mer än nog.37

Komiken och löjet är här godhjärtat, och krönikören Ahrenberg 
räknar tydligt in sig själv bland dessa viborgare och deras komiska 
språk. Minnet av ”Gammal-Wiborgska” förtjänar även att bevaras 
inför framtiden, menar han, och för att rätt kunna förstå sig på detta 
språk måste man kasta av sig sina fördomar:

Och nu, må vi frigöra oss från alla grammatikaliska fördomar, 
från etymologiens och syntaxens inkrånglade reglor! Endast på 
så vis skola vi kunna studera det nu mera i det närmaste utdöda 
språk, som under namn af Wiborgska vunnit en viss ryktbarhet 
tillochmed långt utom vårt fäderneslands gränser.38

I samma kåseri framgår att viborgskan inte begränsas till själva staden 
Viborg, utan snarare handlar om hela det viborgska guvernemen-
tet. I ett annat kåseri diskuterar han uttryckligen skaldekonsten och 
stadens flerspråkighet: ”Karakteristiskt för den gammal-Wiborgska 
skalde-konsten är, att Sånggudinnorna ’rörde sig på de fyra’, och att 
de rörde sig endast vid vissa högtidliga tillfällen.” Han ger exempel 
på en tvåspråkig tillfällesdikt och förklarar: ”En sådan vers kallas 
inom den Wiborgska skaldeskolan ’Kakssprächisch’, ordagrant tve-
talan, af ’kaksi’ och ’sprechen’.”39 Här ansluter sig Ahrenberg återigen 
till en folklig tradition där staden och dess språk betraktas med både 
humor och värme.40
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I skarp kontrast till språkblandarglädjen i de festliga Viborgsskild-
ringarna står Ahrenbergs porträtt av den flerspråkige och transna-
tionelle viborgaren i den lilla novellen ”Utan modersmål” (Österut, 
1890). I novellen träffar jag-berättaren på en gammal skolkamrat, 
som beskrivs på följande vis:

Fritz, den löjliga pojken, polyglotten, en bland de många af kam-
raterna i skolan och gymnasiet, på hvilken major Hart[l]ins odöd-
liga yttrande: ”Jag kunna alla språk, tolko jag inte kunna dem 
tala”, kunde tillämpas. Fritz var nämligen en produkt af en under 
århundraden försiggången olämplig croisering, en korsning, som 
sprängt alt typiskt, alt karaktäristiskt, splittrat alla anlag, alla ansat-
ser. Tyskt, polskt, svenskt, finskt och ryskt blod hade blandats i 
hans ådror. Detta täljde redan hans namn. Endast vid gränsmar-
kerna till de gamla kulturländerna och de stora världsrikena träf-
far man på sådana från olika språk lånade namn. Likasom detta 
namn, var hans språk hopplockadt från de idiom, som talas kring 
Östersjöns och Finska vikens stränder. Han var en af de sista repre-
sentanterne för den jargon, som under namn af viborgsk svenska 
varit ryktbar i hela vårt land.41

Största delen av novellen utgörs av Fritz redogörelse för sin ömkliga 
språkliga belägenhet, refererad av berättaren. Redan inledningsvis 
paras ”polyglott” och ”löjlig” ihop, och det betonas att inte bara språk 
utan också blod blandas i denna person – flerspråkighet, modersmål, 
nationalitet och ras länkas samman.

När Fritz närmare beskriver sin språkliga bakgrund är bilden av 
den viborgska flerspråkighetens inflytande dyster:

Redan som barn hade Fritz af en elak fé fått de tre viborgska språ-
ken, finska, tyska och ryska, som faddergåfva; och för att öka bör-
dan af denna kunskap fick han senare lära sig svenska. När han 
var 10 à 12 år, fullkomnades den babyloniska förbistringen med en 
fransk bonne. Oredan i hans hjärna var nu grundlig och blef utan 
ordentliga gramatikaliska studier (den tiden lästes nästan endast 
latinsk syntax) år för år värre. Behofvet af nya ord växte nämligen 
till, ju mera han utvecklades, och dem tog han där det bäst pas-
sade honom i den etymologiska vildmark, han hade att förfoga 
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öfver, och då han, som förlorat sina föräldrar, för det mesta vis-
tades hos anförvandter i Wiborg, var denna vildmark stor nog.42

Föreställningen om individuell flerspråkighet som börda och hinder 
i livet dominerar denna beskrivning. I stället för att tecknas i posi-
tiva termer – ”individen har från början flera språk och är flersprå-
kig” – skildras den personliga flerspråkigheten som brist: ”indivi-
den saknar ett, helt, modersmål”. Fritz blir till ett klassiskt exempel 
på den ”halvspråkige”, och det straff som flerspråkigheten/moders-
målslösheten utgör förses med moraliska dimensioner genom den 
babyloniska associationen. Den förbinds dessutom med bristande 
civilisation genom att flerspråkigheten sägs placera Fritz i en ”etymo-
logisk vildmark”. Den flerspråkiges hjärna anses inte kunna hantera 
tidig inlärning av flera språk, och eftersom hjärnan inte förmår hålla 
isär de olika språken måste språkliga normer instuderas medvetet, 
och ett ”modersmålssubstitut” bibringas Fritz i efterhand. Detta har 
dock misslyckats.

Fritz är inte den enda polyglott vars belägenhet beklagas av Ahren-
berg. Särskilt i sina memoarer uppehåller han sig vid kosmopoliter 
och deras språkliga dilemman.43 Ett annat skönlitterärt och betydligt 
lömskare exempel än den löjlige Fritz är furst Nikolai Konstantino-
witsch Chamitoff i romanen Familjen på Haapakoski (1893). Niko-
lai Konstantinowitsch är impregnerad med franska språket och 
med fransk litteratur. Han är också ett exempel på att det inte är så 
enkelt att en uppdelning i ”västerländska” respektive ”österländska” 
språk förmår skapa reda i värderingen av flerspråkighet hos franko-
filen Ahrenberg. I exemplet Nikolai Konstantinowitsch är franko-
filin tvärtom en del av hans dekadens, ett tema som utvecklas med 
franska repliker och referenser: ”Han talade hälst franska, citerade 
ordstäf och anekdoter ur Crebillon, de Sade och andra klassiker i 
pornografi”.44 Hans första replik är även på franska: ”Ah quelle taille 
superbe, mon colonel, quelle figure inviable [sic], charmé de vous 
voir, marquis de Casse-coeur, charmé”.45

Nikolai Konstantinowitsch är ett exempel på hur flerspråkighe-
tens lyckosamma eller olycksamma inverkan har mindre att göra 
med vilket språk en litterär gestalt har, eller hur denne har lärt sig 
det, och mer med vederbörandes etniska och nationella ursprung. 
I detta fall handlar det om ättlingen till en tatarhövding, och enligt 
berättaren hade han ”samma förfärliga drag af grymhet, ehuru betyd-
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ligt förvandskadt och förmildradt, som det han [Erik Horn, roma-
nens protagonist] nyligen där borta i salen observerat i stamfadrens 
[haidamaken Haidullas] drag”.46 Om språkblandning snarast är ett 
uttryck för blodsblandning i fallet Fritz, är det i Nikolai Konstanti-
nowitschs fall i stället så att det etniska ursprunget tränger igenom 
all språklig fernissa, och påverkar vilka aspekter av ett språk eller 
en kultursfär den litterära gestalten tar till sig – Nikolai Konstanti-
nowitsch väljer pornografisk litteratur framför upplysningsfilosofer.

I ”Utan modersmål” framgår att mellanmänsklig förståelse är en 
viktig aspekt av flerspråkighetstematiken. En del av Fritz’ dilemma 
är hans bristande förmåga att kommunicera sina innersta känslor: 
”hvad jag kände djupast i min själ, låg förborgadt som musslan i 
hafvet”.47 Flerspråkighet som försvårande omständighet när det hand-
lar om förmedling av tankar och framför allt känslor återkommer i 
flera verk. I novellen ”Ensam” (Österut, 1890) gör olika modersmål 
både makar och fäder och söner till främlingar: ”De hade icke ens 
mera samma språk för att uttrycka hjärtats finaste känslor, den ena 
talte illa svenska och den andra dålig tyska. De voro främmande för 
hvarandra.”48 Och i Familjen på Haapakoski kan en grupp männi-
skor – ryskan Helena, hennes finske make Erik Stålsköld Horn och 
dennes familj och vänner – inte finna ett för alla acceptabelt gemen-
samt språk:

Vid måltiden uppstod en allvarsam olägenhet till följd af språket. 
Ingen utom de nygifta talade ryska; fröken Hanna talade flytande 
franska, men gamle baronen rörde sig endast med svårighet på 
detta tungomål. Man måste tillgripa tyskan. Det säges om kej-
sar Carl V att han sagt: jag talar spanska med min Gud, franska 
med damerna och tyska med mina lakejer – om spanskan utby-
tes mot ryskan, så gäller detta kejsarens yttrande än i dag bland 
ryska dignitärer. För Helena var det i högsta grad pinsamt att tala 
tyska med en person i den ställning som hennes svärfar; därtill 
kom, att han talade tyska ytterst illa.49

För Fritz i ”Utan modersmål”, familjen i ”Ensam” och familjen Stål-
sköld Horn i Familjen på Haapakoski ovan är språkkunskaper endast 
en del av kommunikationsproblematiken. Bakom skymtar åter ras-, 
klass- och bildningsaspekter, och i Fritz’ fall framför allt nationalis-
mens syn på det oersättliga modersmålet: att förmedla sina inner-
sta känslor, sin själ, på ett annat språk än modersmålet synes omöj-
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ligt.50 Samtidigt bör påminnas om att flerspråkig kommunikation i 
andra sammanhang – som i exemplet ur Hihuliter om det flersprå-
kiga Viborg ovan – löper betydligt smidigare. Och inte minst fylls 
Ahrenbergs författarskap också av polyglotter som utan problem 
uttrycker sina innersta känslor på andra språk än modersmålet, vil-
ket nästa avsnitt visar.

11.4 Lyckosamma polyglotter och beklagansvärda 
landsmän – aristokratskildringarna

Det vore onekligen frestande att förklara Ahrenbergs förhållningssätt 
till flerspråkighet så att samhällelig flerspråkighet lik staden Viborgs 
hyllas, medan individuell flerspråkighet à la Fritz i ”Utan moders-
mål” fördöms. Så enkelt är det dock inte, vilket Ahrenbergs många 
skildringar av svensk, finsk och rysk aristokrati är exempel på. Här 
återfinns även lyckosamma polyglotter.

I flera av Ahrenbergs verk förbinds kunskaper i flera språk, särskilt 
franska, tvärtemot fallet Nikolai Konstantinowitsch, med bildning 
och förfining.51 I Familjen på Haapakoski (1893) framgår att huvud-
personen, adelsmannen Erik Stålsköld Horn, behärskar både ryska 
och franska, och dessa språkkunskaper problematiseras inte. Inte 
heller markeras de i texten med inslag av ryska eller franska i Horns 
repliker. Detsamma gäller för hans syster Hanna och hennes goda 
kunskaper i engelska och franska. Syskonen Horns flerspråkighets-
kompetens är ett resultat av bildning, inte av flerspråkiga familje-
förhållanden som för Fritz i ”Utan modersmål”.

I forskning om litteratur och flerspråkighet är det vanligt att skilja 
mellan s.k. elitflerspråkighet som ett resultat av bildning – T. S.  Eliots 
The Wasteland har varit exemplet par excellence – och s.k. folklig fler-
språkighet, som beskrivs som existentiell, och som produceras av 
t.ex. minoritetsförfattare.52 Uppdelningen vilar på idén om moders-
målet som ensamt affektivt och identitetsbärande språk, och bär på 
problem. Den passar illa in på finlandssvensk litteratur; inte heller 
applicerad på Ahrenbergs författarskap fungerar den. Gång på gång 
demonstreras i Ahrenbergs verk nämligen hur djupgående betydelse 
ett s.k. bildningsspråk kan ha för personlig identitet, känslouttryck 
och kulturell identifikation. Så är t.ex. fallet med de lyckosamt fler-
språkiga aristokraterna i brevnovellen ”Anor” (1891) och den histo-
riska romanen Rojalister och patrioter (1901). Kännetecknande för 
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båda verken är den rikliga förekomsten av franska; båda verken har 
karaktäriserats som ”pastisch” och med ord som ”gustaviansk” och 
”rokoko”.53

I ”Anor” och Rojalister och patrioter föreligger ingen ”olämplig 
croisering” à la Fritz, och för de flesta av de aristokrater Ahrenberg 
skildrar är utgångspunkten ett modersmål. I ”Anor” ger friherrin-
nan Marie Louise Stjernstedt, uppvuxen under gustavianskt tide-
varv och influerad av franska filosofer med Voltaire i spetsen, prov 
på fransk-svenska brev i stil med följande:

”Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille,” säger den spiri-
tuelle Marmontel i sin gudomliga Lucile. Han har öfverhufvud-
taget rätt, det medger man helst sedan man hunnit mina år. Dock 
inom denna famille, denna lilla verld, som är min, ha stora för-
ändringar inträffat och stormar rasat som ofta starkt uppskakat 
mitt känsliga hjärta. Jag ber att här för dig, chère cousine, i kort-
het få relatera dem, desto hellre som jag med anledning af hvad 
som tilldragit sig ser mig nödsakad att anhålla om din secours, 
din protection i en sak af stor importance, för mig. Jag kommer i 
denna min revue att beröra bittra minnen, åter taga till tals halft-
förgätna motgångar och désastres, men af kärlek till fa millen, dess 
honneur och framtid vill jag, för att du fullt må förstå mina moti-
ver och mitt handlingssätt framställa toute la verité.54

I ”Anor” står det utom tvivel att franskan, ett s.k. bildningsspråk, är 
djupt införlivad i friherrinnans tänkande. Franskan är förbunden med 
den litteratur och det tankestoff som format själva hennes världsbild, 
och språkets betydelse för henne ifrågasätter såväl uppspjälkningen 
mellan bildningsflerspråkighet och existentiell flerspråkighet som 
det modersmålsparadigm denna uppdelning i grunden vilar på. Till 
skillnad från Fritz i ”Utan modersmål” lider friherrinnan sannerli-
gen inte heller av bristande nationell lojalitet. På sätt och vis utgör 
hon en påminnelse om en tidigare epok och kultursfär, där natio-
nalismens språksyn och dess sammankopplande av folk, språk och 
nation ännu inte gjort sig gällande. Det är måhända ingen slump att 
dessa lyckosamma polyglotter till stor del förekommer i Ahrenbergs 
historiska romaner.

I Rojalister och patrioter slits hjälten Gustave François Glansen-
stjerna, kornett i Nylands dragoner, mellan lojalitet med konungen 
Gustav III och sammansvärjningen Walhallaförbundet. Att det är 
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rojalisten i honom som till slut segrar råder det egentligen inte något 
tvivel om. Detta är något som också hans namn signalerar: i namnet 
återfinns dels regenten Gustav III, dels det galliska arvet –  Gustave 
François mor är fransyska. Gustave François repliker är fulla av 
frans ka, liksom han käresta Gabrielle Ulfsparres:

Kriget lär nu icke blifva af, dess bättre, höres det. Om det, o grand 
ciel, skulle manas fram af våra fienders insolance och omåttliga 
orgeuil, då kommer jag öfver till Finland för att hämta chèr père 
hit. Han skulle få se och använda prinsessans charmanta lilla Eden. 
Jag har intet bref haft från chèr ami på länge. Nu väntar jag det 
alla dar. Farväl, ty nu går Esplandian öfver till Finland med den 
ryska couriren en mr Parfenek, som haft förbindelse med le trai-
teur [sic] Sprengtporten. Farväl, allra kärestan min.
 Soyez fidèle.55

”Soyez fidèle”, ”Var trogen”, manar Gabrielle, och det är just lojal med 
konungen Gustave François förblir. Att han är tvåspråkig från föd-
seln komplicerar på intet sätt hans nationella lojalitet som för Fritz i 
”Utan modersmål”; snarare binder franskan Gustave François till den 
svenska kungamakten. Men så skildras inte heller Gustave François 
som ”halvspråkig”, såsom fallet är med Fritz.

Värderingen av flerspråkighet i författarskapet kan således inte 
förklaras genom uppdelningar i samhälleligt/individuellt, medfött/
inlärt eller ”västerländska”/”österländska” språk. Under resonemangen 
om språk skymtar i stället föreställningar om ras och nationalitet. 
Men samtidigt är språken ofta vardagligt närvarande i texterna, 
vilket motsäger de resonemang om språk som berättaren för fram.

En särskild kategori adelsmän som Ahrenberg intresserar sig för 
i verken ”Anor”, Familjen på Haapakoski och ”Vår landsman” (1897) 
är just ”vår landsman”, finländaren som tjänstgjorde som officer i 
Ryssland.56 I ”våra landsmän” förenas de aristokrater och de kosmo-
politer som Ahrenberg så gärna porträtterade. Litterärt förknippas 
landsmännen med territoriell och nationell förlust, något som bland 
annat uttrycks språkligt.

I ”Vår landsman” demonstreras protagonisten Karl Alexander 
Segerbergs förryskning efter tiden i kadettkåren genom hans inkor-
rekta svenska i ett brev till fastern:
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 Älskade faster!
 Sluteligen allt klart. Jag är gardeofficer. Afreser nästan sam-
tidig med denna bref. Gleder sig att se mamma och en älskad fas-
ter och Kartula, min gamla hem. Hoppas treffa alla i goda helsan. 
Intet anledning till vidare denna gång, hvarför tecknar med hels-
ning fasters
     Karl Alexander.

Sådan var den svenska Karl Alexander efter tioårig vistelse utom 
landets gränser skref och sådan den han talade.57

Bristande svenskkunskaper eller brytning framställs ofta med orto-
grafiska medel hos Ahrenberg, ofta i parodins tjänst.58 Karl Alexan-
ders svenska parodieras dock inte – syftet är allvarligare, den språk-
liga förlusten är ett uttryck för den nationella lojalitetsförlust som 
redan tagit sin början.

I Familjen på Haapakoski är Erik Horn en mera tragisk gestalt 
än den streberaktige Karl Alexander Segerberg i ”Vår landsman”. 
Horns svenska försämras inte i utlandet, och inte heller hans grund-
läggande lojalitet gentemot storfurstendömet. Däremot skildras 
hur Horn går förlorad för Finland (han gifter sig med en rysk-tata-
risk furstinna som vantrivs i Finland) genom att han benämns på 
ryska: som ”Erik Alexandrowitsch”, ”barin” och av sin egen son som 
”Papinka, papuschka”.59 Noteras bör att det viktiga i sammanhanget 
inte är huruvida detta motsvarar gängse bruk i den miljö som skild-
ras, utan snarare huruvida det demonstreras konkret i texten, vilket 
sker selektivt och bara för vissa av de litterära gestalterna.

Ytterligare en aspekt av texternas flerspråkighet som är viktig i 
skildringen av ”våra landsmän” är hur särskilt franska manar fram 
det mer kosmopolitiska Ryssland. I Familjen på Haapakoski före-
kommer betydligt mera franska än ryska i skildringen av Moskva 
och Krim. Det är de västerländska influenserna som framhålls: det 
talas om ”chaussén” och om ”cour d’honneur”, barnen sköts av en 
”bonne” och flera repliker är på franska.60 Kejsardömet gestaltas i 
all sin lyx och lockelse för att landsmannens dragning till det (och 
dess kvinnor) ska bli mer begriplig. Ryssland hos Ahrenberg är både 
fashionabelt och dekadent, både väst- och östorienterat, en sällsam 
blandning av civilisation och barbari och därigenom något förrä-
diskt, farligt för att det också är så mäktigt.
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11.5 Berättelsens och textens flerspråkighet  
– två olika nivåer

Som redan framgått finns det en skillnad mellan vilka språkkunska-
per en litterär gestalt uppges ha, och i vilken mån dennes olika språk 
finns närvarande rent konkret i texten. Också när inskott av andra 
språk översätts blir det för den läsare som behärskar båda språken 
ofta tydligt att översättningen döljer lika mycket som den förklarar. 
Nedan ges ett par exempel på hur Ahrenberg hanterar, eller snarare 
skapar, ett glapp mellan textens och berättelsens språk, något skön-
litteraturen har många metoder för.

Att textens flerspråkighet inte direkt är en återspegling av berät-
telsens eller de litterära gestalternas flerspråkighet, utan innefattar 
urval och berättarstrategier, blir synligt om man noggrant betraktar 
en passage i romanen Stockjunkarn (1892). Här berättar skomakaren 
Nestor Rönni om ”ett högt bärg, där de klagade och jämrade sig så 
att bärget än i dag heter Itkevien kallio, det är de gråtandes bärg”.61 
Kommentaren till ”Itkevien kallio” är föga anmärkningsvärd om 
man inte betänker att det fiktiva samtalet äger rum mellan två finsk-
språkiga personer. I en svensk text översätter alltså en finskspråkig 
person sin finska för en annan finskspråkig person! I själva verket 
är det ju författaren som översätter för sin läsekrets.

Ett annat belysande exempel gäller ”Utan modersmål”. Novel-
len är en av de mest kommenterade Ahrenbergtexterna, men den 
har också kritiserats av forskningen för att Fritz här ”på flytande fel-
fri svenska [får] utreda hur svårt han har att uttrycka sig”.62 Men i 
själva verket kommenterar berättaren Fritz brutna tal, och det fram-
kommer att språket berättaren och Fritz emellan är tyska och inte 
svenska; berättelsens språk är ett annat än textens. Utan att blanda 
in tyska ord i texten berättar Ahrenberg att Fritz talar tyska med 
ryskt uttal, men tyskan (och ryskan) har också introducerats i Fritz 
första replik, svordomen ”blitz tausend donnerwetter, tschort”. Tys-
kan återkommer även senare med frasen ”Es ist nicht wahr, das ist 
eine Lüge”. Läsaren meddelas även om att Fritz blandar in svenska 
ord i sin tyska av berättaren, men den signaleras också med orto-
grafisk avvikelse: ”Tjyvärr! Tjyvärr” svarar Fritz på frågan om han 
ännu talar svenska.63

Ahrenbergs val att kombinera explicita instruktioner från berätta-
ren om vilket språk en litterär gestalt talar, och sparsmakade konkreta 
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exempel i replikerna, är en klassisk strategi, och mycket vanligare än 
att flerspråkighet skulle representeras konsekvent i replikerna. Läsaren 
möter alltså inte Fritz tal utan berättarens återgivning av hans (dvs. 
den fiktiva gestaltens) tal. Detta är viktigt att hålla i åtanke överlag 
vad gäller flerspråkighet i skönlitteratur – det handlar mycket sällan 
om ”reproduktion” av tal, utan om att med olika berättartekniska 
strategier och selektion skapa ett sken av ”verklighet” eller ”äkthet” 
och ”trovärdighet”.

I ”Utan modersmål” förefaller Ahrenberg ha prioriterat att för-
medla Fritz budskap på allmänsvenska i stället för att representera 
hans brutna språk mera ymnigt i texten. Därmed underlättar förfat-
taren den kommunikation som, enligt den flerspråkige Fritz, omöj-
liggörs just genom flerspråkigheten. På samma gång visar Ahren-
berg sin publik att han minsann, och till skillnad från Fritz, har ett 
modersmål och kan skriva ”ren” svenska. Det är en högst begriplig 
strategi i ett tidsklimat där språket i litterära texter ofta betraktas 
inte enbart som ett litterärt stil- och berättarmedel, utan även som 
ett uttryck för författarens språkkunskaper.64

Som Fritz men också ett otal andra gestalter i andra Ahrenberg-
texter är exempel på, finns det oftast flera möjliga tolkningsalterna-
tiv av språkväxling i repliker. Den klassiska frågan när språkbland-
ningens berättarfunktion ska analyseras kan formuleras: när ska 
språkväxling i texten läsas som en representation av språkväxling 
hos den litterära gestalten, och när ska den läsas ”synekdokeiskt”, 
dvs. som en markör för att hela repliken ”egentligen” yttras på ett 
annat språk? Om inte ledtrådar om gestaltens språkkunskaper eller 
liknande förekommer, kan ett otvetydigt svar på den frågan inte all-
tid ges. Den litterära texten kan vara flerspråkig, och den behandlar 
ofta flerspråkiga individer och samhällen, men relationen mellan 
världens och textens flerspråkighet är komplex – något Jac. Ahren-
bergs författarskap är ett gott exempel på.
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Noter

1. Jac. Ahrenberg till Georg Nordensvan 15.1.1896. G. G. Nordensvans 
arkiv, Kungl. biblioteket, Stockholm. Jac. Ahrenbergs båda föräldrar 
var svenskspråkiga och hans skolgång var på svenska. Fadern, rektorn 
för högre elementarskolan i Viborg C. W. Ahrenberg, föddes i Åbo. Han 
stödde finskhetssträvandena i Viborg, men talade själv en, enligt sonen, 
”förskräcklig åbo-finska, för hvilka [sic] vi barn, reverenter sagdt, voro 
generade” (Ahrenberg 1908 s. 13). Själv växte Jac. Ahrenberg upp omgi-
ven av finsktalande pigor, drängar och deras barn, något han skildrar i 
essän över tjänarinnan Lena Lautiainen (Ahrenberg 1908 s. 3–19). Om 
Ahrenbergs släktbakgrund, se Ekelund 1943 s. [1]–7.

2. Se Loman 1980a och 1980b; Tidigs 2014 s. 128–139. Se även kapitel 10 i 
denna volym där bedömningen av K. A. Tavaststjernas språk behandlas 
samt Tandefelt 2017 om finlandssvenska författares språkbehandling.

3. En sista roman, Kronofogdens pengar, utkom postumt 1917.
4. Ekelund 1943 s. 370.
5. Se t.ex. Knauth 2004; Yildiz 2012 s. 3; Villanueva 2000. 
6. I Landet som var. Karelska kulturbilder diskuterar Rainer Knapas utför-

ligt den komplicerade frågan om vad Karelen är och var Karelen ligger. 
Karelen är uttryckligen ett gränsland där den första gränsen mellan 
Sverige och Novgorod drogs upp 1323, den nuvarande mellan Finland 
och Ryssland (då Sovjetunionen) är från 1944. (Knapas 2015 s. 9−26.)

7. Ahrenberg 1887 s. 56.
8. ”De brunlockiga karelarna med livliga blå ögon är öppna och godmo-

diga, de representerar solsidan av det finska folket” hos Topelius (Rask 
1999 s. 425). Topelius bok utkom första gången 1875.

9. Titeln Hihuliter kommenteras i ett förord till romanen, där Ahrenberg 
informerar läsaren att han som ”ledare för statens byggnadsföretag i 
Östra Finland […] ofta och i olika trakter af denna landsdel kommit i 
beröring med medlemmar af den sekt, som under namn af Hihuliter är 
utbredd i hela vårt land” (Ahrenberg 1889 s. [i]). Han tillägger: ”Ehuru 
sekten har ett finskt namn är den dock af svenskt ursprung, den här-
stammar nämligen från svenska Lappmarken. Som dess främste patriark 
nämna hihuliterna själfva Lars Læstadius.” (Ahrenberg 1889 s. [i−ii].) 
I förordets utförliga redogörelse för hihuliterna meddelas läsaren även 
att namnet kommer sig av ”att sektens medlemmar då de arbetat sig upp 
till höjden af religiös extasis utbryta i oartikulerade läten, bland hvilka 
deras vedersakare tykt sig förnimma stafvelserna hi- och hu- hvaraf 
sedan namnet bildats” (Ahrenberg 1889 s. [iii]).

10. Ahrenberg 1889 s. 48; Ahrenberg 1904 s. 14.
11. Ahrenberg 1910 s. 293.
12. Ahrenberg 1889 s. 51, 149. Jumala varjelkoon ’må Gud beskydda’.
13. Hur finska språkvetare genom tiderna har sett på karelskan i förhål-

lande till finskan skildras bl.a. i inledningen till den karelska ordboken 
Karjalan kielen verkkosanakirja. Se även Uusitupa, Koivisto & Palander 
2017. Tack till professor Pirkko Nuolijärvi som först problematiserade 
detta och till professor Heikki Paunonen som tog sig tid att läsa manus 
och kommentera Ahrenbergs finska och karelska inslag.
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14. Ahrenberg 1894 s. 59.
15. Ahrenberg 1894 s. 56.
16. Ahrenberg 1889 s. 4; Ahrenberg 1887 s. 188.
17. Ahrenberg 1887 s. 194. Folkdikten är sydkarelsk; sättet att translitterera 

är Ahrenbergs eget. Med ”skogens konung” avses björnen, alternativt 
skogens ande (fi. haltia). Dikten hänför sig till en fest efter en lyckad 
jakt.

18. Ahrenberg 1887 s. 196.
19. Ahrenberg 1889 s. 17.
20. Ahrenberg 1889 s. 36.
21. Ahrenberg 1889 s. 33.
22. Ahrenberg 1914 s. 132. Ahrenberg syftar här på Gamla Finland (det tidi-

gare Viborgska guvernementet) där Kymmene älv sedan 1743 utgjorde 
gräns mot Finland som Sveriges östra riksdel. Se Knapas 2015 s. 49−87 
och kapitel 15 i volym III:1.

23. Den österbottniske allmogeskildraren Anders Johan Nygren behandlas 
i kapitel 12 i denna volym.

24. Det brinnande intresset för Karelen − och för Kalevala − sammanföll 
med den finska konstens s.k. guldålder 1890−1910, och den har satt spår 
i tidens musik, bildkonst, fotokonst m.m. Ahrenberg iscensatte 1893 i 
Helsingfors ett stort evenemang bestående av en serie historiska tablåer 
som skildrade Karelens historia (se Knapas 2015 s. 89−99). Men som 
Ahrenbergs skönlitterära och journalistiska verksamhet är ett bevis på 
uppmärksammade han Karelen långt tidigare (i dagspressen redan 1878). 
I Karjalan löytäjät lyfter Hannes Sihvo fram Ahrenberg som en av de 
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12

Barbro Wiik

LITTERATUR PÅ DIALEKT 
− ANDERS J. NYGRENS 

BYRALLOR

Skönlitteratur är inte enbart förbehållen standardspråket. Författare 
som skriver på dialekt är visserligen inte och har inte heller varit 
många, men de finns. En av de mest kända är österbottningen Anders 
Johan Nygren som under sent 1800-tal publicerade sig skönlitterärt 
på dialekt, men han skrev också på standardsvenska. Han repre-
senterade en grupp skrivande människor vars väg till språket som 
ett professionellt yrkesredskap inte var lätt. Hans utgångsläge, bild-
ningsgång och intresse för att skriva på dialekt beskrivs inlednings-
vis. Därefter behandlas hur han löste problemet att återge dialekten 
i skrift så att texten inte skulle bli för svårläst. Nygren ville skildra 
det lokalsamhälle han kände på ett realistiskt sätt, vilket inte alltid 
upptogs positivt av de läsare som tyckte sig känna igen sig själva, 
sin dialekt och sin hemort. De humoristiska inslagen i Nygrens tex-
ter lockade läsare men inverkade också på både samtida och senare 
kritikers syn på Nygrens texter på dialekt. Användningen av dialekt 
i skrift har kommit att förknippas med ett lättsammare stoff, vilket 
kunde och kan utgöra ett problem för den som vill använda dialekt 
i seriösa sammanhang.

12.1 Autodidakten Anders Johan Nygren

Österbottningen Anders Johan Nygrens namn brukar förknippas 
med byrallor, alltså roliga historier på dialekt. Under sitt korta liv 
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(1869–1902) nådde han en viss ryktbarhet som byralloförfattare, 
men han gjorde också karriär som bygdekorrespondent och tid-
ningsman, folkbildare och föredragshållare, folkskollärare och till 
och med fabrikör.1

I den senaste nyutgåvan av Nygrens Byyrallor (1995) beskrivs 
Nygrens inträde i arbetslivet på följande sätt:

Redan som 16-åring fick han anställning vid Wasa Tidning, där 
redaktör F. O. Husberg intresserat sig för den begåvade korre-
spondenten från Vassor. Husberg hade föreställt sig Nygren som 
en städad äldre bonde och trodde knappt sina ögon då en tarv-
ligt klädd gosse i ”barkaskor” stegade in på redaktionen. Detta 
var Nygrens första besök i Vasa. Han anställdes som springpojke 
på redaktionen, men avancerade till notisförfattare, referent och 
vid 18 års ålder till redaktör.2

Åren 1894–1897 var han fast anställd vid Vasabladet. Som tjugosex-
åring erbjöds han posten som huvudredaktör för Norra Posten i 
Gamlakarleby, så Nygren hade tydligen fått ett gott anseende som 
skribent under sin tioåriga tidningsmannabana.3

Nygren kom från ett mycket fattigt hem i Vassor by i Kvevlax 
socken (i nuvarande Korsholm), och han bidrog tidigt till den stora 
familjens försörjning – han utvecklades till en mångsysslare redan 
som barn. Några möjligheter till utbildning fanns egentligen inte, 
men han gick fem år i Vassor folkskola, som inledde sin verksamhet 
år 1879.4 Det första året i skolan gick inte så bra – koncentrationen var 
knappast den bästa för en hungrig och otillräckligt klädd nioåring 
som var van att vara i farten och arbeta, men det gick så småningom 
allt bättre med skolgången, och i avgångsbetyget från folkskolan hade 
han högsta betyg i uppsatsskrivning. Hans lärare Karl Krokfors hade 
upptäckt Anders Johan Nygrens talang som skribent, så Krokfors har 
sin andel i att Nygren började sända notiser till olika tidningar i unga 
år. Den första texten publicerades 1884 i Norra Posten.5

Anders Johan Nygren levde sina första sexton år på landsbygden, 
och hans kontakter med talad standardsvenska måste i stort sett ha 
inskränkt sig till det han hörde i folkskolan och i kyrkan. Eftersom 
han var intresserad av läsning, var han en flitig tidningsläsare och 
bekantade sig med det begränsade utbudet av böcker och småskrif-
ter i byn. Det fanns faktiskt ett bibliotek i byn, något som Nygren 
skrev om i sin första notis, som publicerades 1884, då biblioteket just 
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hade öppnats.6 Som nioåring färdades han i bygden och sålde den 
sedelärande historien om Greta och Hanna, skriven av Isak Erik Vik 
(från Vassor, senare lärare i Kyrkslätt).7

Det finns veterligen inga uppgifter om hur han erövrade det stan-
dardsvenska skriftspråket, men intresset för att skriva och teckna 
ledde till att annat skolarbete blev lidande, så han lärde sig skriva 
genom att skriva.8 Bygdekorrespondens i form av notiser till olika 
tidningar blev en bra plattform för honom. Det var tydligen så att 
han tidigt insåg att han kunde förtjäna sitt uppehälle med sin speci-
ella talang. Han inspirerades av andra österbottniska skribenter som 
Isak Erik Vik, Anders Svedberg och Johan Hagman, alla folkbildare, 
lärare och aktiva som bygdekorrespondenter.9

Läraren Johan Hagman (1852–1889) från Munsala var en av de 
allra första som använde inslag på dialekt i skrift.10 En annan person 
som kom att betyda mycket för Anders Johan Nygren var Johannes 
Klockars, språkvetare, tidningsman och folkbildare. Hans text om 
”Lappsåndarin” (Lappsund är en bydel i Kvevlax) ingick i Öster-
bottniska posten 1885. Samma år publicerades Nygrens första för-
sök att skriva på dialekt i Wasa Tidning: ”Från Alexander I:s resa i 
Österbotten”, som finns återgiven i nyutgåvan av Byyrallor år 1995. 
Berättelsen är inte helt och hållen på dialekt och inleds med denna 
förklaring: ”[…] skall jag här försöka med berättarens mål nedskrifva 
detsamma. Läsaren är väl så förtrogen med allmogespråket att den 
värde berättaren, en allmogeman från Kveflax, gör sig förstådd.”11

De som började skriva på dialekt i slutet av 1800-talet, dialekt-
diktningens blomstringstid, var ofta anknutna till tidningar, så i det 
avseendet har Nygren beröringspunkter med de sverigesvenska skri-
benter som inspirerade honom till att skriva på dialekt.12 Skåningen 
Henrik Wranér (1853–1908) nämns som en av Nygrens förebilder.13 
I förordet till det första häftet Byyrallor (1889) hänvisar Nygren till 
”hvilken rikhaltig literatur på bygdemål vårt västra grannland består 
sig”. Nygren hade alltså bekantat sig med sverigesvenska dialekttex-
ter och ville göra något åt ”att man i vårt land hittills nästan förbisett 
denna genre inom publicistiken”.14

Nygren var från första början medveten om att texter på dialekt 
innebär ett visst mått av läsmotstånd. I det inledande stycket antydde 
han också att det var fråga om att pröva på dialektåtergivning och 
att testa hur begriplig texten var. Som dialektkunnig noterar jag att 
dialektåtergivningen ibland är inkonsekvent och dessutom påverkad 
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av standardsvensk rättstavning i betydligt högre grad än i de dia-
lekttexter som publicerades i de tre häftena Byyrallor.15

År 1887 publicerades Anders Johan Nygrens första skrift, nämli-
gen Bondekväden, som bestod av sex dikter på dialekt och två dikter 
på standardsvenska.16 I dialektdikterna har dialektåtergivningen 
blivit mer konsekvent, och framställningen är humoristisk och det 
är ”liv och fart i uppmålningen […] och skarpt fixerade detaljer”.17 
I Bondekväden finns för övrigt också den tidigare nämnda ”Lapp-
såndarin”, nu skriven på standardsvenska. I dikterna finns vanligen 
ett jag (”ja”), som kan tolkas som Anders Johan Nygren själv. Det 
kan noteras att lång vokal oftast dubbeltecknades i dialekttexterna, 
vilket gör att rimmen fungerar någorlunda, till exempel i ”Halm-
skrindaris poitjin”:

Han väkst åpp så uutan väät 
tärttil hä vart allt ti jeet 
känd int ståor a (A) åm an möött 
sama båokstav fast hur teett; 
slapp fron prästin likavääl 
mä na liiti väälmeint grääl18

I strofen ovan finns däremot en del problem med ljudåtergivningen, 
t.ex. i fråga om e- och ä-ljuden samt tje-ljudet. Det finns också andra 
finesser i dialekten som inte har återgetts. För den som inte kunde 
dialekt var dialekten säkert svårläst, medan en dialektkunnig någor-
lunda snabbt kom underfund med dialektskriften. Eftersom det var 
många med bristande läsfärdighet i slutet av 1800-talet, kan man 
fråga sig om det spelade någon större roll om texten var skriven på 
dialekt eller på standardsvenska.

Efter Bondekväden gick Anders Johan Nygren vidare i sina för-
sök att hitta den rätta formen för att beskriva sin hembygds kultur, 
levnadssätt och språk. Dialog- och monologformen i berättelserna 
gjorde det möjligt för honom att helt och hållet övergå till dialekt, 
och det var antagligen detta som bidrog till framgången med de tre 
häftena Byyrallor. Till detta kom att han som tidningsredaktör var van 
att fånga läsarens intresse och hade näsa för det som hände i bygden.

När man läser Nygrens kommentarer om det han skrivit, mär-
ker man att han ibland förde ett slags resonemang med läsaren och 
förklarade varför hans texter såg ut som de gjorde. I det första häftet 
av Byyrallor (1889) nämnde han att Kvevlaxdialekten inte skiljer sig 
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från dialekterna på närliggande orter, vilket innebar att österbott-
niska läsare inte skulle ha problem med att förstå texterna. Möjli-
gen var det lättare för läsarna att läsa texten då de visste att den var 
skriven på Kvevlaxdialekt. Flera läsare hade en viss kännedom om 
Kvevlaxdialekten, vilket gav dem vägledning då texten skulle tolkas. 
Han gav också en nyckel till principerna för dialektåtergivningen:

Hvad ortografin beträffar har jag ansett det vara tidsenligast att 
såvidt möjligt följa den regel, som gäller i stenografin, nämligen: 
skrif som du hör!19

12.2 Att skriva som man hör

Nygren må ha fått inspiration för sitt skrivande från Sverige, men 
när det gällde att skriva texter på österbottnisk dialekt fanns det inte 
många förebilder att utgå från. När man studerar Nygrens dialekt-
återgivning kan man spekulera i om också finskans skriftsystem 
spelat en roll, eftersom han valde att återge både vokal- och konso-
nantlängd i sina texter på dialekt. Juhani Aho har nämnts som en av 
förebilderna för Anders Johan Nygren.20 I Vasa fick Nygren möjlig-
het att lära sig en del finska och för övrigt också ryska på fritiden, 
men antagligen läste han Juhani Ahos texter i svensk översättning.

I det första häftet av Byyrallor valde Anders Johan Nygren att 
beteckna det tjocka l-ljudet med kursivering, i övrigt använde han 
alfabetets bokstäver. Kännedomen om att det speciella l-ljudet kallas 
tjockt l hade Nygren rimligen fått från Johannes Klockars, som också 
skrev en recension av Byyrallor.21 Det är oklart vilket slags handled-
ning Nygren hade fått av Johannes Klockars när det gällde dialekt-
återgivning. Klockars (1867–1932) var medlem i Svenska landsmåls-
föreningen i Helsingfors.22 Han kunde själv Malaxdialekt och skrev 
en avhandling om dialekten, och han kunde därför vägleda Nygren 
på många sätt.23 Det hade sannolikt varit en övermäktig uppgift för 
pionjären Nygren att komma till rätta med dialektåtergivningen utan 
stöd från någon som hade både teoretisk och praktisk kännedom 
om österbottnisk dialekt.

Nygren hade ambitioner i fråga om dialektåtergivning, vilket 
också framgår av förordet till Byyrallor (1889), där han kritiserar det 
som dittills utgivits på dialekt, eftersom texterna skrivits av sådana 
som inte behärskat dialekten i fråga. De som recenserade det första 
häftet Byyrallor hade en del synpunkter på hur Nygren hade lyckats 
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med dialektåtergivningen. Överlag fick Byyrallor ett positivt bemö-
tande, men recensenterna påpekade att dialektåtergivningen inte 
alltid var konsekvent. Signaturen Jean (dvs. Johannes Klockars) i 
Wasabladet och signaturen Z.T. (dvs. Zacharias Topelius) i Hufvud-
stadsbladet ansåg att Nygren borde utmärka en del för dialekten spe-
cifika ljud med speciella tecken, förutom det tjocka l-ljudet.  Klockars 
och Topelius ville alltså ge Nygren riktlinjer för hur han skulle återge 
dialekten.24 Också i Sverige var det vanligt att dialektförfattare hade 
kontakter med folkmåls- och folklivsforskning, så även i det avseen-
det finns det paralleller mellan Nygren och samtida sverige svenska 
dialektförfattare.25

Nygren var antagligen medveten om att han skulle få vissa kritiska 
synpunkter på dialektåtergivningen, bland annat eftersom frågan om 
dialektåtergivning diskuterats av honom och Johannes  Klockars i en 
”brevväxling” i Wasa Tidning före utgivningen av Byyrallor våren 
1889. Då Johannes Klockars använde dialekt i skrift använde han 
sig av en del tecken förutom alfabetets bokstäver. I brevväxlingen 
skrev Nygren att den lärde ”landsmålaren” Johannes Klockars brev 
var så svårförståeligt att han hade varit tvungen att be prästen läsa 
det för honom.26

Överlag gav dock recensenterna sitt erkännande åt Nygren för att 
han lyckats återge dialekten så väl, särskilt med tanke på att han var 
autodidakt och inte hade vetenskapliga ambitioner. Recensenterna 
månade om en konsekvent och dialektnära språkform. Nygren tog 
säkert till sig påpekandena om inkonsekvenserna, men han valde 
att satsa på läsbarhet framför vetenskaplig exakthet, vilket framgår 
av förordet till Byyrallor II. Karabrask å tjärngslapras, som publice-
rades 1890. Dubbelteckningen av långa vokaler och kursiveringen av 
tjockt l kvarstod, men inga fler specialtecken infördes. Detta var ett 
medvetet val ”emedan ett annat, mera ’vetenskapligt’, betecknings-
sätt otvifvelaktigt skulle göra historierna svårlästa, åtminstone för 
läsare bland allmogen”.27 År 1890 var Nygren tjugo år, och då hade 
han själv kunnat läsa i tio år, medan det till exempel i hans hemby 
Vassor fanns personer som inte var särskilt läskunniga. Kännedomen 
om allmogens begränsade förmåga att ta till sig text bidrog säkert till 
att han ville åstadkomma en så läsbar text som möjligt.

Byyrallor II recenserades veterligen inte i någon högre grad. Det 
rör sig närmast om notiser och en förhandsanmälan i Wasa Tidning 
i december 1890.28 Också Byyrallor II måste ha blivit lästa och upp-
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skattade, eftersom Anders Johan Nygren kom ut med ett tredje häfte 
år 1892: Byyrallor III. Slamras, stöukas å risonääras po hälg å sykn. 
I förordet meddelade Anders Johan Nygren att det var sista häftet 
med ”lifsbilder” på Kvevlaxdialekt. Som orsaker nämnde han att han 
nått sitt syfte att belysa Kvevlaxbons ”sätt att språka, lefva, röras och 
hafva sin varelse” och att ”Kveflaksdialekten icke är så lättläst och 
begriplig för den stora allmänheten som önskvärt vore”.

Byyrallor III recenserades åtminstone i Wasabladet, Hufvudstads-
bladet och Nya Pressen.29 Både Hufvudstadsbladet och Nya Pressen 
hade utförliga, mestadels uppskattande recensioner. Språkliga miss-
tag och inkonsekvenser noterades också nu, men signaturen S. S. i 
Nya Pressen uppskattade att författaren valt ett skrivsätt som var 
lätt att förstå och att det fanns ordförklaringar i häftet, dvs. recen-
senten värdesatte att Nygren föredrog läsbarhet framför detaljerad 
dialektåtergivning.

År 1899 utkom Österbottniska Lifsbilder och Skämthistorier. Nya 
rallor på olika munarter, anekdoter, vitzer m.m., och som titeln anty-
der var texterna inte enbart på Kvevlaxdialekt, utan andra österbott-
niska dialekter var också representerade. Österbottniska Lifsbilder 
noterades i pressen i viss mån, speciellt i Wasabladet, som hade en 
lång artikel om Anders Johan Nygren i november 1899 och en recen-
sion i december 1899.30

I recensionen av Byyrallor III (1892) skrev signaturen Z. T. (Zacha-
rias Topelius) att han såg fram emot Nygrens texter på standard-
svenska, men Zacharias Topelius avled 1898, så han hann aldrig 
bedöma hur företaget lyckades.31 Herreskick och Bondfasoner. Humo-
resker och Byhistorier utkom 1900, och häftet skiljer sig från de tidigare 
utgivna byrallorna genom att texterna är skrivna på standard svenska. 
Herreskick och Bondfasoner recenserades endast i Wasabladet, där 
signaturen X. tog upp Nygrens framgångar med Byyrallor, utan att 
gå in på hur den standardsvenska språkformen fungerade i texter 
av detta slag.32 Herreskick och Bondfasoner fick inte så mycket upp-
märksamhet, möjligen beroende på att standardsvenskan inte var 
rätt språkform, för i recensionen av det andra häftet med Österbott-
niska Lifsbilder skrev signaturen E. i Wasabladet att Österbottniska 
Lifsbilder II var betydligt bättre än Herreskick och Bondfasoner.33

Det är troligt att Nygren insåg att de ”lifsbilder” som han ville 
förmedla fungerade bättre om språkformen var dialekt. År 1901 
återgick han till att skriva på dialekt, då hans sista verk, Österbott-
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niska Lifsbilder och Skämthistorier. Nya bygdemålsberättelser, anek-
doter, vitzer m.m. kom ut. Också nu var recensionerna i stort sett 
positiva, men klart är att Byyrallor I–III utgör kärnan i Nygrens 
texter på dialekt.

12.3 Hur fungerade Nygrens dialektåtergivning?

Nygren fick alltså en del uppmuntran och uppskattning av recensen-
ter, som i flera fall hade intresse för dialekter och folklig kultur. Han 
följde inte alltid recensenternas råd vid fortsatt skrivande, för det 
avgörande tycks ha varit läsbarheten, och då tänkte han på läsare på 
landsbygden och antagligen också på en läsekrets utanför Vasatrakten.

Dialog- och monologformen lämpade sig väl när språkformen 
var dialekt. Hans texter kunde läsas av intresserade, även om de gav 
en del läsmotstånd. Byrallorna lämpade sig också för uppläsning och 
för dramatisering. Nygren uppträdde ofta på olika tillställningar och 
läste sina rallor.34 Ett par rallor är skrivna som små teaterstycken eller 
sketcher. Till exempel rallan ”Mittjil våran ska ti staan” (i Byyrallor 
II) har underrubriken ”Teaterstycke i en akt”. Alla repliker är skrivna 
på dialekt, medan scenanvisningarna är skrivna på standard svenska. 
Numera är det ytterst sällan någon läser en byralla i Nygrens hemby 
Vassor, men högläsning av någon byralla hörde länge till de fasta 
programpunkterna på fester i byn.

Hur träffsäker var då Nygren när det gällde att skildra Kvev-
laxbornas språk och levnadssätt? På ett sätt kan man påstå att han 
var för träffsäker: Vassorborna kände inte bara igen sitt språk och 
sin hemby i rallorna – de kände också igen sig själva och tyckte att 
Nygren gjorde narr av dem. Nygren försökte förklara att han ville 
beskriva folkets liv och leverne, inte skriva roliga historier på folks 
bekostnad. Han figurerar själv i ett par rallor som Bränbak Ant, och 
inte är det någon helt positiv bild av sig själv han då tecknar.35 Han 
dricker (”Ståojuuvvarin” i Byyrallor II), har svårt att uppträda korrekt 
vid militäruppbådet (”Tå Bränbak Ant va ti låtin” i Byyrallor III) osv. 
Nygren upplevde att han hörde till det folk han skildrade. Byrallan 
”Tå vi va ti jessbås” (i Byyrallor II) avslutas med en beskrivning av 
hur Vassorborna uppfattade Nygrens verksamhet:

Å sluuta ja int pjaldär å påå no, kåmbär an hiid han såm letä tryck 
böökrin o va tjärngan talar.36
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(Och slutar jag inte pladdra nu, kommer han hit, han som låter 
trycka böcker av vad käringarna talar.)

Redan i samband med att den första byrallan publicerades i Wasa 
Tidning (24.1.1889) var Nygren medveten om att det kunde blir pro-
blem med hemmapubliken, för den första byrallan efterföljdes av en 
text där den första byrallans huvudpersoner, Ant, Matt och Juss, sta-
var sig genom tidningstexten. De blir förbryllade över det bekanta 
språket, en känner igen sig och blir förargad, medan en annan kän-
ner igen en bekant och blir road. Gubbarna kommer till slut överens 
om att författaren är värd en rejäl risbastu för sin insats.37

Anders Johan Nygren var bosatt i Vasa till sin död 1902, så i vuxen 
ålder hade han inte daglig kontakt med Vassorborna. Han begrovs 
i Vasa, och på något sätt föll han i glömska, även om hans byrallor 
fanns i många hem i Vassor. Det verkar som om Nygren inte uppfat-
tades som bygdens stora son, och hans texter betraktades som ”na 
pjaldras”.38 Något decennium efter Nygrens död konstaterades att 
byrallorna var slutsålda, varför en ny upplaga av hans verk kom ut 
år 1921. År 1995 kom en tredje upplaga ut, Byyrallor och folklivsskild-
ringar, så eftervärlden har uppmärksammat Nygren med jämna mel-
lanrum. Hans barndomshem, en enkel backstuga, stod kvar åtmins-
tone fram till 1930-talet, men nu finns endast en minnesplatta, som 
avtäcktes år 1970 på Brännback, där Nygren växte upp.39

12.4 Vilka ämnen kan man skriva om på dialekt?

Ordet byralla kom i bruk i och med Nygrens tre häften Byyrallor.40 
I Sven-Bertil Janssons Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. 
Svensk dialektdikt 1875–1900 får Anders Johan Nygren faktiskt några 
rader, där sverigesvenska dialektdiktare utpekas som förebilder.41 
Jansson diskuterar dialektdiktningens villkor ur olika synvinklar. 
Trots att dialektlitteraturen hade en blomstringstid i slutet av 1800-
talet, är det så att diktning på dialekt i allmänhet når ett begränsat 
antal läsare, har svårt att bli accepterad som litteratur på samma 
nivå som diktning på standardspråk och bereder både skribenter 
och läsare svårigheter.

Jansson tar upp något som han kallar ”ett grundläggande språk-
ligt dilemma”:
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Ju mer konsekvent, ju mer autentisk, ju mer differentierad och 
nyansrik dialektformen i en text är, desto mindre utsikter har 
denna att bli förstådd och rätt uppfattad i kretsar utanför ett 
mycket begränsat område.42

Jansson nämner vidare att de som skriver på dialekt är i underläge 
på grund av svårförståeligheten:

Dialektförfattarna kämpade med ett problem som andra förfat-
tare sällan behövde räkna med: att försöka överbrygga rent ele-
mentära språkliga hinder för tillägnelsen av deras verk. Språkliga 
kompromisser blev nödvändiga. Tendensen att moderera och 
modifiera den dialektala språkformen liksom också på ett annat 
plan eftergifterna åt den enklare komiken tedde sig för många 
författare som ofrånkomliga, om de ville nå ut till en publik som 
bestod av flera än specialintresserade akademiker.43

Intresset för dialekter och folklivsskildringar i slutet av 1800-talet 
bidrog till att byrallorna väckte intresse också utanför Kvevlax och 
Österbotten. Recensenterna hade synpunkter dels på dialektåter-
givningen, dels på begripligheten, och Anders Johan Nygren är 
ett gott exempel på det dilemma Jansson tar upp. Nygren riktade 
sig inte i första hand till ”specialintresserade akademiker”, utan till 
allmänheten, till exempel de dialekttalande på landsbygden. Han 
tänkte antagligen i första hand på en österbottnisk, kanske när-
mast en mellanösterbottnisk publik, men Byyrallor recenserades 
till exempel i Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser. Det är 
också känt att byrallorna inspirerade den östnyländska författaren 
Josefina Bengts.44

Det humoristiska inslaget i många dialekttexter, inte minst i 
byrallorna, är ett annat dilemma som tas upp av Jansson. Det humo-
ristiska inslaget i byrallorna uppskattades, även om ett par recen-
senter ansåg att Nygren kunde modifiera sitt ordflöde, att det finns 
en del tvungna kvickheter och överdrifter.45 Nygren kunde odla de 
humoristiska inslagen i rallorna, och han visste också vad som gick 
hem hos publiken genom att han framförde sina rallor på olika till-
ställningar. Ville Nygren yttra sig i mer seriösa sammanhang hade 
han under nästan hela sitt yrkesverksamma liv möjlighet att få sin 
röst hörd i de tidningar han var knuten till.46 Jansson (1975) drar 
slutsatsen att komiska inslag leder till att en dialekttext inte bedöms 
som andra, ”riktiga” texter, så dialektal språkform leder lätt till att 
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texten inte blir ”rätt uppfattad”. Under rubriken ”Komiken som pro-
blem” skriver Jansson bl.a. följande:

Det tycks ju råda en skarp motsättning mellan denna höga upp-
skattning av folkmålen å ena sidan och den extrema åsikten å den 
andra att dialekten med nödvändighet hör hemma i komiska sam-
manhang så snart den kommer till användning i litteraturen.47

En som ställt sig kritisk till det komiska inslaget i Nygrens texter 
var Olav Ahlbäck, som ansåg att Nygren påverkade efterföljarna i 
negativ riktning och beklagade att ”ingen allvarlig berättarstil på 
landsmål finns”.48

Under rubriken ”Den dumme landsbon” skriver Jansson att de 
motiv som förekommer i landsmålslitteraturen ”kan sammanfattas 
under rubriken ’den dumme landsbon’ och rör sig kring den i det 
gamla samhällets levnadssätt rotade landsbons kontakt med utslag 
av den moderna utvecklingen”.49

Som tidigare nämnts var Vassorborna ibland förargade på grund 
av det Nygren skrev, eftersom de tyckte sig känna igen händelser, 
platser och personer i rallorna. Motivet ”den dumme landsbon” kan 
sägas förekomma också i Nygrens texter. Men faktum är att även 
motiv som ”den dumme stadsbon” eller ”den högfärdige uppkom-
lingen” förekommer i byrallorna. Min uppfattning är att Nygren ville 
beskriva, inte göra narr av den miljö och de människor som han själv 
identifierade sig med. Nygren var medveten om att det fanns risker 
med att välja den dialektala språkformen, eftersom förordet till första 
häftet Byyrallor (1889) avslutas på följande sätt:

Jag har mångenstädes hört allmogepersoner hysa den åsikten, 
att om man skrifver på deras eget mål, vill man därigenom ned-
sätta och göra narr af dem. De, som tala den dialekt, hvarpå dessa 
hi storier äro skrifna, hoppas jag dock skola kunna inse, att afsik-
ten härmed icke är annan, än att söka framställa några bilder ur 
folklifvet, sådant det är. Gör man narr af bondfolk, genom att 
skrifva deras språk, kunde man ju också säga detsamma om lite-
ratur på hvilket som hälst annat språk.50

Knappast ville Nygren heller bli uppfattad som någon som fjärmat sig 
från sin hembygd, till exempel i likhet med den dräng som i byral-
lan ”Po ryyssbackan” avancerat till fältväbel på ”Ryyssbackan”, dvs. 
vid kasernen i Vasa och börjat ”denska”, dvs. tala standardsvenska. 
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 Gumman som för ordet i rallan förundras över att drängen ”staar […] 
å denskar teel heila tiidin å bjeer si ååt, såm an int sku veet uut å inn 
påå si, såm härran pa jäär”.51

I samma byralla ger gumman sina synpunkter på hur stadsborna 
borde bete sig mot landsborna. Hon anser att det inte är vanligt att 
herrskapsfolk, alltså stadsbor, nedlåter sig att tala med landsbor, 
men hon medger att det också finns stadsbor som ”i braa bistjeeli”.52 
Gummor och gubbar i Nygrens byrallor får ibland komma till tals 
med sina erfarenheter av herrskapsfolk, så det är tydligt att folkbil-
daren Nygren faktiskt försökte få stadsborna att bete sig hyfsat mot 
landsborna.

Enligt Jansson är det vanliga i dialektlitteraturen att allmogen, de 
dialekttalande, framstår som dumma och efterblivna, men så är inte 
alltid fallet i Nygrens byrallor, eftersom ”herrskapsfolk” kritiseras, 
om de beter sig olämpligt.53 Nygren beskriver till exempel lands-
bornas åsikter om hur en lärare ska bete sig i byrallan ”Tå väädin 
hengd po in stråmpsticko”.54 Det uppskattas att byns lärare är folklig 
och till och med hälsar på alla i byn, men landsborna är misstrogna 
mot nya påfund. I den här rallan handlar det om när en Vassorbo, 
som utbildat sig vid lärarseminariet, höll ett föredrag i byn och för-
sökte att förklara att jorden är rund, inte platt.55 ”Faar” i byrallan 
är mycket misstrogen, medan motparten i dialogen, ”handlarin”, så 
småningom antyder att föredragshållaren har haft rätt i fråga om 
hur jorden ser ut. ”Handlarin” tycker till och med att ”faar” ska se 
till att hans söner ska få gå i skola, så ”handlarin” är rätt välvilligt 
inställd till nya påfund.

Nygren hade inte en nedlåtande inställning till människorna i 
hembyn Vassor, men han lyckades inte helt och hållet övertyga Vas-
sorborna om att han inte gjorde narr av dem. Uppfattningen om 
Nygren bildade Vassorborna sig också utifrån det han skrev i tid-
ningarna. De var förhållandevis flitiga tidningsläsare, då tio av de 
tjugo prenumeranterna på Vasabladet i Kvevlax socken var Vassor-
bor år 1892. Nygren anses ha varit framstegsvänlig och liberal, han 
höll föredrag i bygderna och förhöll sig kritisk till t.ex. väckelserö-
relserna, så det är troligt att Vassorbor som var engagerade i väck-
elserörelserna ogillade Nygren. Nygren behandlade också sociala 
problem i hembygden, t.ex. alkoholmissbruk, vilket en del bybor 
knappast ville läsa om i tidningen.56
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12.5 Vad kännetecknar en byralla?

En typisk Nygrensk byralla är uppbyggd som en dialog mellan två 
eller flera personer. Ibland är det en person som berättar något för en 
eller ett par åhörare, och det finns också någon byralla som är utfor-
mad som ett teaterstycke. Personerna i rallan träffas till exempel i en 
gummas kök eller hos handelsman, och ett samtal uppstår. Ramen 
utgörs vanligtvis av personernas inledningsfraser och hälsningsord, 
och så småningom börjar en person ”ralla” om något som hänt rätt 
nyligen, och som har anknytning till det man inledningsvis talade 
om. Mot slutet av rallan skiljs personerna åt, ofta med något ord-
språksliknande uttryck, som bildar ett slags slutsats eller sensmoral.

I allmänhet syns ingen berättare i byrallan, utan efter rubri-
ken omtalas vem som för ordet, och därefter låter Nygren perso-
nerna tala. Genom att rallorna ofta är uppbyggda i dialogform har 
de ibland uppförts på scen. Dialogformen är ju speciellt väl lämpad 
för diktning på dialekt, som i första hand associerar till talat språk. 
Rallorna har ofta lästs högt, och några av de samtida kritikerna pekar 
på möjligheten att läsa upp rallor av olika längd för publik.57 Kanske 
Nygrens samtida läsare i själva verket i många fall också var åhö-
rare av byrallrorna, så läskunnighet var egentligen inte en förutsätt-
ning för att man skulle kunna ta del av byrallorna. Dagens läsare av 
Nygrens rallor har förstås inte samma erfarenheter av att Nygrens 
texter blir upplästa och att det nedskrivna talet kommer till sin rätt.

Händelserna i Byyrallor I–III sägs utspela sig i Kvevlax, Nygrens 
hemsocken (se t.ex. förordet till Byyrallor III). Miljön är bara antydd, 
så berättelserna kunde vara tagna från nästan vilken svensköster-
bottnisk socken som helst. Förebilderna till personerna i rallorna 
fanns i Nygrens hemby Vassor, men personnamn som Greet Stiin 
(Greta-Stina), Mittjil (Mickel) Jakop (Jakob), Ant (Anders), Liis 
(Lisa), Kais (Kajsa, Katarina), Juss (Johannes) var säkert lika vanliga 
i andra svensk österbottniska byar den tiden. Också benämningar 
som Bränbak Ant (som Nygren kallades och kallade sig själv ibland) 
förekom på annat håll – någon Anders som bodde på Brännbacken 
fanns både här och där i Österbotten. I Österbottniska Lifsbilder I–II 
är historierna anknutna till olika österbottniska socknar, men också 
här är det främst dialekten som binder berättelserna till en viss ort. 
Det var lätt så att österbottningarna tyckte sig känna igen en person, 
en plats eller en händelse, och det är naturligt att många tog illa vid 
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sig om man tyckte att något eller någon, t.ex. man själv, framställ-
des i negativ dager.

Berättelserna handlar ofta om händelser som på något sätt avviker 
från vardagen på landsbygden, något som personerna i rallan finner 
det vara värt att diskutera. Det kan vara ett läsförhör, en marknads-
dag, ett kyrkobesök eller ett bröllop, men det är också vardagsbe-
kymmer, tidens händelser och allmogens förhållningssätt till olika 
frågor som tas upp.

Det är inte någon ostörd idyll som tecknas. Visserligen är det 
humoristiska inslaget genomgående, men vardagslivet innehöll fat-
tigdom, superi, farsoter, missväxt och överklassöversitteri också i den 
Nygrenska miljön. Den nya tidens påfund förbryllade allmogen, som 
ställde sig kritisk till mycket av det nya; både nya maskiner, nya reli-
giösa eller politiska tankegångar och påbud från myndighetsperso-
ner möttes med skepsis. Nygren var själv ansedd som en framstegs-
vänlig man. Han ställde sig inte negativ till reformer och maskiner, 
bara tidens nyheter kom allmogen till gagn. Allmogen behövde få 
upplysning om nymodigheterna, och Nygren och andra folkbildare 
var engagerade i detta upplysningsarbete.58

Också i fråga om byrallornas innehåll liknar Nygrens texter 
de som producerades i Sverige. Jansson pekar på möjligheten att 
använda dialekt i samhällskritiska texter, men enligt honom har 
detta inte skett i någon större utsträckning på grund av att texter 
på dialekt i slutet av 1800-talet ”fortfarande präglas av den komiska 
infallsvinkeln, av de pseudovetenskapliga ambitionerna och viljan 
att idealisera”.59 Den här karakteristiken gäller inte helt för Nygrens 
texter, som är komiska, men också samhällstillvända.

12.6 Eftervärldens syn på Nygren

I synnerhet eftervärlden har hyllat Nygren, och han omnämns åtmins-
tone i förbifarten när finlandssvensk litteratur behandlas. I Karin 
Allardt-Ekelunds Folkliv i finlandssvensk diktning (1951) placeras 
Nygren i ett finlandssvenskt perspektiv, och han nämns också i Erik 
Ekelunds Finlands svenska litteratur (1969). I Uppslagsverket Fin-
land (2005) får Nygren tio rader, Finlands svenska litteraturhistoria 
II (2000) ungefär sex rader. I en artikel behandlar Anna-Lisa Sahl-
ström (1980) Anders Johan Nygrens märkliga karriär och försöker 
dessutom peka på annat än de humoristiska inslagen i byrallorna.
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Mer utrymme får han i lokalhistoriska sammanhang, speciellt i 
hembyn Vassor i Kvevlax socken. Till exempel i Kvevlax historia hör 
han till de personer som ofta omtalas.60 Mest utrymme ges Nygren i 
Vassor bys historia II.61 Utan Vassor bys historiekommittés insatser 
skulle Nygren antagligen ha fallit i glömska, låt vara att hans insat-
ser som tidningsman då och då omnämns också i andra samman-
hang. Historiekommittén såg också till att Nygrens Byyrallor kom 
ut i nytryck år 1995.

Bo Lönnqvist skriver följande om Nygren:

En mera originell typ utgör journalisten Anders Johan Nygren i 
Vasa, som med sina Byyrallor. Folklifsbilder på österbottniskt byg-
demål (1889–1902), byhistorier och teaterstycken på dialekt, ska-
pade en första litterär motsvarighet till folkminnessamlingarna.62

En dialektdiktare har dock svårigheter att bli läst och uppskattad 
utanför den egna bygden. I Folket, de bildade och landsmålslittera-
turen skriver Jansson följande:

För den utomstående ter sig dialektlitteraturen ofta trivial och 
vulgär. Han kan inte fatta den verkan som den utövar på en per-
son, för vilken dialektens ord och fraser är fulla av betydelser som 
härleder sig från associationer med rötter i hans tidigaste liv.63

Nygren lyckades synbarligen åstadkomma dialekttexter som åtmins-
tone i viss mån kunde uppskattas också av sådana som inte hade 
intresse för och anknytning till dialekter och dialekttalande miljöer. 
Det finns kvaliteter utöver de lustiga inslagen, den egendomliga dia-
lekten och främmande ord som personerna i Nygrens byrallor har 
svårt att uttala rätt, använda och förstå.64

Även om texter på dialekt har skrivits och skrivs på flera håll tycks 
de lämpa sig bättre i Österbotten än på andra håll på svenskt språk-
område. I artikeln ”Sprickor genom Svenskfinland”, som handlar 
om 1900-talets österbottniska litteratur, beskriver Bror Rönnholm 
den österbottniska miljöns specifika drag (i förhållande till huvud-
stadsregionen) i fem punkter:

1) en naturlig och självklar enspråkighet, ofta i form av en ”obe-
griplig” dialekt, 2) en annan social struktur och samhällsutveck-
ling, 3) de starka väckelserörelserna och religiositeten överhuvud-
taget, 4) den stora emigrationen och emigrationsbenägenheten 
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och närheten till Sverige, särskilt vad gäller den massmediala och 
populärkulturella sidan av verkligheten.65

Rönnholms resonemang har en viss relevans för den tid som Nygren 
beskriver. Som också Rönnholm nämner finns det skillnader mellan 
stad och landsbygd, och i Nygrens byrallor skildras ibland landsbor-
nas möte med stadsborna och deras annorlunda beteende. Där finns 
en klyfta mellan stad och landsbygd, men stadslivet – och herrskaps-
fasonerna – förefaller inte vara något ideal att sträva efter. Nygren 
hade själv flyttat till Vasa, men han behöll kontakten med lands-
bygden som journalist, som folkbildare och som byralloförfattare.

Den relativt homogena sociala strukturen på den österbottniska 
landsbygden innebar rimligen att österbottningarna kunde känna igen 
den miljö som tecknas i byrallorna. Det behövdes inte alltför många 
vidlyftiga förklaringar till skeendena, och den mellanösterbottniska 
Kvevlaxdialekten torde ha varit någorlunda begriplig för landsborna 
både söder och norr om Kvevlax. De Vasabor som inte själva talade 
dialekt hade säkert hört Kvevlaxdialekten många gånger, eftersom 
det var vanligt att Kvevlaxborna sålde sina produkter på Vasa torg.66

Religiositeten var också ett viktigt inslag på den österbottniska 
landsbygden. Det hörde till att man visade Bibeln, psalmboken, 
katekesen, kyrkan, prästen och till och med kantorn respekt, vilket 
också skildras i byrallorna, till exempel i ”Lesandaain”.67 Som tidi-
gare nämnts förhöll sig Nygren skeptisk till väckelserörelserna, något 
som också skymtar fram i ”Lesandaain”. Väckelserörelserna ledde 
de facto till en viss splittring också i Nygrens hemsocken Kvevlax.

Också emigrationen var något österbottningarna kände till – så 
gott som alla familjer hade någon anhörig som flyttat till Amerika 
för en kortare tid eller för gott. Nygren behandlade emigrationen 
både i sina tidningsartiklar och sina byrallor, t.ex. i byrallorna ”Tå 
Gambästu-Juss fåor ti Amirika” och ”Pårrin”.68

Närheten till Sverige har inneburit att österbottningarna haft täta 
kontakter västerut, även om emigrationen tog fart långt efter Nygrens 
tid. Men redan under Nygrens tid fanns det en viss tillgång till sve-
rigesvensk litteratur, och till exempel en av bygdeskildraren Hen-
rik Wranérs berättelser gick som följetong i Wasa Tidning år 1890.69 
Nygren besökte också Sverige och intresserade sig för Sverige, som 
låg steget före i utvecklingen på de flesta områden. År 1898, då han 
drabbats av tuberkulos, besökte han Enköping där han sökte hjälp 
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hos den kände lungspecialisten Ernst Westerlund. Nygren skrev 
reportage om utvecklingen i det moderna Sverige under sin vistelse 
där, så också på den tiden var det naturligt att söka sig till Sverige 
och intressera sig för det sverigesvenska.70

Det fanns en gemensam referensram för österbottningarna. Dia-
lekten var en naturlig del av de flesta österbottningars liv, medan stan-
dardspråket inte var ett naturligt inslag i vardagskommunikationen.

Bror Åkerblom, Kvevlaxbördig språkforskare, har studerat språk 
och stil i Nygrens byrallor. Han beskriver språket som ”bildrikt, kraf-
tigt och omväxlande”, med ”lustiga självgjorda ordvändningar” och 
användning av ”ordspråkens och ordstävens ypperligt karakterise-
rande form”.71 Enligt Bror Åkerblom har andra som försökt skriva 
på dialekt haft svårt att nå upp till Nygrens nivå.

Under årtiondena efter Anders Johan Nygrens död har flera skri-
benter publicerat texter på österbottnisk dialekt, t.ex. Uno Högnäs 
(Högnäs’ byrallor på Nedervetildialekt, 1936), Emil Kaustinen (Mitt-
jils byrallor på Vörådialekt, 1971) och Uno Fogde (Sagg-Matt: Vässjor 
å dikter från Malax, 1978). Lars Huldén gav år 1977 ut diktsamlingen 
Heim/Hem, där dikterna finns på dialekt och på standardsvenska, 
varför problemet med svårförståelig dialekt undveks.

Anders Johan Nygrens Byyrallor blir i allmänhet inte lästa i 
2010-talets Österbotten, men det skrivs mycket på dialekt. Dagens 
dialektskribenter behöver inte brottas med balansen mellan konse-
kvent, detaljerad dialektåtergivning och läsbarhet, de behöver inte 
fundera över risken att dialekt förknippas med komik och dumhet, 
för de har gjort dialekten till det skriftspråk som fungerar i privata 
sammanhang.72 Nygren hade säkert skrivit en träffsäker byralla om 
sms- och chattgenerationens ”sätt att språka, lefva, röras och hafva 
sin varelse”.
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2. Vassor bys historiekommitté 1995 s. 338.
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13

Clas Zilliacus

MODERNISTERNAS SPRÅK

Historien känner och uppskattar en litterär rörelse som har fått 
namnet finlandssvensk modernism. Rörelsen anses ha kommit med 
några av svenska språkets mest egensinniga och fruktbara insatser 
främst inom lyriken. Den hyllas inte bara i Finland utan i hela Nor-
den, och uppmärksammas alltmer i ännu större sammanhang. Ett 
exempel: bara under 2010-talet har nya spanska översättningsvolymer 
av Edith Södergrans poesi utkommit i Santiago de Chile,  Zaragoza, 
San Salvador och Tegueste (Teneriffa). De är de senaste i en lång rad. 
I finlandssvensk litteraturhistorieskrivning intar modernismen av 
lätt insedda skäl en central position. Det var en heroisk era. Då var 
finlandssvenskarna till sin fördel.

När man talar om modernism avser man ofta, brett och inklusivt, 
den transnationella litteraturrevolution vars förtrupp stormade fram 
1909 med den italienska futurismen som banbrytare. Den bars av en 
ny livssyn, och bars så starkt att man inte brydde sig om att avsvära 
sig alla band bakåt till äldre litteratur. Åtminstone i Finland förne-
kade man inte särskilt energiskt sina rötter i det sena 1800-talets 
symbolism. När Edith Södergran 1916 debuterade med Dikter var 
äldre mönster och jugendslingor fullt synliga i samlingen. Men dik-
tionen var ny, liksom motiven var nya.

Samma år debuterade Hagar Olsson med en roman, Lars Thorman 
och döden, riktad mot den dagdrivarprosa som under det gångna 
årtiondet hade gjort sig ganska bred. I den prosan fanns det mycken 
håglöshet. ”Han fångade med käppkryckan en förbiilande kypare”, 
läser vi i ett av dess mindre bemärkta alster, och man kan kanske 
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förstå att Olsson och andra tyckte det kunde vara dags att bryta den 
taffeln.1 Olsson skulle bli modernismens marknadsförare framför 
andra. Efter de två kvinnliga pionjärerna var det fem år till nästa debut. 
Elmer Diktonius Min dikt utkom 1921. Gunnar Björlings Vilande 
dag utkom 1922; han diktade redan under seklets första decennium 
och en tidigare debut kunde ha omvälvt modernismens hävdvunna 
kronologi. Rabbe Enckells Dikter utkom 1923, och därmed hade den 
första generationen modernister trätt fram.

År 1936 bokför de sina framgångar genom att i antologin 20 år 
ung dikt hylla tjugoårsminnet av Edith Södergrans debut. Boken 
beskriver vägen till seger över den traditionella dikten. Den inbjuder 
också äldre litteraturkoryféer att delta i firandet och böja knä. Det 
gör de, lite avmätt, men artigt som åldern bjöd. ”Vilka äro Era åsik-
ter om vår litterära modernism”, lydde den enkätfråga som här får 
svar av Gunnar Castrén, Bertel Gripenberg, Yrjö Hirn, Rolf Lager-
borg och F. E. Sillanpää.2

Den finlandssvenska modernismen har avsatt en mängd forsk-
ning, och mångsidig sådan. Den har setts som en avdelning i avant-
gardets internationella framryckningsmönster. Dess rottrådar har 
blottlagts. Själva tankegodsets sociala dynamik har satts under lupp. 
Lyrikens motivkretsar har jämförts med och fällts in i det större 
europeiska skeendet. Dess ambition att översätta själen har skär-
skådats. Studier i dess struktur, idébakgrund och fenomenologi 
föreligger. Mot denna mångsidighet kan den relativa bristen på stu-
dier i modernismens språk förvåna. Att inga allmänna bruksregler 
har deducerats ur den finlandssvenska modernismens praktik har 
dock en ganska enkel förklaring: praktik fanns av lika många slag 
som det fanns utövande modernister. Att beskriva en systematik för 
modernistiskt normbrott i fråga om sådant som syntax, grammatik, 
vokabulär, register eller tilltal låter sig inte göra, därtill var de olika 
poetiska idiomen alltför personligt formade. Beteckningen moder-
nism är i själva verket något för behändig, den passar alla storlekar.

Till lokal användning kom termen för övrigt först en bit in på 
1920-talet, dessförinnan talade man om expressionism. ”Våra litte-
rära hemmaexpressionister”, rubricerade Karl Bruhn 1919 en upp-
märksammad presentation av Edith Södergran och Hagar Olsson. 
Bruhn ser där de två som moderna författarskap med rottrådar i 
romantiken.3 Sedan blev modernism en praktisk term för de skif-
tande uttryck och intressen som förnyade tjugotalslyriken. En när-
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mare granskning kunde under detta samlingsnamn urskilja ganska 
vitt skilda företeelser såsom sensymbolism, expressionism, futurism, 
nervpoesi, dadaism, universalism, nysaklighet. Men den litterära 
växtlokalen var ju inte stor – omkring trehundratusen svensktalande 
– och de spirande var inte så många. Av hävd har historieskrivningen 
räknat med fyra lyriker, Björling (f. 1887), Södergran (f. 1892), Dik-
tonius (f. 1896) och Enckell (f. 1903), med Henry Parland (f. 1908) 
som sladdbarn. Torsten Pettersson behandlar i sin modernismstu-
die Gåtans namn (2001) nio lyriker. I föreliggande framställning 
om modernistiskt språk finns inga ambitioner att täcka hela fältet 
av aktörer. Argument och belägg tas där de belyser.

Därmed inte sagt att fältet var stort, det var det inte. På större 
språkområden kunde man lättare iaktta den kontinentala litteratur-
revolutionens marschordning. Där lade modernismen ut sina ismer 
över tid och paraderade fram fler författare. I Finland var fåtaligheten 
påtaglig och man rymdes under ett paraply. Och ett paraply var bra 
att ha, vädret var inte det bästa. Modernismen anlände till Finland 
oombedd. Den var nordiskt sett tidigt ute, den fick föga uppbackning 
av närmiljön, och det fanns goda skäl att se den som ovälkommen. 

Avogheten höll i sig länge. Inom skrået, bland författarkolleger, 
mildrades den ofta av insikten att modernismen också var till nytta. 
Lorenz von Numers, traditionalist med öppen blick, hittade 1943 på 
”en ny liknelse, att tjugotalets rabulister var språkets pianostämmare. 
Avslappnade strängar fingo klang och spänning åter.”4 För mer prin-
cipfasta bedömare och språkstrateger var ett vänligt bemötande inte 
möjligt. Här stod alltför mycket på spel. En klassisk oförytterlighets-
markering gjordes 1947 av Eirik Hornborg, ordförande i Svenska lit-
teratursällskapet i Finland. Hornborg inlade protest mot sällskapets 
prisnämnds förslag att belöna Björling ”för diktsamlingen Luft är 
och ljus och för hans litterära alstring överhuvud”. I hans uttalande 
sägs att Björling i extrem form företräder en litterär riktning som 
strävar ”till förnyelse av lyriken genom söndersprängning av den 
språkliga och logiska formen”. Diktning är det inte, och språket är 
inte svenska, hävdade Hornborg, vilket jämlikt sällskapets stadgar 
var ett grundläggande krav för premiering. 

Detta krav uppfylla Björlings och hans epigoners arbeten icke. De 
äro ej skrivna på svenska – om också till största delen med svenska 
ord – och över huvud ej på något språk i ordets fastslagna bety-
delse. Deras formlöshet är resultatet av en användning av språkets 
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element, vilken icke överensstämmer med språkets uppgift och 
möjligheter, och den innebär en total brytning med den urgamla, 
dels undermedvetna, dels medvetna strävan till klarhet och logik, 
som har lett till utveckling av språkets resurser som meddelelse-
medel. Sprängas formerna, så finnes icke längre någon objektiv 
grund för bedömandet. Slår denna på subjektivt godtycke grun-
dade riktning igenom, så blir följden kaos, och kontakten mel-
lan det verkliga levande språket och det poetiska avskäres totalt.5

Björling var förvisso sui generis, en diktare av sitt eget slag. Men vad 
Hornborg sade om epigoner och riktning visar att han ville isolera 
en smittohärd. Visserligen var all övrig modernism jämfört med 
Björling språkligt sett ganska hovsam, men också den hade littera-
tursällskapet uppmärksammat sent. Man hade börjat med att ge en 
näsbränna. Åke Eriksons Den hemliga glöden belönades 1926. Det 
var en litterär kupp: boken var ett slags pseudonymt modernism-
persiflage bakom vilket det gamla smidets mästare Bertel Gripenberg 
dolde sig. De första genuint modernistiska verken premierades av 
sällskapet så sent som 1929, men då gällde det prosa och dramatik. 
Poesipris undvek man i det längsta.6 

13.1 Varför modernism just i Finland just då?

Hos en folkgrupp som primärt är språkligt definierad är alla språk-
frågor tunga frågor. Den här gruppen sållar fram och genomtrumfar 
själva ordet finlandssvensk under samma 1910-tal som ser moder-
nismen debutera. Vid samma tid omhuldas uttrycket den svenska 
nationaliteten i Finland, liksom tanken att dennas nationella för-
svarsmedel är språket.7 Och så har vi Hugo Bergroth. Hans program 
för högsvenska var i hög grad ett strategiskt program för självförsvar 
genom regelbaserad språkhomogenisering. 

Det vore mycket sagt att modernisterna särskilt hörbart tog ställ-
ning till den högsvenska tanken.8 Snarare kan man säga att de valde 
att likt Peer Gynt gaa udenom. Också sådant hörs förstås. Förfat-
tarkåren fick under en god del av 1900-talet lov att hantera proble-
met att man genom språkrykt hade gjorts osäker på sitt modersmål. 
Detta var något man kunde försöka bota eller dölja eller göra dygd 
av.9 I en sociohistoriskt grundad analys hävdar Fredrik Hertzberg 
att modernisterna med sitt språkbrott försökte jämka ihop litteratur-
språket och vad han kallar den faktiska finlandssvenskan: ”Moder-
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nisterna upptäckte och utnyttjade den estetiska potential som fanns 
i det stigmatiserade språket, i dialekterna som standardspråkets käl-
lor, i blandspråk, slang, sociolekt och idiolekt.”10

Ordkonst är för en kulturmedveten språkgrupp en mycket grann-
laga affär. Arvid Mörne beskrev 1921 lyriken – ”vår lyrik” – som ”det 
svenska livets hittills högsta uttrycksform”.11 Mörne var lyriker men 
också något av en folktribun, och han värnade om språket också där-
för att han i det såg ett värn för folket. Väl smidd, märgfull och lättill-
gänglig dikt hade sedan Runeberg hållit de svensktalandes spridda 
skaror samman. Denna konstsmidestradition hade efter en oroande 
avmattning mot sekelslutet tagit ny fart kring 1900 med namn som 
Mörne och Tegengren, Procopé och Gripenberg. Dessa fick 1914 en 
raskt publikmagnetisk förstärkning i Jarl Hemmer, som modernis-
terna därför lika raskt fördömde som vackert klingande topelian och 
hängde ut som favoritfiende. Detta gjordes av deras chefsstrateger 
Diktonius och Olsson.12 För en Södergran, i centrum för deras strate-
giska tänkande men perifert bosatt på Karelska näset, blev det aldrig 
klart varför Hemmer måste hatas.13 Men det var så frontlinjen mel-
lan gammalt och nytt hölls synlig, för bägge parter. Lätt var det inte 
att rätta i leden: efterhand uppstod där trängsel. Under arbetet på 20 
år ung dikt skriver Diktonius förtrytsamt till Gunnar Ekelöf om en 
Södergrankult som börjat med Hemmer, ”en kult som vill kanoni-
sera henne och förmanar nykomlingarna: skriv pojkar som Söder-
gran / förr hette det Runeberg! / så skriver ni bra!”14 Runeberg var 
alls inte ett författarskap som modernisterna såg snett på, men hans 
status höll den tuktade formen vid makt på ett sätt som inte minst i 
hans närmiljö, svensk dikt i Finland, måste utlösa en motreaktion.

Men åter till det politiska utgångsläget: representationsreformen 
1906, som moderniserade Finlands fyraståndslantdag till en folkvald 
enkammarlantdag, hade i ett slag dramatiskt försvagat de svenska 
positionerna i storfurstendömet. I litteraturen gav detta utslag dels 
i stursk och kämpaglad svenskhetsdikt, dels exempelvis i lealös eller 
svårmodig flanörprosa, i bitter poesi om svunna stoltare tider eller 
om mindretalets adelskap, och i val av exotiska eller på annat sätt 
frånvända motiv. 

Modernisterna trädde fram och gjorde en bräsch där försvaret, det 
svenska språket som bålverk för den finlandssvenska befolkningen, 
var som mest utsatt, hade sin högsta uttrycksform. Så gör väl bara 
förrädare och femtekolonnare, och det förvånar inte att frontlinjer 
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snabbt drogs upp. Begripligt är också att modernismen behövde mer 
av kåranda än man kan anta att dess högst olikartade diktarperson-
ligheter skulle ha fogat sig i om omständigheterna varit fredligare.

Så här med hundra års tillbakablick kan det sägas att historien 
har frikänt modernisterna. Man får tillägga att de aldrig ansett sig 
skyldiga eller ens sett sig som part i något mål. Ett programmatiskt 
avståndstagande från tidens nationalistiska tongångar avhöll dem 
från att aktivt engagera sig vare sig i kampen för språket eller i språk-
striden. ”Slå upp fönster mot Europa!”, skrev Diktonius i deras första 
organ Ultra 1922. ”Det är enda botemedlet. Nationell självdyrkan 
och nationalism är vackra och på alla sätt respektabla påhitt för ett 
nationalmuseum – inom poesin måste de lämnas i tamburen.”15 Det 
var i en programartikel. Något uttryckligt manifest avgav modernis-
terna aldrig; i det följande får bland annat Ultra gälla som manifest.

Den transnationella modernismen var i grunden ett program för 
omprioritering och omvärdering av värden. Detta var den som första 
steg, innan den tog itu med att formulera och förverkliga konstpro-
gram. En första rangens ambition var att träda ut ur elfenbenstornet 
och bli tillräkneliga medborgare. En annan ambition var att dessa 
nya medborgare skulle göra gemensam sak för en bättre värld. Dik-
tonius fyndiga val av titel för sin modernistiska diktantologi från 
1923, Ungt hav, framhåller detta. Den unga dikten, från bägge sidor 
av Atlanten, är en och samma stora kraft, oceaniskt oemotståndlig 
som tidvattnet.16

Med medborgerlig tillräknelighet menades också att uttrycka 
sig med trovärdig rakhet och att stå för sitt yttrande, inte dölja sig 
bakom repertoardiktandets fasta turer. Modernisterna bröt med den 
gamla gycklarlicens som tillät diktade känslor att uttryckas i en fär-
dig matris utan att det egna hjärtat behövde fläkas ut. Här skiljer sig 
modernismen och dess vedersakare mönstergillt, vilket framgår av 
den tidigare nämnda diktsamlingen Den hemliga glöden och pole-
miken kring den. Där ingår en dikt ”Skrik”; titeln är ju identisk med 
Edvard Munchs protoexpressionistiska tavlor på temat (1893−1910). 
I namn av Åke Erikson – han har alltså ifört sig folklig mundering 
– ses Gripenberg här undra vad det alldeles vanliga skriket ska vara 
bra för. Varför avhända sig diktens adelsmärke, det ordviga kunnan-
det, för enkla och raka subjektiva utrop?17 Modernisterna skördar 
en delseger då Diktonius, i sin anmälan av Eriksons bok, finner att 
dess modernism brister på en vital punkt: den saknar kompression, 
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koncentration.18 ”Skrik” kan mycket riktigt läsas som radupphackad 
prosa där inte ett ord saknas. Ingen förtätning av formen har ägt 
rum. Gripenberg klarade inte modernismens uttalstest, hans schib-
boleth avslöjade honom.

Den nya litteraturens intresse var livet, inte det litterära arvet. 
Avantgardet har setts som ett utdraget angrepp på konstens status i 
det borgerliga samhället, närmare bestämt som en strävan att frånta 
själva konstinstitutionen dess autonomi, dess avskildhet från det 
verkliga livet, från Lebenspraxis.19 Futurismen, den banbrytande 
ismen, ville bereda väg för en ny människa, hård, snabb, maskinell. 
Edith Södergran sökte i sin dikt den nya kvinnan, hennes dikt var 
en väg till henne själv.20 Diktonius kom ur ett socialt underläge men 
blev under formativa år på tjugotalet omsvärmad av revolutionis-
tiska kretsar som sporrade honom att genom dikt skapa världen ny; 
han har beskrivits som internationalromantiker.21 Björlings projekt 
var att hylla tillvaron sådan sinnena erfar den. Det var inte i första 
hand en lyrisk ambition. En viktig samlande programtext av hans 
hand heter ”Min skrift – lyrik?” (1947). Där finns både en stark viss-
het om det egna projektets meningsfullhet och en tveksamhet inför 
benämnandet av det. Så mycket står klart att det gäller livet. ”Det 
var inte grammatiken jag gick att reformera, inte diktkonsten heller. 
Det var icke-begränsningen i tanke och liv, det var vad det gällde. 
I vardagens liv i det enskilda och allmänna. I kritik och prövning, 
och i levande livet.”22

Om man saknade håg att aktivt förhålla sig till traditionen hade 
detta både orsaker och följder. Varken Södergran eller Björling 
umgicks från början med några ”sabotageplaner mot den traditio-
nella dikten”, skriver Bengt Holmqvist, men bägge tvingades ”av ett 
starkt och särpräglat uttrycksbehov att kasta av uniformen”.23 Man 
såg arvet som obrukbart för egna syften och lade det åt sidan. Och 
man ville inte låsas av eller spilla tid på inomlitterära krav, på form 
och språk, som ärvandet kunde ställa. I flera enskilda fall var man 
obekant med arvet; exempelvis var för Edith Södergran Fröding 
länge en obekant storhet. Tyska och ryska klassiker torde för henne 
genom skolans förmedling, liksom för Parland genom hemmets, ha 
utgjort arvets kärna.

Det är betecknande att den enda svenska läromästare som moder-
nisterna samfällt hyllar är Vilhelm Ekelund, en författare som ver-
kade och påverkade i periferin, nästan i det tysta.24 Det som slog an 
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hos dem i Ekelunds dikt var det hymniska, den höga tonen, men 
också det mänskliga, det alls icke utkorade i den. Regelbundet pub-
licerar Ultra aforistik av honom, och i missionerande syfte sker detta 
i finsk tolkning. Modernisternas egen produktion av aforismer är 
också påtagligt stor.25

Hela det ekelundska författarskapets genretillhörighet är känd 
som problematisk. Kanske är den inte bara oklar utan ointressant. 
I Svenska Akademiens utgåva av Ekelunds samlade dikter konsta-
terar redaktören Jonas Ellerström att ”hans läsekrets bestod också 
till stor del av personer som stod utanför de litterära kretsarna. För 
dem var hans skrifter i första hand av existentiell betydelse, vilket 
gjorde frågan om litterär genre, prosa eller poesi, ovidkommande.”26 
Modernisterna inte bara hyllade Ekelund, de uppvaktade honom 
också. Framför allt uppvaktades han av Björling. De tvås projekt var 
snarlika, att stämma till andakt inför tillvaron sådan sinnena möter 
den. Ekelund fick ständigt dedikationsexemplar, med varm tilläg-
nan. Men några reaktioner hördes inte av från mottagaren, och de 
björlingska skänkerna har påträffats ouppskurna.

Överlag var samröret med rimligt likasinnade i Norden under 
modernismens inledande fas mindre än man kanske kunde ha väntat 
sig. Likasinnade fanns, i Sverige (Pär Lagerkvist, Ivar Conradson) och 
i Danmark (Emil Bønnelycke, Tom Kristensen, Fr. Nygaard). Några 
av dessa figurerar i Ultra.27 År 1929 utgavs i Sverige antologin 5 unga, 
av en kortvarig gruppering med det proletära ursprunget gemensamt. 
Där fanns ett fokus på driftslivets utlevelse och glöd i uttrycket som 
vittnade om läsning inte minst av Diktonius. Men när två av de fem 
uppsökte Diktonius som mentor på Åland kom de till att den store 
expressionisten var mer än önskligt jordnära.28 

Överlag gick vitalismen östanhavs på högre varv, men skillna-
den är större än så. Den framstår klart om man jämför Diktonius 
eller Henry Parlands dikter ur ytmodernitetens sfär – storstadsbrus, 
maskiners kraft – med Arnold Ljungdals antologi Ett decennium ung 
svensk lyrik (1935). De svenska dikterna förfaller ofta till ett uppräk-
nande benämnande av det sedda, utan att bäras av någon mer poe-
tisk röst än fascinationens eller avsmakens. Den maskinromantiska 
poesi som på finska skrevs av diktarna kring Tulenkantajat (Eldbä-
rarna), en grupp bildad vid tjugotalets mitt, har på samma sätt tärts 
av tidens tand. Dikter som celebrerar ytan blacknar när ytans före-
teelser har tämjts till knappt noterad vardag.
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Vallfarterna från Sverige till Finland, företagna i lärosyfte, kom-
pletterades av kontakter i motsatt riktning, för medhåll och upp-
muntran. Hemmavid var det knalt med sådant. Man både behövde 
och fick ta emot åtskillig entusiasm i Sverige, och utan den hade ju 
ett modernistiskt genombrott bara varit ett distriktsmästerskap. 
Ändå hade modernisterna nytta av att finnas just i Finland. Det var 
riskfritt att hylla dem, ”de har tillhört den svenska litteraturen men 
inte det svenska litteraturlivet, och följaktligen har de blivit varken 
ledarfigurer eller konkurrenter och hinder på yngre generationers 
väg till platser i solen”.29 De var inte konkurrensutsatta.

Uttömmande besvarad är ännu inte frågan om hur och varför den 
lilla finlandssvenska litteraturen nordiskt sett kunde inta en sådan 
modernistisk frontposition. Det mest plausibla svaret har kortast 
formulerats av Torsten Pettersson: det berodde på nyvunnen själv-
ständighet.30 Många länder gick ur världskriget gamla och rampo-
nerade, katastrofmärkta. Finland var nytt och hade förverkligat en 
dröm. Ny republikansk entusiasm återfanns också söder om Finska 
viken. Det nya Estland gavs gott om plats i Ultras spalter. Paralleller 
mellan finlandssvensk och polsk modernism har analyserats, och av 
Nils Åke Nilsson tillskrivits liknande orsaker.31 Finland inledde sitt 
liv med blodbad 1918, och republiken kunde länge förefalla ganska 
oflygg. Framfödd ur krigets stora ommöbleringar var den egentli-
gen mindre lik sina gamla referensländer i det västligare Europa än 
de nya stater som uppstod i kontinentens centrala och östliga delar.

Sammanhanget har först under senare tid blivit undersökt. Man 
har då blottlagt konstnärliga och tematiska beröringspunkter mellan 
för- och mellankrigstida avantgarderörelser längs den sträng av sta-
ter som sträcker sig från Finland ner till Balkan.32 Egentlig påverkan 
antas inte, men likheter syns. Det europeiska avantgardets internatio-
nalism visar sig inte minst i floran av oftast kortlivade tidskrifter. Ett 
läckert exempel är Diktonius ”Världsundret 1921”. Dikten trycktes på 
svenska i den i Zagreb baserade tidskriften Zenit, organ för något som 
zenitisterna kallade balkanskt barbargeni. Där ingick den oöversatt 
och skavfötters med bidrag på åtskilliga andra språk. Historien om på 
vilka vägar – och i vilket språkligt skick – den hamnade där kan låta 
som en babylonisk skröna.33 Men den antyder också att den litterära 
institutionen i nya nationer verkade under andra villkor än i gamla.

Ett försök att förklara den finlandssvenska modernismens produk-
tiva liv har gjorts av slavisten Lars Kleberg, i en artikel som  tillämpar 
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den rysk-estniske semiotikern Juri Lotmans teori om semio sfären 
på modernisterna. Dessa var både polyglotta och perifera i förhål-
lande till såväl Finland som Sverige, i det fruktbara gränsområde där 
interaktion och utbyte äger rum. Den språkliga asymmetrins pro-
duktiva roll ingår som viktig del i Lotmans kultursemiotik. Moder-
nisterna befann sig inte utanför systemet men i dess utkant, på en 
gränsyta. Översättning mellan asymmetriska språk åstadkommer 
inte förlust, hävdar Lotman, utan skapar tvärtom ny information: 
resultatet är inte exakta översättningar utan ungefärliga motsvarig-
heter som bestäms av den kulturella, psykologiska och semiotiska 
kontext som är gemensam för bägge systemen. Och i ett sådant per-
spektiv blir det mindre pockande att få svar på frågor om påvisbart 
genetiskt inflytande: hade Södergran läst Achmatova eller Dickin-
son, hade Diktonius läst Majakovskij? ”The contribution of Finland-
Swedish modernism can to a large extent be described in terms of 
heteroglossia and hybridization as a means for widening the cultural 
and linguistic horizons”, skriver Kleberg.34 

Men åter till gränsen, den nya riksgränsen. Varför – om nyvunnen 
självständighet ger framåtanda – blev det då inte den snabbt fram-
ryckande finskspråkiga litteraturens roll att arbeta fram en konst-
närlig modernism (och inte bara moderiktig dikt à la Tulenkanta-
jat)? Ett skäl är att finskan var ytterligt påpassad i den nya nationen 
Finland. Den hade blivit landets i särklass viktigaste språk, och den 
var dess enda särskiljande språk. Detta språk skulle fungera som 
ett neutralt instrument, ett och odelbart, under nationsbyggandets 
andra, självständiga fas. Centrifugala tendenser, exempelvis genom 
splittring i litterära delkulturer medelst aparta rörelser och konstiga 
åthävor, beivrades genom kontrollfunktioner som på finska höll ord-
ning på litteraturens produktion och distribution. Räder långt in på 
modernistiskt territorium gjordes förvisso, som i Aaro Hellaakoskis 
Jääpeili (Isspegel) 1928, men de förblev enskilda.

Vakthållning av detta slag är inte ovanlig. En parallell från bild-
konstens område, med språkets centralitet ersatt av platsens, är att 
Åbo utgjorde bas för den finländska bildkonstens avantgarde under 
mellankrigstiden. Huvudstadens konstscen hade ett politiskt tryck 
på sig att verka nationellt, och det verkade hämmande. Åbokonst-
närerna fanns i ett hörn av landet, ett ytterhörn, med goda kontak-
ter till Sverige och vidare till Paris.

Svenskans modernism var mindre central, och därför nationellt 
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mindre riskabel. Och litteratur på svenska var av hävd i princip allt-
för omhuldad för exklusionsåtgärder. Den åtnjöt ett mått av narrfri-
het. Egentligen var väl just narrfrihet ingenting modernisterna hade 
tänkt be om, när man precis skulle lämna elfenbenstornet. Men det 
kom lämpligt.

13.2 En samling språkliga särfall

Modernisternas mötesplats fick alltså namnet modernism. Man kom 
dit från mycket skilda håll. Här intresserar framför allt den språkliga 
proveniensen. Den visar hur olika de förutsättningar för bidrag till 
svensk litteratur var som de olika författarna förde med sig i boet. 
De utgjorde en tämligen osvensk församling.

Edith Södergrans hemspråk var svenska, en petersburgsk svenska, 
kanske alltmer ”en slags Södergranska”, föreslår Agneta Rahikainen.35 
Hans Ruin beskrev efter ett möte med henne 1917 hennes tal som 
”märkvärdigt styvt, med en tydlig brytning”.36 Gunnar Ekelöf mötte 
henne aldrig men fann vid läsning att ”hennes språk med dess arka-
iskt kantiga, grammatikaliskt inlärda vändningar förråder bristen på 
kontakt med modersmålet och dess organiska utveckling”.37 ”She 
belongs to the world though her language might seem an old Aeo-
lian dialect”, skriver Ekelöf till kollegan W. H. Auden.38 Om eoliskan 
kan sägas att den var Sapfos språk, men också att den dog ut för ett 
par tusen år sedan. Den som tycker Ekelöf här verkar nedlåtande 
bör veta att hans förhållande till Södergrans dikt var så starkt att det 
mycket liknar den ängslan för påverkan, eller ångest inför osjälvstän-
dighet, som Harold Bloom benämner och dryftar i sin The Anxiety 
of Influence (1973).39 

Södergrans far var inflyttad från Österbotten till S:t Petersburg, 
en metropol som också var finländsk. Som urban koncentration av 
finländare var staden under 1800-talet näst störst eller tredje störst i 
världen; ännu 1910 låg den på delad sjätte plats.40 Den var Östersjöns 
och norra Europas i särklass största stad. Från 1910 var Edith per-
manent bosatt i Raivola, där familjen sedan hennes tidigaste år haft 
en villa. Kallar man denna by en gudsförgäten avkrok – vilket ofta 
har gjorts – bör man besinna att den var förort till denna metropol. 
Detta gällde till storfurstendömets slut, sedan skars förbindelsen av.

Södergrans mor var andra generationens petersburgare. Dottern 
sattes i Höhere Mädchenschule vid S:t Petrischule, den kanske finaste 
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av Petersburgs flickskolor. Också modern hade gått i en av stadens 
tyska flickskolor; i dessa gavs ett språkligt skiftande klientel en bred 
språklig fostran som förberedelse för ett gott gifte. Sin skoltida poesi 
(1907−1909) samlade Södergran i ett vaxdukshäfte. Dikterna är på 
svenska, franska och ryska men framför allt (206 av 238) på tyska. 

Från hösten 1908 diktar hon på svenska, men också där finner 
man tyskt inflytande i ordformer, genus och satsbildning. ”Jag är 
ingenting än en omätlig vilja” börjar en dikt från 1922, då hon sedan 
länge lämnat tyskan som sitt diktspråk. Konstruktionen är kraftfull. 
Den är också tysk, men intressantare är det att reflektera över vilka 
yttringar en diktares mångspråkighet kan ta sig om hon hanterar sitt 
lexikon fördomsfritt. I debutsamlingens dikt ”Den låga stranden”, 
full av kroppsliga markörer, ligger diktjaget ”på buken”. Också detta 
kan låta tyskt, men visst är det också svenska, med just den magens 
tyngd mot jord som dikten yrkar på. I Södergrans bruk av adjektivet 
underlig anas ofta en svävning mellan svenska och tyska semantiska 
fält.41 I dikten ”Förhoppning” (1918) utgörs den bärande poetiska 
bilden, som ofta med förtjusning citeras, av viljan att baka en kate-
dral. Här anar man en gnista som har hoppat mellan språk och gett 
liv åt en död metafor. Gängse tyska katedraler är byggda av tegel, 
av bakad och bränd lera. (Den tyska Östersjökusten är känd för sitt 
pärlband av tegelkatedraler, känd som Route der Backsteingotik.) 
Språklig fantasi fungerar så här, och kan i rätta händer potenseras 
till poesi. Så bakar man en katedral.42

I slutet av sitt vaxdukshäfte övergår Södergran alltså till att dikta 
på svenska. Det är ett avgörande beslut om frigörelse. Hon lämnar 
skolspråken, de många ut- och inlärda, samtidigt som hon lämnar 
den bundna versen och dess regelverk. ”Svenskan var hennes egen, 
och hade aldrig blivit föremål för undervisningsväsendets drill”, 
påpekar Ebba Witt-Brattström.43 I en recension av Dikter prisade 
Hans Ruin Södergran för hennes ”ostyriga fantasi”; styrkan ligger i 
”bildernas dristighet och förakt för hvarje logik”; suggestionen för-
medlas av orden, inte av rytmen.44 De södergranska ordens frihet 
blev inte mindre av att aldrig ha disciplinerats i klass. I jämförelse 
med hennes senare, svenska diktning kan vaxdukshäftet läsas som 
övningar i Heines och Goethes och andras manér, som redskapsgym-
nastik. Hennes svenska poesi var inte bunden av vare sig pedagogik 
eller metrik. Den var fri vers. Men man kan ändå fråga sig om där 
inte ingår både frihet till och frihet från; det gjorde Göran Schildt 
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1985 i en granskning av Gisbert Jänickes studie om Edith Södergrans 
tvåspråkiga diktning:

Var det så att ES:s språkliga handikapp i själva verket förvand-
lades till en styrkefaktor? Om svenskan för henne varit ett helt 
assimilerat medium hade hon som andra poeter kunnat nyttja 
den spontana programmering av ordvalet som den regelbundna 
versbildningens stavelsetakter och rim förutsätter. Att hon efter 
språkbyte började använda fritt sammanställda ordbilder och 
rytmer berodde kanske inte enbart på inflytande från den fria 
versens europeiska föregångare?45

Södergrans språk var många, om hon också behärskade dem något 
olika. Styrkan både hos Hagar Olsson och Elmer Diktonius var en 
komplett och genomförd tvåspråkighet, på svenska och finska. Det var 
den bakgrunden som gav dem motiv och möjlighet att göra Ultra till 
en tvåspråkig tidskrift. Framför allt gav deras bakgrund dem insikten 
att ett tvåspråkigt forum behövdes, för att befordra trafik mellan de 
språkliga skyttegravar som Finland hade börjat gräva redan på 1870-
talet, och som med tiden alltmer tedde sig som naturformationer. 

Hagar Olssons arbetsspråk var svenska, men vid behov kunde hon 
byta. Ett behov anmälde sig 1939, då det drog ihop sig till nytt världs-
krig och hon ville kritisera den aggressiva nationalism som extrem-
högern i Finland odlade. Hon skrev då pjäsen Lumisota (Snöbolls-
kriget) på finska, som ett inlägg i tidens debatt. Den instuderades på 
en huvudstadsscen men kom aldrig till premiär, texten blev omkörd 
av att förkrigstid blev krigstid. Diktonius hejade på den olssonska 
idén ”att ge finnarna på nosen på deras eget språk”. Lika gjorde den 
finske modernistkollegan Olavi Paavolainen: ”välkommen till den 
här sidan av fronten. Finska språket behöver dig!”46 Språkgränser 
och gränsgång kunde handla om enkel pragmatism.

Elmer Diktonius språkval kan lätt följas i praktiken. Man behö-
ver inte fråga honom om vad han vill göra, man kan bokföra vad han 
gjort. Polemik, kritik, essäistik skriver han lika gärna och lika bra 
på bägge språken. För skönlitterär prosa och poesi är det svenskan 
som gäller. Som så ofta hos Diktonius är motiveringen rent fysiolo-
giskt konkret. Han talar om svenskans virila konsonantkluster och 
om hur de stiger fram ur hårigt bröst eller djupt nere i magen och 
tar kroppen i besittning på ett helt annat sätt än de finska.47 Ett favo-
ritexempel är ljudbilden i Gustaf Frödings versrad ”som mörkgrön 



13. Modernisternas språk360

brons stå skogarne på bergen”, ur Gitarr och dragharmonika (1891). 
Där fann Diktonius grova strup- och magljud passande för hans natur. 

På lexikalisk nivå, som ordletare och ordmyntare, var Diktonius 
den mest expansiva modernisten. När han skrev på svenska tog han 
ogenerat för sig av finskans resurser. Språkrenhet intresserade honom 
inte. Finskans elastiska förmåga att smida ihop två eller flera ord till 
ett var något han gjorde flitigt bruk av i sin lyrik. (På den punkten 
kan man säga att hans eftersägare ofta ofrivilligt har avslöjat att tek-
niken kräver stor lyhördhet.) Att skapa komposita var en omhuldad 
teknik inom den europeiska modernismens program för dikt som 
komprimerat uttryck, och där det egna språket gav efter eller rentav 
bjöd till för sådan, anammades det tacksamt. Annars kunde man, 
som Diktonius, låna talanger av grannspråk.

Den intressantaste interferensen från finskan syns i Diktonius 
prosa. Hans roman Janne Kubik – med undertiteln Ett träsnitt i ord 
– utkom 1932 i svenskt original. Den står tätt vid språkgränsen och 
kan vad två språk kan. År 1946 utkom den som Janne Kuutio i förfat-
tarens egen översättning. Romanens språk, båda språken, har disku-
terats ingående och rentav med hetta.48 ”Boken är helt enkelt tänkt 
på finska från början; vad som är friskt och originellt eller ibland 
något skruvat på svenska fogar sig lätt och smidigt in i den finska 
språkdräkten utan att sticka av”, ansåg Thomas Warburton.49 Också 
en alldeles motsatt åsikt går att hysa. Uttryckt i översättningsteore-
tiska termer kan man nämligen hävda att originalets främmande-
gjorda svenska har blivit återdomesticerad i den finska versionen, 
och därmed slutat sticka av. Det tuggmotstånd som erbjöds av finska 
talad på svenska har försvunnit, till förfång för verkan.

Schildts förlag kan tackas för ett initiativ som gjorde att Dikto-
nius största prosaverk blev hans översättning av Aleksis Kivis Sju 
bröder. Det var för övrigt Warburton som av förlaget sattes att för 
trycket redigera ut detta, som han kallar det, ”avsiktligt vildvuxna 
verk”. Han skriver: 

Diktonius kungstanke var förstås att Kivis originaltext och 
uttryckssätt skulle lysa igenom den svenska texten, och om det 
är ju bara gott att säga. Vad som kom att lysa igenom minst lika 
mycket var Diktonius egen diktion, och han satte medvetet sin 
egen oefterhärmligt personliga prägel på tolkningen. Den är 
genial, fastän inte kongenial.50
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I Henry Parlands biografi dras modernismens mångspråkighet till 
sin spets. Faderns släkt hade engelska anor men levde och verkade 
i Ryssland, moderns var tyskbaltisk. Henry föddes i Viborg 1908, 
men när familjen hade flyttat till Helsingforstrakten sattes han som 
trettonårig först i finsk skola och sedan, när han där blivit mob-
bad som ryss, i Grankulla svenska samskola. Hemspråket var tyska, 
men bröderna övergick från gymnasietiden till att sinsemellan tala 
svenska. Brevväxling inom familjen skedde främst på tyska men 
också på ryska, särskilt mellan föräldrarna. Med modern var  Henrys 
brevspråk tyska, med fadern ryska. ”Jag är ju utlänning vart jag än 
kommer”, skrev han till konstnärsvännen Sven Grönvall sommaren 
1930.51 Detta var kort före hans död i scharlakansfeber i Litauen, tju-
gotvåårig. Till en onkel i Kaunas hade föräldrarna sänt honom för 
att rycka bort honom från modernistkretsen, som enligt fadern var 
”uppfödd i det ruttna kärret av en esplanadkultur”.52 Den hade den 
begåvade nittonåringen Henry upptagits i. Nedsänkts i, ansåg fadern.

Man kunde pröva tanken att Henrys utlänningskap, både objek-
tivt och som självupplevt, banade väg för hans omisskännligt par-
landska diktspråk. Han hade i hög grad det främmande ögat, ett 
ut ifrånperspektiv på tillvaron. Den blicken gav också överblick, 
som han ville använda i systematiserande syfte. Rabbe Enckell har 
skrivit om hur Parland aldrig tröttnade ”att söka fram den inre lag-
bundenheten i varje begränsad situation”.53 Med ivern hos en antro-
polog på fältforskning i en okänd kultur söker han uppdaga dennas 
gåtfulla regler, normer, konvenanskrav, hierarkier. Men den kultur 
Henry undersöker är hans egen närmiljö, dess människor och ting 
och samverkan mellan de två. Inte minst tingen vurmar han för och 
de passerar in i hans dikt genom att han sänker tröskeln för vad som 
är poetiskt legitimt stoff.

Inmutningen av saker för poesin var ett djupt originellt bidrag. I 
Parlands längre texter, närmast prosadikter, kan det t.ex. handla om 
att etablera motorfordonens eller mineralvattnens inbördes hack-
ordning. Det är inte bara nya, diktexterna företeelser som här släpps 
in i dikt. Också språket görs genomsläppligt, vilket tar sig uttryck 
i apoetiska tecken, språkflisor, kortdata. Exempel: ” – 7 – 8 min.”; 
”a ± b = 0”; ”120km/tim.”; ”3:40 litern”; ”10%”; ”d:o”. Prisuppgifter 
och datumangivelser förekommer rikligt. I postmoderna termer har 
sådant kallats oren dikt. Och en mångspråkig ursäkt anmäler sig: om 
som i Parlands fall inget språk är ens naturliga behöver inget språk 
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vara onaturligt, inga koder onaturliga. Allt som anmäler intresse kan 
tas med, approprieras.54 

Under sin litauiska förvisning sände Parland flitigt artiklar till 
Finland för publicering. De passerade alltid Björling för språk-
lig genomsyn och tvättning. För Gunnar Björling var svenskan ett 
sedan barnsben förvärvat förstaspråk, behärskat utan interferens. 
Om Björling ändå råkade ut för språkproblem, och grava sådana 
som vi såg i fallet Hornborg, kan de inte skyllas på uppväxt utan på 
oavvisliga konsekvenser av en livssyn. Björlings förhållande till det 
språkliga uttrycket i sin dikt har med rätta beskrivits som djupt all-
varsamt. Paradoxen ligger i att detta djupa allvar uppbådades för att 
lära svenskan ett nytt språk, att pressa dess utsägande förmåga när-
mare inpå det outsägliga.55

13.3 För konst gjorda språk

Modernismens förutsättningar har här skisserats, med tonvikt på 
några modernisters språkliga tillblivelse. Nu ska praktiker skärskå-
das, och praktikers fundament. 

Att slå sig fri från meter och rim var ett fundamentalt beslut, även 
om full frihet vore formlös: ”No verse is free for the man who wants 
to do a good job”, ansåg T. S. Eliot.56 Obunden form var ett villkor 
för att lämna repertoardiktningen och de prefabricerade känslout-
trycken. Om det var livet det gällde, och själsrörelsernas översättning 
till ord, så måste begränsningarna bort för vilka ord som kan samsas 
i en dikt. Även om språket bara har närmevärden för känslor ville 
man sätta ord på dem mer precist än i den gamla dikten. Inte heller 
ville man tvingas ta sina steg just där metern vill sätta ner versfoten, 
eller ta just de portar som rimmet stakat ut. En riktigt anrik form 
för rim och meter var sonetten. Den tar Björling avsked av – liksom 
också Vilhelm Ekelund hade gjort – i Solgrönt (1933), den samling 
som blev hans genombrott. Solgrönt avrundas med en sonettcykel 
som kan te sig något gåtfullt plågad, tills man anar att plågan kom-
mer sig av formens obönhörliga krav. Den sista sonettens – med 
titeln ”Sonett!” – slutsextett lyder:

Du binder mig, du tvingar tankes rum, 
du bräcker hjärna, hämmar livets gång 
och gör mig mitt i granna orden stum.
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Du vet, du vill ett ord, ett ljud och sång, 
men jag blir mer beträngd och mera dum, 
och jord blir fast och hel, men den blir vrång.57

Helt och hållet lämnade modernisterna inte rim och meter. Huvud-
saken var att slå sig fri, sedan kunde man ju återkomma. I Södergrans 
sena diktning finns en mängd metriskt vankfri vers och framför allt 
starka rytmiskt genomkomponerade texter (”Landet som icke är”). 
Inte ens rimmets upprepningseffekt avstod hon från: den samman-
hållande verkan hos formeln Jag är exempelvis i ”Vierge moderne” 
bygger på att det är ett identiskt rim, ställt i versens början. Anafo-
ren var modernismens sätt att rimma: med upprepning vid radbör-
jan kunde man besvärja diktens tema utan att föregripa versernas 
vidare flöde. 

Det råder rimlig enighet om vad som kännetecknar fri vers. Fri 
rytm, inga rim, nytt bildspråk, nytt ordförråd, vidgad motivkrets och 
ny struktur är element som brukar nämnas i gängse inventeringar.58 
Modernismen uttrycker sig komprimerat och kort. Koncentrationen 
är en oförytterlig egenskap; det var Gripenbergs brist på koncen-
tration som fick Diktonius att genomskåda pseudo modernismen i 
hans eriksoniad. Att säga så är inte bara en ordlek. I fri vers utvecklas 
den enskilda diktens regelsystem ad hoc, för var enskild dikt, men 
diktens krav på gott hantverk ställs inte lägre för det. ”Den expres-
sionistiska dikten skall komma som en väldig blixt och filas tills 
den liknar en liten snökristall. (Skarpskuren hårdnad eld.)”, skriver 
 Diktonius till Olsson.59 

Det nya bildspråket måste beskrivas närmare. Det gjordes också i 
flera sammanhang av Rabbe Enckell, som stod för de klaraste utlägg-
ningarna om vad modernisterna ville. I en introducerande artikel 
för en sverigesvensk publik skriver han: 

I den modernistiska dikten erbjuder bilden inte längre en fast 
hållpunkt, en enhetlig yttre synbild, den har erhållit en mycket 
tillfälligare karaktär. Bilderna få inte främst tänkas sedda, de 
äro blott ett slags uttrycksfullt bild- och teckenspråk, som sinn-
ligt uttrycker alla känslor och föreställningar, som medvetandet 
blixtlikt kan fånga. Medan bilden i den gamla dikten talade till 
vår syn och rytmen till våra känslor, talar i den modernistiska 
dikten bilden omedelbart till syn och känsla.60 



13. Modernisternas språk364

Och i en programförklaring, ”Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi”, 
utvecklas tanken om simultanitet. Enckells exempel är Södergran: 

Styrkan ligger just i det, som hennes dikter vanligtvis kritiseras 
för: i räckan av till synes sammanhangslöst hopfogade bilder, det 
”splittrade”. Om man får likna den gamla dikten med sin rytm 
vid en fris med ständigt återkommande likartade vågor, så kunde 
den modernistiska dikten i en del fall – närmast nu Södergran – 
liknas vid ett kubistiskt motiv med mot varandra brutna plan.61 

En sensibel företrädare för den gamla dikten kunde beskriva tek-
niken på ett ganska likartat sätt. Arvid Mörne recenserade Söder-
grans Rosenaltaret och skrev att bildfantasin där ”på ett genialt sätt 
låter stämningarna välla fram ur originella och logiskt oförklarliga 
tankekombinationer”.62 Har någonsin en nordisk lyriker så som 
Södergran ”begåvats med en fantasi, så absolut identisk med den 
bildskapande drömmen?”, frågar sig Mörne på annan plats.63 Hans 
exempel är hennes dikt ”Porträttet”:

För mina små visor, 
de lustigt klagande, de aftonröda, 
skänkte mig våren ägget av en vattenfågel. 
Jag bad min älskade måla mitt porträtt på det tjocka skalet. 
Han målade en ung lök i brun mylla – 
och på den andra sidan en rund mjuk kulle av sand.64

Denna dikt har fascinerat en lång rad av uttolkare och lockat till bio-
grafiska, psykoanalytiska, mytografiska, intellektualistiska, form-
baserade och många andra slag av läsningar; den har beskrivits som 
ren, spröd, erotisk, skälmsk, frodig, förtrollande. Den modernistiska 
bildgåtan saknar facit, den läser sina läsare. Dess associativa kast 
och oavfasade, mot varandra brutna plan gör att läsaren mister sina 
yttervärldskoordinater och får lov att ta sig in i dikten på diktens vill-
kor. Så sker då man går till fots genom solsystemen, eller ser upp för 
skärvor efter stjärnfall (Södergran), eller finner Gud i det gränslösas 
rop, och ett myrben i vila (Björling), eller ser snö som föll i fjol och 
nyfödd nebulosa samsas i varats pärtkorg (Diktonius). Omtumlande 
bildhopfogningar förekommer förvisso allmänt i den modernistiska 
arsenalen. Kanske kan man ändå i den finlandssvenska modernis-
mens panteistiska allfamnande se en regionalt nordisk naturbeta-
genhet, nästan franciskansk. Andra modernismer må ha dragits som 
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malen till stadens ljus. I nordisk lyrik ses sådant, om det blir en vana, 
som trolöshet mot naturen.

Till modernisternas ofog med språkbilder kom att de märkte om 
ord. Diktonius mest kända dikt målar en exotisk förgrundsgestalt 
mot en känd fond: över grantoppar slungar sig en jaguar. Men dju-
ret är inte faunans Panthera onca utan en bild för obändig vitalitet. 
Södergran skrev till Diktonius om en läsarreaktion hon erfarit: ”En 
tysk fröken var rörd över att Jaguaren kysste en blomma: wie lieb, 
wie reizend. Hon tog Jaguaren som jaguar.”65 För diktarkollegerna 
var sådan ommärkning naturlig. Södergran själv gick mycket längre: 
hon skapade ett metaspråk där orden är svenskans, men likheten 
bedrar. Metaspråkets lexikon finns i hennes diktning. I synnerhet 
färgbeteckningar utgör där högfrekventa exempel på ord som har sin 
laddning inte av ytter- utan av innervärld. De har föga med spektret 
att göra, de ingår i ett poetiskt idiom som är absolut. Sin betydelse 
får de av relationerna inom det språket, inte av den yttre verklighe-
tens färger. Något liknande kan sägas om Södergrans markörer för 
vertikalitet, för himmel och helvete, jubel och vanmakt.

Både radikalt bildbruk och semantisk ommärkning är dock täm-
ligen hovsamma språkreformer i jämförelse med den modernaste 
modernistens, Gunnar Björlings projekt. Efter att länge ha arbetat 
med bildrikedom och associationsspel började han ransonera sina 
bilder; han kanske insåg att hans ordkänslighet var av annat slag. Han 
överflyttade sin strävan på att frigöra själva syntaxen från vardags-
språkets scheman. ”Här ligger hans stora och nyskapande insats”, 
summerar Bengt Holmqvist i en grundläggande presentation 1949.66 

Den danske modernismkännaren Poul Borum betraktar i sin 
Poetisk modernisme (1966) Björling som en diktspråkets förnyare 
jämbördig med Stéphane Mallarmé och Gertrude Stein.67 Den förre 
var en symbolist som föregrep många senare ismer, inte minst med 
sin vindlande syntax kopplad till en plan för boksidan som grafisk 
rymd. Den senares ambition var att skapa en litterär kubism byggd 
på fragmentering och omtagning och därav uppbruten syntax. Lik-
som Mallarmé hade Björling ett utvecklat sinne för boksidan som 
duk för bokstäver.68 Kubismens brutna plan är väl inte Björlings, men 
hos honom anas samma förtrollning inför tillvaron som hos Stein 
då hon envetet dröjer kvar i sina föremålsbeskrivningar. 

Björling brottas med livsmaterialet och språkmaterialet samtidigt. 
”Det är själva tankens brottning, det som är i och under tankarna, 
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det är tingen och alla ting bakom dem, livsmaterialet, uttryckt i vår 
förnimmelse, vi bör återge i estetiskt skapande.”69 Ställd inför gram-
matikens utbud av öppna och slutna ordklasser försöker Björling 
enligt Borum ändra den språkliga uppmärksamhetens riktning. Hans 
”ordklasskamp” går ut på att ge de slutna klasserna vad dem tillhör. 
Prepositioner och pronomen, konjunktioner och modalverb utgör 
i jämförelse med substantivens, adjektivens och verbens oändliga 
mängd en förbluffande liten repertoar. Ändå är det de som är sats-
byggnadens, språkhusets murbruk, och dem vill han ge talan.70 Det 
är förledande lätt, kunde man säga, för de öppna klasserna att pro-
ducera narrativa strängar. Men det kommer an på hur livsmaterialet 
förnummits. Denna dikt är ur Du går de ord (1955), Björlings sista:

Du går de 
ord 
och var 
var du, det var 
jag vet ej och 
att till ditt öra 
vill 
och med ögat 
blott med finger71

Ett fundamentalt drag i den björlingska obegränsningstanken är att 
den är ohierarkisk. Ingenting är större eller mindre än, inte heller 
före eller efter. Denna tanke dominerar hans poetik, på alla nivåer. 
Hans avhierarkisering av språket har beskrivits som ett syntaxuppror: 
en systematisk strykning av huvudord, satsfundament som lämnas 
i svävning, ett fokuserande bruk av ”ansatsord”, av partiklar som är 
semantiskt tomma, omärkta. Hans Scrabble är fyllt av blanka brickor. 
Omdömessatsens begreppslogik avhänds de instrument med vilka 
den har hävdat sin aristoteliska makt över världen.

Men syntaxupproret var medel, inte mål. Tillvaron är för Björ-
ling inte påståelig, den är inte är utan vara. Vad hans uppluckring 
av språket uträttar för poesin är att den ökar dess genomsläpplighet. 
Luft är och ljus (1946) är den mest björlingska av hans titlar. I stället 
för att vara en mur på vilken satser om tillvaron skrivs blir poesin 
en arkad, gestaltad mest av det infallande ljuset.72 

Efter denna beskrivning av dikt som undflyr låsande läsningar 
kan det göra gott att ta del av en certifierat författarauktoriserad tolk-
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ning. Avslutningsvis anförs här alltså en modernistisk dikt med facit. 
Hösten 1937 skickade Diktonius några dikter till Nya Argus. En av 
dem var ”Villa Golicke”, skriven i ett gammalt hus vid den milslånga 
sandstranden i Kuokkala (nuv. Repino) på Karelska näset. Åren före 
andra världskriget var villan ett gästfritt och älskat, redan då lugg-
slitet sommarviste för finlandssvenska författare och många svenska 
kolleger. Den blickade ut mot Kronstadt, Petersburgs lås, beläget bara 
halvannan mil söderut på en ö i Finska viken.

Villa Golicke

På vattnets vaxduk 
Kronstadts smörgåsbord: 
bastioners exkrement 
skorstenars nejonögon – 
på huvet stående 
med bolm kring stjärten. 
Och solil rispar horisont 
som blixtlås. 
Och havets blålustöppna mun 
med sandpuder på läppen. 
Och innerst inne 
måsens silverplomb.

Just denna dikt ville Nya Argus inte ta in. Dess redaktionssekrete-
rare Bertel Kihlman får med anledning av refuseringen ett brev av 
författaren, som innehåller en magistral snabbkurs om modernism. 
Diktonius brevkurs är både deskriptiv och preskriptiv. Han värnar 
om vad han kallar Sommarns Bästa Dikt, som dessutom inte kan 
göras mer smaklig i efterhand: ”förresten kan jag inte på torra landet 
göra nya vattudikter; jag skriver allt på stället”. Modernistisk konst 
är pleinair. Diktonius fortsätter med att förvånas över att ”farbrö-
derna” – här avses Nya Argus i huvudsak akademiskt hallstämplade 
redaktion – ”är så lite inkomna i poesins logik; visserligen med mo-
dernistiska inlägg. Men kanske jag kan förklara något.” I hans facit 
till ”Villa Golicke” hörs förstås något av kränkthetens arrogans, också 
därför att en diktare vet att varje prosaparafras slätar ut, fråntar dik-
ten det mervärde som är meningen med den. Diktonius förklaring 
till redaktionens farbröder har i det följande lätt friserats:
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Dikten består av en stark synsyntes, innehåller alltså inga onö-
diga […] fraser. ”Kronstadts smörgåsbord” är naturligtvis havets 
stiltje flata och mattskinande yta, på vilken bastionerna simmar 
som torkade kolallor – så gör alla öar på långt håll […] Kanske 
farbröderna mera gillat, om jag skrivit ”bastionernas socker-
kakor”. Men för mig är kanoner fula ting och utspyr vidrigheter. 
/Undrar också, att de icke fastnat vid ”nejonögonen”. Men i dall-
rande vatten blir döda tings avspeglingar levande; och guvalov 
att jag icke såg binnikemaskar i dem!/

Sedan var det den blålustöppna munnen med sandpuder. 
Jorden är ju en kropp, eller rygg, maanselkä, och havet en mun 
med spott i; man säger ju också ”havets käftar”, och man säger i 
allmänhet bra. Och i den stora lusten har man munnen öppen, 
och skriker […]. Läpparnas sandpuder är förstås – ja det begri-
per alla villiga barn.73

Barnsligt enkelt, låter Diktonius förstå. Men modernismens språk 
var inte lätt att begripa när det först talades. Och det är länge sedan. 
Redan har ett halvsekel gått sedan en yngre generation på 1960-talet 
gick till storms mot modernismen. Då hade denna i sin tur nått far-
broderlig ålder och blivit ett utvecklingshinder.74 Så ser utveckling ut. 
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Marika Tandefelt

FINLANDSSVENSKA PÅ  
SCENEN I HUNDRA ÅR

Vårvintern 1962 pågick det under flera månader en debatt om språket 
som användes på Svenska Teaterns scen. Debatten startades av Bengt 
Ahlfors1 som då var teaterkritiker och senare skulle bli dramatiker 
och regissör. Han döpte teaterns särskilda variant av det finlands-
svenska, helsingforsiska högspråket till ”skillnadska” efter Svenska 
Teaterns läge vid Skillnaden i centrala Helsingfors. Efter Ahlfors 
utspel i Nya Pressen den 15 januari 1962 tog det som man säger ”hus 
i helsike”. Scenspråket, som hade skapats när teatern började spela 
på finlandssvenska i början av 1900-talet, uppfattade Ahlfors som 
förlegat och onaturligt. Då hade det gått nästan ett halvt sekel sedan 
principerna för scenspråket hade slagits fast. Nu har det gått hundra 
år sedan finlandssvenskan ansågs mogen och värdig att över huvud 
taget förekomma på scenen i seriösa sammanhang.

Skillnadskan karaktäriserades av att språkets naturliga variation 
inte användes som en konstnärlig resurs, utan scenspråket skulle vara 
ett strikt föredömligt, korrekt språk för publiken att ta intryck av. 
I dag har scenspråket en bredd som 1960-talets debattörer av skill-
nadskan inte hade kunnat föreställa sig. Skillnadskan försvann från 
Svenska Teatern, men begreppet skillnadska lever kvar i finlands-
svenskan i betydelsen ’konstlat, onaturligt scenspråk’; skillnadska 
har alltså nästan termstatus i dag.

I kapitlet förekommer också uttrycken högspråk och högsvenska, 
som synonymer till dagens term finlandssvenskt standardspråk, och 
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rikssvenska, som i dag gärna ersätts med sverigesvenska. Hög svenska 
används ofta i dagligt tal som motsats till dialekt. Termen dialekt 
används synonymt med äldre benämningar som bygdemål eller folk-
mål, dvs. det rör sig om en geografiskt förankrad lokal språkart. Ett 
stadsmål är däremot en socialt varierande språkart, lokalspråket i en 
stad.2 Jag har valt att i min egen text behålla de uttryck som används 
i mina källor i stället för att modernisera dem i enlighet med bruket 
i dagens språkvetenskap.

Vilken var anledningen till att skillnadskan alls uppstod, varför 
fick den en så stark ställning på Svenska Teatern och hur skulle den 
egentligen låta (14.1)? Vilka argument för och emot skillnadskan fram-
fördes under debatten 1962 och vad tyckte man om scenspråket 2002 
(14.2)? När tog språk med lokal kulör klivet in på den professionella 
scenen (14.3)? Blev teater på finlandssvenska en domänvinst (14.4)?

Frågor av det här slaget har jag haft i tankarna när jag har lagt upp 
detta kapitel. Att skriva fram svar på dem har emellertid inte varit så 
enkelt. Källäget är nämligen inte det bästa. Den finska teaterns historia 
är väl beskriven, vilket man inte kan säga om den finlandssvenska.3 
Bristen på språkvetenskapligt intresse för dramatik och scenspråk 
är särskilt påfallande. Här finns ändå mycket att upptäcka som inte 
har med språkvård att göra, utan med helt andra språkliga aspekter.4

14.1 Bergroth och scenspråket

Föreliggande kapitel utgör en språkvetenskaplig, närmast språk-
sociologisk, pendang till Thylin-Klaus idéhistoriska redogörelse för 
teatern och språkvården i kapitel 5. Även kapitel 3, av Thylin-Klaus, 
om den finlandssvenska språkvården på 1800-talet, och af Hällström-
Reijonens redogörelse för språkvården på 1900-talet (kapitel 6), 
har relevans för hur man ska förstå den äldre språkvårdens syn på 
finlandssvenskan och på arbetet med att ge den inhemska svenska 
varieteten en position i samhället och på scenen.

Under ett antal decennier kring sekelskiftet 1900 började upp-
fattningen om finlandssvenskans ställning i förhållande till sverige-
svenskan att klarna och språkvetarnas kunskap om den finländska 
svenskans särdrag att växa och systematiseras. Man såg faran i att 
svenskan i Finland skulle utvecklas på egen hand och diskuterade 
hur en särutveckling bäst skulle kunna motverkas. Benämningarna 
finlandssvenska och finlandssvenskar myntades och grunderna till 
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den finlandssvenska språkvården lades. Det gällde inte bara att lära 
ut ett korrekt språk i skolan, utan språket i pressen och på teatern 
sågs som viktiga modeller för skriften respektive talet. Radion, som 
började sina sändningar 1926, uppfattade man inte som lika viktig, 
men faktum är att regelbundna radioteaterföreställningar började 
sändas samma år.5

Den som visste mest om finlandssvenska särdrag var Hugo 
Bergroth, som hade gett ut Våra provinsialismer (1915), ett arbete 
som följdes upp av hans mest kända verk Finlandssvenska ett par 
år senare (1917). År 1916 åtog han sig också att skriva ett utlåtande 
om det svenska scenspråket i Finland (tryckår 1917). Pressen hade 
Bergroth redan tidigare (1912) ägnat särskild uppmärksamhet åt och 
en lärobok Högsvenska för de allmänna läroverken skulle utkomma 
ett år senare (1918).6 Mer än någon annan kunde Bergroth alltså 
överblicka sin tids finländska svenska, och hans engagemang som 
folkbildare var som synes stort.

För att man ska förstå debatten om skillnadskan, som fördes näs-
tan ett halvt sekel senare, behöver man känna till hur Hugo Bergroth 
tänkte sig att ett gott finlandssvenskt scenspråk skulle låta. Man 
behöver också veta att Svenska Teaterns publik var så van vid att 
skådespelarna kom från Sverige att den därför ställde sig skeptisk 
till finlandssvenska på scenen om det inte gällde enklare lustspel.7 
Frågan om finlandssvenskan alls var passande som scenspråk hade 
man diskuterat intensivt sedan 1890-talet, men diskussionen hade 
egentligen startat flera decennier tidigare. Den inhemska svenskan 
var enligt belackarna hemsk. Motståndet var inte lätt att bryta ned.8

Bergroth hörde till dem som talade för teater på finlandssvenska 
och som menade att kritiken som framfördes mot finlandssvenskan 
som scenspråk var orättvis.9 Beslutet att avstå från rikssvenskan 
som Svenska Teaterns scenspråk togs 1915 och från 1916 anlitade 
teatern endast finländska skådespelare.10 Hugo Bergroth var då 
redan medlem av teaterns delegation (invald 1913), och han blev 
senare medlem av teaterns direktion (första gången 1917 och en 
andra gång 1930). Han utsågs också att vara teaterns språkgranskare 
och språkinstruktör; en uppgift som han skötte 1916–1921. Teatern 
och språkvården gick alltså in för att samarbeta. Det var fråga om 
ett slags allians mellan två personer: Nicken Rönngren11 som ledde 
Svenska Teaterns scenskola och Hugo Bergroth som hade beskrivit 
det ideala scenspråket.12
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I två arbeten, som är mycket lika varandra, har Hugo Bergroth i 
detalj beskrivit vad han avsåg med ett gott svenskt scenspråk i Fin-
land. Det ena har nämnts ovan, nämligen Om grunderna för faststäl-
lande av ett svenskt scenspråk för Finland, som är ett ”utlåtande avgivet 
till garantiföreningens för Svenska Teatern i Helsingfors delegation 
den 21 mars 1916” (tryckt 1917). Det andra är ett föredrag hållet vid 
Svenska litteratursällskapets årshögtid 1917 under rubriken ”Det 
svenska scenspråket i Finland”. Bergroth menar att Svenska Teatern 
som en nationalscen ska utgöra en förebild och en samarbetspart för 
teatrar som spelar på svenska på andra håll i landet. Nationalscenen 
ska låta den finlandssvenska publiken höra ”det svenska språk vil-
ket bör vara v å r t  språkideal, det vill säga det svenska högspråket, 
modifierat genom de uttalsegenheter vår nation icke kan tänkas vara 
i stånd att frigöra sig från”.13 

Det första uttalsdrag som Bergroth nämner är grav accent som 
finns i sverigesvenskan och som finlandssvenskar inte bemästrar. Det 
är ett uttalsdrag som hörs och märks mer än många andra på sce-
nen, menar Bergroth, som anser att det inte finns någon anledning 
att ens försöka härma denna s.k. musikaliska accent.14

En del skillnader i fråga om vokal- och konsonantuttalet behö-
ver inte heller beaktas, anser Bergroth. Exempel på finlandssvenska 
språkljud som kan behållas på scen är t.ex. uttalet av a och u samt 
kort e och ä. Det finlandssvenska tydliga uttalet av r i ord som kors, 
svart, svärd och barn ska likaså användas eftersom det gör uttalet 
rikare och klangfullare på scen. Däremot borde man avstå från det 
finlandssvenska d-förslaget i uttalet av djur, djup, djärv osv. eftersom 
det inte tillför scenuttalet något av värde. Bergroth motiverar dess-
utom detta med att det är sannolikt att d i kombinationen dj kommer 
att strykas i en kommande rättstavningsreform. Klusilerna k, p och 
t borde gärna uttalas starkare aspirerade så som i sverigesvenskan 
för att inte sammanblandas med g, b och d.15

Nästa uttalsdrag som Bergroth tar upp gäller stavelsekvantite-
ten. I finlandssvenskan följer man inte alltid svenskans kvantitets-
regel enligt vilken varje betonad stavelse ska vara lång, dvs. den ska 
innehålla antingen en lång vokal eller en lång konsonant. På scenen 
ska ett kortstavigt uttal (t.ex. av fara och ja’) därför ersättas av ett 
norm enligt uttal (faara och jaag). Kortstavigheten i finlandssvenskan 
duggar tätt eftersom draget förekommer i uttalet av flera frekventa 
pronomen (du, dina, någon, mina, sådan), hjälpverb (hade, vara, 
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varit), adverb (bara) och prepositioner (före, över) samt i samman-
sättningar med sådana (företag, översättning).16

Skådespelarna tillhölls också att använda ett oreducerat uttal av 
inte (i stället för int’), skulle (i stället för sku’), måste (i stället för måst’) 
osv. Samma rekommendation gällde också ordformer som taket (i 
stället för take’), kastade eller kastat (i stället för kasta’).17

Med undantag för den grava accenten är inte samtliga rekommen-
derade uttalsformer omöjliga att åstadkomma för en finlandssvensk 
som blir uppmärksamgjord på dem. I fråga om ordböjning, ordbild-
ning, ordförråd, ordbetydelser, fraser och syntax anser Bergroth att 
scenspråket ska avvika så lite som möjligt från sverigesvenskan. Här 
krävdes kunskap, rentav detaljkunskap, om finlandismer av olika 
slag – av regissörer, skådespelare, lärare (vid Svenska Teaterns elev-
skola), pjäsförfattare, översättare m.fl.

Även om Bergroth ibland påpekar att ett visst uttal − sverigesvenskt 
eller finlandssvenskt − är mer klangfullt och rikt än ett annat, så går 
han aldrig in på sådant som talteknik, diktion eller röstbehandling. 
Det var ju inte heller det uppdrag han hade åtagit sig, utan något 
som elevskolans lärare, skådespelare, regissörer och andra på teatern 
förutsattes ta hand om. Det korrekta språket − scenens högsvenska 
− kopplas inte till röstkvalitet och röstbehandling i Bergroths scen-
språksprogram.

14.2 Elevskolan och scenspråket

Svenska Teaterns elevskola (grundad 1908) tog ansvar för att lära 
eleverna den korrekta finlandssvenska högsvenska som skulle brukas 
på scenen. Det var inte den första elevskolan som grundades, men 
den skulle bli den mest långlivade.18 Behovet av en gedigen teater-
utbildning blev aktuellt i samband med att man började arbeta på att 
skapa en permanent inhemsk scen. Alla försök var dock kortlivade. 
Först ut var Dramatiska elevskolan (1866−1869) som var avsedd för 
både svensk- och finskspråkiga elever; de finskspråkiga eleverna var 
dock mycket få. Därefter startade ytterligare fyra elevskolor en efter 
en, men ingen blev långvarig. Några fler tankar på att utbilda skåde-
spelare på bägge språken var det inte längre tal om.19

Svenska Teaterns elevskola förestods länge (1910−1931) av Nicken 
Rönngren som var dess lärare i muntlig framställningskonst. Han var 
också chef för Svenska Teatern under flera decennier (1919−1954). 
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I praktiken var det Rönngren som ansvarade för att Bergroths scen-
språksprogram genomfördes, och han var mycket engagerad för 
saken. Den första föreståndaren (1908−1910) var Hjalmar Peters, en 
av teaterns rikssvenska skådespelare, men det var Rönngren som 
lade fram det förslag till läroplan för elevskolan som teaterns direk-
tion godkände.20

När Rönngren 1910 blev ombedd att bli elevskolans föreståndare, 
försäkrade han sig om att ingen av de rikssvenska lärarna skulle  til låtas 
lägga sig i modersmålsundervisningen. Arbetet på ett finlandssvenskt 
scenspråk var nyligen påbörjat, och Rönngren ansåg det viktigt att 
”då ett scenspråk skall skapas, det skapas av dem, det skall tjäna, och 
ej med tillhjälp av dem, för vilka det utgör ett främmande språkut-
tal”. 21 Rönngrens verksamhet gick i första hand ut på att skapa för-
utsättningar för en finlandssvensk nationalscen. För detta ända-
mål behövdes ett föredömligt finlandssvenskt scenspråk. Rönngren 
lyckades väl från början. Så här står det i en notis i landets svenska 
tidningar 1910, då han hade utnämnts till elevskolans föreståndare:

Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors, som har sig förelagd 
uppgiften att bereda personer, hvilka önska ägna sig åt inhemsk 
svensk teaterkonst i Finland, en grundlig och allsidig fackutbild-
ning, påbörjar den 15 instundande september sin andra, två läseår 
omfattande kurs. I öfverenstämmelse med denna uppgift utbildas 
eleverna vid teaterskolan främst i förmågan att vårdadt, vackert 
och korrekt använda finländsk svenska. Undervisning meddelas 
i följande ämnen: diktion, recitation, rollanalys och rollinöfning, 
plastik, dans, fäktning och sång, äfvensom i dramats och den dra-
matiska konstens historia, hvarförutom skolan äfven i öfrigt vill 
söka befordra elevernas utveckling i konstnärligt och kulturellt 
afseende. Inträdesfordringarna äro: finskt medborgarskap, god 
frejd, god skolunderbyggnad och god dramatisk begåfning.22

Svenska Teaterns elevskola tillkom redan flera år innan Bergroths 
förslag till scenspråk lades fram och innan teatern blev den perma-
nenta inhemska scen man hade arbetat för så länge. Att Bergroths 
scenspråksprogram sedan slog igenom så väl som det gjorde, och 
att teaterns högsvenska förblev Svenska Teaterns scenspråk under 
nästan ett halvt sekel, var i hög grad den viljestarke Rönngrens för-
tjänst. Det var han som övervakade att Bergroths scenspråksprogram 
tillämpades i praktiken. Rönngren fanns ju i huset till år 1954 och 
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hade fortsatt inflytande över undervisningen som bedrevs i elev-
skolan.23 Ett generationsskifte blev det alltså inte fråga om förrän i 
mitten av 1960-talet, dvs. kort efter det att debatten om skillnads-
kan hade avklingat.

Det personliga utgångsläget för skådespelarna och eleverna i tea-
terskolan varierade givetvis. Den som hade vuxit upp i ett s.k. bildat 
hem i huvudstaden hade från början ett språk som låg nära Bergroths 
ideal. Bergroths regler var ändå inte absoluta. En dramatiker hade 
rätt att använda finlandssvenska ord och uttryck för att ge den rätta 
lokalfärgen åt sin pjäs vilken en finlandssvensk, men inte en sverige-
svensk, skådespelare sedan kunde göra full rättvisa:

Och i pjeser som behandla finländska vardagsförhållanden måste 
ju för karakteriseringens skull finländska ord, uttryck och fraser 
i   v i s s  m å n  tillåtas, där de motsvarande högsvenska uttrycken 
icke verkar genuint: varförutom man icke heller annars får göra 
intrång i författarens rätt att av konstnärliga, stilistiska skäl betjena 
sig av exklusivt finlandssvenska uttryck.24

Bergroths krav på det finlandssvenska scenspråket blev sedan, enligt 
Reuter, vägledande för vårdat talspråk i andra sammanhang: i offent-
ligt tal, föredrag, predikningar och så småningom i radio och tv.25 
Däremot satte Bergroths språkideal inga spår i det naturliga fin-
landssvenska talspråket. Reuter konstaterar att skriftspråkspåver-
kan på talspråket i dag förekommer i betydligt lägre grad i Finland 
än i Sverige. Detta märks bl.a. genom att kortstavighet i vissa typer 
av ord och användningen av reducerade former är frekventa i ledigt 
finlandssvenskt tal och uppfattas som stilistiskt och socialt neutrala. 
Här finns kanske roten till den kritik mot Svenska Teaterns scenspråk 
som framfördes 45 år efter att Bergroth hade formulerat hur språket 
på teaterns scen borde låta och Rönngren hade sett till att alla kunde 
sin läxa. Avståndet mellan språket på scenen och språket i publiken 
växte och så uppkom skillnadskan.

14.3 Scenspråket ett halvt sekel efter Bergroth

Debatten om skillnadskan startade i pressen och ledde sedan till en 
öppen diskussion anordnad av Svenska språkvårdsnämnden och i 
sin tur refererad i pressen. Den som tände facklan var alltså Bengt 
Ahlfors som senare har reflekterat både över ordväxlingen i sig och 
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över skillnadskan som ett onaturligt scenspråk. Fyrtio år efter debat-
ten uppstod sedan en ny, men betydligt mer begränsad och mindre 
eldfängd, diskussion om scenspråket.

14.3.1 Pressdebatten om skillnadskan

Debatten i Nya Pressen om Svenska Teaterns scenspråk startade den 
15 januari och avslutades den 29 januari 1962. I den deltog, förutom 
Bengt Ahlfors själv givetvis, fyra privatpersoner, en professor och 
två docenter som intervjuades av tidningen i egenskap av experter 
på språk och litteratur, Svenska Teaterns chef och teaterns artistkår. 
Några av debattörerna deltog med fler än ett inlägg.26 Bengt Ahl-
fors har själv skrivit om debatten i några sammanhang. Jag inleder 
med att kronologiskt redogöra för det som kan utläsas av tidnings-
klippen för att senare komplettera med Ahlfors egna tillbakablickar. 
I en del fall är det fråga om texter som enskilda personer själva har 
formulerat; i andra handlar det om journalisters återgivning av vem 
som har sagt vad.

Ahlfors inleder sin debattartikel (15.1.1962) genom att ge läsaren 
den historiska bakgrunden till att Svenska Teatern spelar på finlands-
svenska. Han påminner om att det faktiskt fördes en kamp för att 
finlandssvenska och inte sverigesvenska skulle användas på teaterns 
scen, och han rekapitulerar de argument som en gång i tiden fram-
fördes för detta. Det tidiga 1900-talets teaterpublik hade helt enkelt 
velat höra sitt eget språk (sin egen varietet) på scenen, och senare 
tillkom en del nationella och språkpolitiska ambitioner.

Ett språkligt argument lades sedan ytterligare till: man ville att 
teaterspråket skulle kunna stå modell för ett språk rensat på fin-
landismer och andra finländska särdrag. De personer som främst 
arbetade för detta var, enligt Ahlfors, Hugo Bergroth och Nicken 
Rönngren. Den senare var som nämnts först föreståndare för tea-
terns elevskola, därpå chef för den nya nationalscenen. Den förre 
var medlem i teaterns delegation under det stormiga årsmötet 1915, 
då Svenska Teatern beslutade att från 1916 uteslutande spela på fin-
landssvenska. Ahlfors sammanfattar:

Detta nya språk − ”skillnadskan” − uppträdde med uppenbara 
anspråk på att betraktas som ett finlandssvenskt högspråk, den 
praktiska tillämpningen av Bergroths rensningsaktion. De ansprå-
ken gäller ännu.
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Som Ahlfors ser det i sin debattartikel är felet med Svenska Tea-
terns scenspråk, skillnadskan, att det aldrig har lyckats slå igenom 
på bred front. Det är helt enkelt ett dött språk som bara existerar 
innanför teaterns väggar: ”Det finns en mängd språkliga normer 
som bara tillämpas i teorin. Och i skillnadskan.” Som ett exempel 
ger Ahlfors uttalet av sku’ och int’ som också förekommer i bildat 
talspråk, men som enligt språkvårdarna inte ska få höras på sce-
nen. Teaterns uppgift är, enligt Ahlfors, ändå inte att tjäna språk-
vården för då degraderas den till att vara ett forum för folkupplys-
ning. Den ursprungliga tanken, som gick ut på att man spelar på 
finlandssvenska för att publiken ska få höra sitt eget språk, har man 
glömt bort. Skillnadskan har emellertid allvarligare svagheter än så, 
understryker Ahlfors.

Dels innebär kravet på skillnadska att den språkliga träning som 
skådespelarna får under sin studietid tvingar dem att klä sig i ”en 
frackskjorta med trång krage”, dvs. använda ett språk som inte är 
naturligt för dem. Skillnadskan blir därigenom, enligt Ahlfors, ett 
hämmande handikapp för skådespelarnas konstnärliga utveckling. 
Dels är skillnadskan särskilt störande i seriösa pjäser som handlar 
om människor i dagens värld:

Vi störs inte ofta av skillnadskan i klassiska pjäser där textens 
språkbruk i sig själv är främmande. Eller i salongskomedier vars 
kvasirealism är ännu mer fjärran från verkligheten. Men lyssna 
till den i pjäser där den är satt att uttrycka modärna levande män-
niskors ord! Då framstår den i all sin anemiska hjälplöshet.27

När man läser Ahlfors debattartikel i dag kan man förvåna sig över 
att den retade upp så många läsare. Att språket på scenen kan och 
ska variera i enlighet med pjäsens och uppsättningens syfte låter inte 
särskilt provocerande. I jämförelse med gårdagens publik förväntar 
sig dagens åskådare inte heller att teatern ska bjuda på ett modell-
språk, helst snäppet finare än åskådarens eget. Den debattdialog som 
följde mellan Ahlfors och hans läsare visar hur man tänkte för ett 
halvt sekel sedan. Signaturen H. är först ute (16.1.1962) och skriver:

Behåll ”skillnadskan” i brist på bättre!
Den rotvälska som utgör alternativet till ”skillnadskan” skulle 
nog vara en ännu värre styggelse än det språk som klingar på 
Svenska Teatern.
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H. hävdar bestämt att ett scenspråk måste vara ett slags norm som 
inte behöver ha någon motsvarighet i det dagliga livet. I Stockholm 
talar heller ingen som man talar på Dramaten. Det går bra att behålla 
”skillnadskan” och använda lokala glosor för att uppnå komiska effek-
ter. Exemplen på glosor som H. ger är sku’, int’, nummern, jag har 
skyndsamt, jag hoppa’, jag ha hoppa’.28 Att finlandssvenskan kan ses 
som ett medel för att uppnå komiska effekter påminner om motsva-
rande inställning till bruket av dialekt på scenen.

Torsten Bjurström deltar i debatten dagen därpå (17.1.1962).29 Han 
förstår argumentet att publiken har rätt att höra sitt eget språk, men 
påpekar att det då inte kan vara fråga om vilken som helst variant av 
språket. Arbetet på att fastställa vad som är ett gott finlandssvenskt 
teaterspråk var en viktig kulturuppgift som inte har förlorat sitt värde:

Man utgick från den svenska som talades av bildade (och för 
språkets ans intresserade) personer i det svenska Finland, med 
uteslutning av fula, onödiga och för bildade rikssvenskar obegrip-
liga finlandismer och vanliga språkfel. M.a.o. en finländsk hög-
svenska som fordrade vårdnad och insikt för att fullkomnas till 
ett smidigt uttryck för tanke och känsla. En växelverkan krävdes 
mellan den bildade opinionen, den vetenskapliga forskningen och 
teatern. Om teatern på detta sätt har blivit ”en språkvårdens tjä-
nare” är det i sanning ingen föraktlig sida av dess kulturuppgift.

Bjurström frågar sig vilket finlandssvenskt vardagsspråk som Ahlfors 
har i tankarna, och menar att han tycks gå i bräschen för de varia-
tioner av ”finlandssvenska” som talas i Sörnäs och Kronohagen. Det 
finns flera varianter än så, framhåller Bjurström och nämner glo-
sor och tonfall från Sibbo, Pargas, Tjöck och Gamlakarleby. Bengt 
Ahlfors svarar omedelbart (18.1.1962) och utvecklar sin tankegång:

Jag är alltså inte ute efter att vulgarisera vårt älskade modersmål, 
vilket märket H. och Torsten Bjurström tycks frukta. Jag efter-
lyser ett naturligt scenspråk som kan anpassas efter stil. Molière 
fordrar sin stil, Chorell sin.

Ahlfors påpekar att dekor, belysning etc. är verkningsmedel i realis-
tiska uppsättningar och frågar sig varför inte språket också får använ-
das som ett sådant, utan i stället tillåts bryta illusionen. När busarna 
på scenen talar kansliprosa (här anspelar Ahlfors på Vivica Bandler, 
jfr avsnitt 14.3.3 nedan), då är scenspråket långt ifrån ett språk som 
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är ”ett smidigt uttryck för tanke och känsla”. Han avslutar med en 
försäkran om vilket hans syfte i grunden har varit: ”Jag vill tvärtom 
ge scenspråket den normen att det anpassar sig efter sitt syfte, att det 
medverkar till det illusionsskapande som är teater.”

Bjurström återkommer någon dag senare (19.1.1962) och frågar 
vad Ahlfors menar med vanligt finlandssvenskt vardagsspråk som 
talas av vanliga människor i normala situationer. Ahlfors svarar: ”Det 
som talas av vanliga normala människor, med undantag av ytterlig-
heter som busar och professionella språkvårdare.”

Debatten om skillnadskan gällde uttryckligen och uteslutande 
Svenska Teatern, därav benämningen. Lilla Teatern, som hade grun-
dats 1940 och som Vivica Bandler hade övertagit 1955, berördes inte 
av scenspråksdiskussionen.30 Lilla Teaterns profil var en annan än 
Svenska Teaterns både vad gällde repertoar och uppfattningen om 
den svenska som skulle användas på scen.31 Det var därför självklart 
att Svenska Teaterns chef, skådespelaren Runar Schauman32 var den 
som skulle svara Ahlfors. Svaret (20.1.1962) var beskt. Det gick bl.a. 
ut på följande: 

B. Afs. är inte så litet säker på sig, då han anser sig vara en större 
auktoritet ifråga om språkets uttal, än prof. Hugo Bergroth, som 
efter ett långt livs intensiva forskningar utarbetade de normer, 
som ännu i dag utgör den säkra grund på vilken våra språkvår-
dare bygga.

Bengt Ahlfors var enligt Schauman en självutnämnd expert som 
behöver läsa på i Bergroths Finlandssvenska, Svensk uttalslära och 
Högsvenska.

Svenska Teaterns artistkår höll helt med sin chef (23.1.1963) och 
försvarade sin teaters språkliga framtoning. Artisterna upplevde sig 
ha blivit kränkta, vilket man kan förstå. De var ju de professionella 
skådespelare som stod för skillnadskan i praktiken.

Tror B. Afs. verkligen att allvarligt arbetande, ansvarsmedvetna 
sceniska artister under loppet av årtionden har vinnlagt sig om 
ett vårdat scenspråk mot sitt bättre vetande och av t v å n g !  […]

Facit: Vi vill gärna behålla vårt scenspråk, vårda oss om det 
och förkovra det − helst utan inblandning av personer, vars syfte 
förefaller oss dunkelt. Någon vidare polemik kommer vi inte att 
inlåta oss i.
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Den 22 januari 1962 redogjorde Nya Pressen för vad tre tillfrågade 
experter ansåg om Ahlfors debattartikel och rubricerade resultatet: 
’Sku’ och ’int’ kan få farliga följder. De tre experterna var profes-
sor Olav Ahlbäck, docent Lars Huldén och docent Johan Wrede.33 
De två förstnämnda representerade språkvetenskapen (nordistiken), 
den sistnämnde litteraturvetenskapen.

Ahlbäck tycker att Ahlfors uttalande är oklart av flera anledningar. 
Han ställer bl.a. följande frågor:

Vad menas med naturligt språk? Hur många vardagliga former 
skall vi ta upp och vilka? Efter vilka principer ska de väljas, efter 
tycke, smak eller statistik? Vad menas med anpassning efter stil?

Ahlbäck önskar sig en mer preciserad framställning och fler kon-
kreta språkliga exempel på vad som kan tänkas och inte kan tänkas 
lämpligt i scenspråket. Att olika pjäser kan kräva olika språklig fram-
toning berör han inte. Det Ahlfors önskat sig (se ovan) är ju uttryck-
ligen ett naturligt scenspråk som får anpassas efter pjäsens stil, inte 
en ny bergrothsk förteckning över vad som är lämpligt eller inte.

Huldén anser det vara teaterns plikt att använda ett föredömligt 
talspråk på scenen. Som exempel på ett föredömligt uttal ger han 
oreducerade uttalsformer som kastade, bordet, kommit, inte, skulle 
”trots att det bland Svenska Teaterns publik än så länge inte finns 
särdeles många som använder dem”. En nationalscen ska inte vara 
alltför hårt bunden till det lokala talspråket, utan höja sig över det: 
”Dramatiken kräver stilisering, schematisering. Och om tiljorna kan 
föreställa världen så borde högsvenskan kunna föreställa språket.”

Wrede lyfter fram scenspråkets betydelse i samhällen som har 
behövt kämpa för sitt språk. Teatern har haft en roll att spela i nations-
bygget, vilket den finska teatern tydligt exemplifierar.34 En natio-
nalscen signalerar att den har en nation bakom sig. Han anser att 
betydelsen av ett normalspråk − som han kallar det − inte ska under-
skattas. Det är teatern som ska demonstrera ett sådant, och Svenska 
Teatern är sedan 1915 en finlandssvensk nationalscen.

Inget kultursamhälle och ingen teater klarar sig utan ett normal-
språk. Ett normalspråk skall vara gångbart i alla situationer och 
därför också i (nästan) alla pjäser. […] Det skall vara begripligt 
och levande för en så stor del av publiken som möjligt. Allt det 
här håller Ahlfors säkert med mig om. Han har inte sagt det mot-
satta så vitt jag kan se. Men däremot har Ahlfors ingen förståelse 
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för scenspråkets pedagogik. Han anser att scenspråket ska följa 
majoritetens talspråk, därmed punkt. Så och bara så förblir scen-
språket vid liv. Att scenspråket skulle korrigera talspråket finner 
han tydligen absurt. Men det är det inte.

Det verkar som om litteraturvetaren Wrede är den av de tre som 
bäst har förstått Ahlfors intention, även om också han i likhet med 
Ahlbäck och Huldén anser att scenspråket ska kunna höja sig över 
det vardagliga talspråkets nivå. Svenska Teaterns språk är kanske 
alltför ålderdomligt menar Wrede ändå och formulerar sig så här:

Hans [Ahlfors] formulering betyder väl närmast att Svenska Tea-
tern lyssnar mer till Bergroths redan höstligt nakna pekpinne än 
till den gröna granens susning. Att man i templet talar ett dött 
ritualspråk, ett renlärigt fikonspråk från gångna dagar.

Debatten avslutades den 29 januari 1962. Göran Schildt35 fick näst 
sista ordet. Han är av åsikten att Bergroths målsättning numera måste 
betraktas som artificiell och att det inte längre är nödvändigt att hålla 
fast vid en ”högfinlandssvenska” som Ahlfors fyndigt hade döpt till 
skillnadska. Samtidigt anser också Schildt att alla språk områden 
behöver ett högspråk och att sverigesvenskt högspråk duger till det 
om man undantar vissa uttalsfenomen:

Vi får nöja oss med att tala så hyggligt vi kan, med avstående från 
alla uppstyltade pretentioner och språkliga preciositeter. Lilla Tea-
tern i Helsingfors har visat hur mycket man kan vinna på detta.

Sista ordet gavs till Bengt Ahlfors som fick en möjlighet att rätta till, 
och försvara sig mot, en del av det som skrivits under veckornas lopp. 
Han konstaterar att scenspråket ännu inte kan diskuteras lidelsefritt; 
omnämnandet av sku’ och int’ innehöll dynamit. Han försäkrar än 
en gång att han inte har angripit Hugo Bergroth eller språkvården 
i allmänhet, utan bara konstaterat att konstnärligt skapande häm-
mas av språkkrav.

Sedan ger Ahlfors ett exempel på den finska bearbetningen av 
Walentin Chorells36 pjäs Damrummet (Kattorna) då den spelades 
på finska på Kansanteatteri. I den finska dialogen ingick tydliga tal-
språksdrag.37 Finnarna är tydligen mindre känsliga för vardagliga 
tongångar, konstaterar Ahlfors. Samma pjäs sattes också upp på 
Dramaten i Stockholm och då ”översattes” den till rikssvenska från 
finlandssvenska. En av rollerna talade dessutom Stockholmsslang: 
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”Att den språkliga dräkten bör anpassas efter pjäsen föreföll natur-
ligt för dessa teatrars ledning. Och det är det också.”

Teaterchefen Runar Schaumans inlägg har inte alls berikat debat-
ten, menar Ahlfors. Att artistkåren är solidarisk med sin chef förvånar 
honom inte. Däremot är det beklämmande att teaterns skådespelare 
inte alls är intresserade av att diskutera frågan. Att skådespelarna ser 
det som en del av sin kallelse att bedriva folkupplysning i språkvårdens 
tjänst är en deklaration som rentav är unik i vårt konstliv. Kärnan i 
problemet är ”att det språk som talas på Svenska Teaterns scen låter 
onaturligt”, men det är något som man tydligen inte vill diskutera.

14.3.2 Svenska språkvårdsnämndens diskussion om skillnadskan

När debatten hade förklarats avslutad i Nya Pressen anordnade Svenska 
språkvårdsnämnden i samband med sitt årsmöte i slutet av mars en 
diskussion om scenspråket dit Bengt Ahlfors givetvis var inbjuden.38 
Diskussionen refererades efteråt i Hufvudstadsbladet (1.4.1962), Nya 
Pressen (6.4.1962) och Svenska Demokraten (3.4.1962). Följande byg-
ger på referaten i tidningspressen.39

Diskussionen hölls i de vetenskapliga samfundens hus i Hel-
singfors (Ständerhuset) och inbjudna var representanter för teater, 
kritikerkår och radio. Olav Ahlbäck, ordförande för Svenska språk-
vårdsnämnden, öppnade diskussionen genom att (enligt Hufvud-
stadsbladet) konstatera att den å ena sidan berör scenspråket som 
fonetisk norm, å andra sidan också gäller användningen av olika 
språkarter i ett konstnärligt syfte.

Ett längre inledningsanförande hölls därpå av Carl Öhman40 som 
talade om scenspråkets utveckling. Han konstaterade bl.a. att det är 
svårt att fastslå en gemensam talspråksnorm eftersom Helsingfors-
svenskan låter så finsk och det österbottniska talet har sin speciella 
intonation. På scenspråkets uttal verkar, enligt Öhman, främst pjä-
sens karaktär, författarens och översättarens eget språk, regissörens 
insats och skådespelarnas eget arbete. Öhman efterlyste vidare en 
sceniskt gångbar ”lågsvenska” och ett ”allmogespråk”, något i stil med 
Vilhelm Mobergs välkända litterära småländska som kunde fungera 
som ett fiktivt finlandssvenskt allmogespråk på scenen.41

Hufvudstadsbladets rapportör M. R-m (1.4.1962) menar att hel-
hetsintrycket av diskussionen blev positivt. Slutsatsen är kanske 
något förvånande eftersom tidningens läsare samtidigt får veta att 
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deltagarna inte alls var överens om när språkriktighet inkräktar på 
teaterns konstnärliga frihet:

[…] och resultatet blev en långtgående enighet om vikten av en 
språknorm och betydelsen av att teaterns konstnärliga uttrycks-
möjligheter inte härigenom inskränks. Beträffande den utsträck-
ning, i vilken ”teatersvenskan” borde användas och i vilken mån 
språkriktighetssynpunkter verkar hämmande på den konstnär-
liga framställningen, framfördes däremot olika, delvis motsatta 
synpunkter.

Signaturen B. i Svenska Demokraten (3.4.1962) förhåller sig positiv 
till Ahlfors syn på Svenska Teaterns scenspråk. Han försöker sig på 
att tolka vad som kan tänkas ligga bakom publikens önskan om ett 
friare, naturligare språk på scenen:

[…] och en publikdragning till intim dialog, intim spelstil à la 
rikssvensk teater, film och TV. Den demonstrativa klassiska sti-
len uppfattas kanske som ett irriterande ordrytteri.

Vivica Bandler42 höll också med om Ahlfors kritik av skillnadskan, 
och hon drog en parallell till skönlitteraturen genom att som exem-
pel använda ett för publiken bekant kåseri av Guss Mattsson. Kåse-
riet handlar om en tiopennislant som en gråtande liten pojke säger 
sig ha tappat. Tillfrågad av vuxna förbipasserande varför han gråter 
svarar han på helsingforssvenska att han är ledsen ”som tisikan for i 
håle”. Enligt Bandler kunde han på högsvenska ha svarat: ”Jag är så 
ledsen emedan min tiopennisslant föll ned i rännstenens avlopp.”

Ahlfors uttalade sig självklart också och framhävde på samma 
sätt som i avslutningen på dagstidningsdebatten att han inte varit 
ute efter att diskutera språkvård, utan scenspråk. Exemplen sku’ och 
int’, som han nämner i sin ursprungliga debattartikel (se citat ovan), 
ledde debattörerna in på fel spår, och behovet av ett scenspråk som 
inte faller ur ramen utan blir ett av teaterns många uttrycksmedel 
hamnade i skuggan. Under diskussionen citerade Ahlfors skådespe-
laren Nils Brandt som med en anspelning på Hamlet konstaterade: 
”Teater skall vara en spegel. Det är ett rimligt krav på speglar att de 
ska visa en riktig bild.”

Ahlbäck avslutar och sammanfattar diskussionen. Han konstate-
rar (enligt Hufvudstadsbladet 1.4.1962) rätt salomoniskt:
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[…] och att ingen av de närvarande motsatt sig en norm för det 
finlandssvenska tal- och scenspråket och att knappast någon hel-
ler motsatt sig användningen av andra språkarter vid sidan av 
detta. Vad språknormen beträffar borde den väl vara ett resultat 
av natur och bildning.

Något efter Språkvårdsnämndens diskussion uttalar sig Ahlbäck för 
Nya Pressen (6.4.1962). Han för då ett resonemang kring hur Hugo 
Bergroths språkvårdande insats borde bedömas 34 år efter att den 
andra upplagan av Finlandssvenska (1928) har kommit ut. Bergroth 
var inte någon en gång för alla ”petrifierad ortodox dogmatiker”, lyder 
Ahlbäcks omdöme. Innehållet i Finlandssvenska föråldras naturligt-
vis därför att så mycket i språket förändras. Och så anspelar Ahlbäck 
på Bergroths ”trädgårdsmetafor”43 och säger:

Provinsialismernas ogräsmarker ser inte lika ut i dag − mycket 
har fallit ur bruk och nya provinsialismer har i stället slagit rot 
och spritt sig.

Språkvårdsnämndens diskussion 1962 kunde ha följts upp av ett 
språkvetenskapligt seminarium 1969 om inrikesministeriet hade 
beviljat anslag för ändamålet, men nämnden fick avslag. Inledningen 
till planen (7.5.1969) förtjänar att citeras:

I den svenskspråkiga kulturdebatten i vårt land diskuteras tid 
efter annan det svenska språk som talas på våra scener. För fem-
tio år sedan fastställdes riktlinjer för det av språkmannen Hugo 
Bergroth: det svenska teaterspråket i Finland skulle vara en vår-
dad variant av finlandssvenskan. Denna princip har gällt sedan 
dess. På senare tid har det emellertid ibland gjorts gällande att 
”teatersvenskan” låter konstlad och att man i stället borde lägga 
an på att närma scenspråket till vardagsspråket.

Denna debatt har hos teaterledare och språkmän väckt tanken 
på ett seminarium där teaterspråket skulle dryftas. För att semina-
riet inte skall bli ett upprepande av gamla nötta synpunkter eller 
en debatt utan konkret underlag, är det emellertid nödvändigt 
att förbereda det genom att spela in prov på dels scenspråk, dels 
olika former av bildat svenskt språk i Finland. Dessa prov skulle 
analyseras av språkmän. Inspelningarna kommer att företas av 
en utbildad fonetiker, hum.kand. Mikael Reuter.

Seminariet skulle hållas under slutet av september eller början 
av oktober 1969. Deltagarna skulle vara språkmän, teater ledare, 
författare och företrädare för television, radio och press […].
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Undertecknarna var professor Carl-Eric Thors, nämndens ord förande, 
och Per-Henrik Solstrand, nämndens sekreterare. Mikael Reuter 
skickades aldrig ut med bandspelare och språkmännen återvände, 
såvitt jag vet, inte till ämnet. Men det var klokt av nämnden att vilja 
ta reda på fakta.44

14.3.3 Skillnadskan i Ahlfors backspegel

Bengt Ahlfors var egentligen inte den förste som reagerade på det 
konstlade språket på Svenska Teaterns scen. Redan sju år innan debat-
ten om skillnadskan tog fart ställde Vivica Bandler frågan: ”Måste 
busarna på scenen verkligen tala kansliprosa?” Den retoriska frå-
gan formulerade hon då hon som ny teaterchef och ägare av Lilla 
Teatern höll sin första spelårsöppning på teatern den 23 september 
1955.45 Genom den fyndiga benämningen skillnadska riktade Ahlfors 
sedan udden mot Svenska Teatern, och debattartikeln i Nya Pressen 
öppnade för en diskussion som också publiken kunde delta i. Dis-
kussionen om scenspråket är ingen enskild företeelse. Kritik mot 
äldre generationers uppfattning om språkvårdens mål och metoder 
förekom också i andra sammanhang.46 När Svenska Teatern började 
spela på finlandssvenska 1916 var det fråga om ett paradigmskifte, 
1962 aktualiserades behovet av ett till.

Ahlfors har vid senare tillfällen återkommit till den debatt han 
startade, men framför allt har han resonerat vidare om språket som 
”ett centralt problem i varje finlandssvensk teatersituation obero-
ende om de medverkande är medvetna om saken eller inte”.47 Då 
han arbetade som konstnärlig ledare vid Svenska Teatern (1975−1978) 
tog han initiativ till ett seminarium om scenspråket. Han kunde då 
konstatera att attityderna inte alls längre var så låsta som för tio år 
sedan då språkdiskussioner med teaterns personal i regel hade stan-
nat vid enskilda uttalsfrågor.48 Som regissör ställdes Ahlfors inför 
betydligt knepigare språkfrågor.

Ett av Ahlfors exempel gäller hans dramatisering av K. A. Tavast-
stjernas roman Hårda tider (1891), som utspelar sig i Tavastland bland 
svensktalande herrskap och finskspråkig allmoge under nödåren 
på 1860-talet. Romanen är inte skriven på två språk, utan läsaren 
påminns om språkförhållanden och maktbalans genom påpekanden 
i texten.49 Pjäsen spelades i regi av Ahlfors på Svenska Teatern 1973. 
Ahlfors löste problemet genom att låta herrskapet tala en högsvenska 
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som egentligen var betydligt modernare och mer kultiverad än den 
”herrgårds- och stadssvenska i landets finska bygder”50 som talades 
i Tavastland i mitten av 1800-talet. Herrskapet fick alltså tala något 
som påminde om skillnadskan. För att ge illusionen av att allmo-
gen talade dialekt skapades ett slags lågspråk med dialektala inslag. 
Några av skådespelarna hade en egen dialekt att falla tillbaka på, 
men det hade inte alla. Att härma en dialekt är omöjligt, konstaterar 
Ahlfors. Endast sommarteatrar, som upprätthålls av amatörer med 
dialekt som modersmål, kan spela teater på ett genuint folkmål. De 
professionella teatrarna måste skapa en så god illusion som möjligt.51

Inte bara dialekt, utan även slang är en språkart som är starkt 
förankrad i sin miljö och därför svår att förflytta. Ahlfors ger som 
exempel uppsättningen av den brittiske dramatikern Arnold Wes-
kers pjäs En skola för män, som spelades på Svenska Teatern 1965 i 
regi av Ahlfors. Miljön i pjäsen är en brittisk militärförläggning, vil-
ket innebär att en mängd militära termer och soldatslang används. 
På Svenska Teatern hade man att utgå från en sverigesvensk över-
sättning, så det gällde att överföra sverigesvensk militär termino-
logi till finlandssvensk. Engelskans machine gun, som översatts med 
kulspruta i Sverige, blev maskingevär i Finland. Det här var inte så 
svårt enligt Ahlfors, värre var det med slangen. Finlandssvensk sol-
datslang är i mycket hög grad finsk och den hade rimmat illa med 
brittisk militärmiljö: ”Det närmaste vi kunde komma var alltså en 
finlandssvensk soldatslang som var rensad på sina finska bestånds-
delar, delvis förfalskad och mer högspråklig än det engelska origi-
nalet var.”52 Man gjorde helt enkelt den finlandssvenska slangen mer 
enspråkigt svensk än den egentligen var och är.

Anpassningen av Weskers pjäs till Svenska Teaterns scen handlade 
inte bara om slang, utan också mer allmänt om översättning. Pjäs-
översättningar gjordes ofta i Sverige, och Ahlfors menar att intrycket 
förblev rikssvenskt även om man ändrade en del ord och uttryck för 
den finlandssvenska scenen. När musikalen My Fair Lady sattes upp 
på Svenska Teatern (1959−1961, alltså före Ahlfors tid på teatern) 
använde man den översättning som hade spelats i Stockholm. Den 
svenska slangen ersattes med något som Ahlfors kallar ”fiktiv hel-
singforsisk teaterslang”, som man brukade använda i revysamman-
hang, men i övrigt ändrade man inte i pjäsen.53 Musikalen handlar 
ju om hur en oskolad arbetarklassflicka lär sig tala över klasspråk 
varför fokus ligger på språkdrag som avslöjar klasstillhörighet. Skill-
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naden mellan lågspråk och högspråk i pjäsen är i hög grad en fråga 
om uttal och intonation, inte bara om ord och uttryck. Precis som i 
Stockholm fick Eliza Doolittle också i Helsingfors lära sig att skilja 
mellan ett slutet e och ett halvöppet ä med hjälp av ramsan om den 
spanska räven som klev bland säv och rev en annan räv.54 Svenska 
Teaterns publik förstod säkert den sociala poängen, även om man 
på finlandssvenska genomgående använder samma slutna e-ljud 
oavsett vilken socialklass man företräder.

Som dramatiker har Ahlfors fått anlägga en författares perspek-
tiv på språket:

Hur ska jag realistiskt återge en scen från dagens Helsingfors? 
Låtsas att vi lever i en stad där främmande människor alltid talar 
svenska med varandra? Eller hålla mig till den verklighet jag delar 
med min publik?55

Ahlfors har fått erfara vad det vill säga att få en pjäs spelad på svenska 
i Sverige och på andra språk i andra kulturer. En pjäs går igenom 
flera händer innan den möter sin publik. Pjäsens repliker och scen-
anvisningar ska tolkas och ges liv på scenen av en regissör och en 
ensemble och frågor uppstår.56 Vad händer när finlandssvenskan ska 
Sverigeanpassas och i hur hög grad ska det ske?57 En dramatiker får 
lov att ställa sig samma frågor som alla andra skönlitterära författare 
− vad krävs för autenticiteten och vad behövs för begripligheten?58 
Man kan också, som Ahlfors, tala för att låta en pjäs bevara sin kul-
turella särprägel: ”Finns det tigrar i Kongo är lika finlandssvensk som 
Måsen är rysk. Ändra inte!”59

Intresset för språket på scenen har inte lämnat Ahlfors sedan han 
kastade ut sin brandfackla år 1962. Han hade rätt den gången − skill-
nadskan hade blivit ett konstlat språk som passade alltmer illa i allt 
fler sammanhang. Men scenspråk är inte bara naturlig vardagsprosa 
och Ahlfors summerar:

Har själv fått anledning att fundera över denna min käpphäst. 
Det får ju inte bli ett självändamål detta med ”naturlighet”. Det 
enda viktiga är att språket fyller sin uppgift: att nå människan i 
salongen, tränga in i henne, väcka tankar och känslor. Ibland sker 
det bäst med välartikulerade alexandriner.60
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14.3.4 Har pendeln slagit för långt åt andra hållet?

Våren 1982 utbytte teaterkritikern Greta Brotherus och talpedago-
gen Östen Engström en del synpunkter på teaterutbildningen och 
scenspråket.61 Engström, lärare i talteknik vid teaterhögskolan, hade 
skrivit en artikel i Hufvudstadsbladet (21.3.1982) där han bl.a. jäm-
förde den gamla elevskolan vid Svenska Teatern och den nya teater-
högskolan som språkliga miljöer. Han menade att studerande vid 
teaterhögskolan levde i en betydligt mer heterogen språklig miljö än 
äldre tiders teaterskoleelever. Elevskolans homogena högsvenska hade 
bytts ut mot ett finlandssvenskt varierat standardspråk som speglade 
en annan verklighet än den som gällde förr. Engström konstaterade 
att något scenspråk i traditionell mening helt enkelt inte existerade 
längre. En skådespelare måste behärska flera varianter av svenska.

Brotherus hörde till dem som hade deltagit i debatten om skill-
nadskan två decennier tidigare, och hon hade inte hållit med om 
Ahlfors kritik av scenspråket på Svenska Teatern. Hon provocerades 
av Engströms synpunkter och skriver (HBL 25.3.1982):

Ingen av oss vill ha tillbaka den ”skillnadska” som ensemblen på 
Gamla Lillan så skickligt och roligt tog livet av. Men ingen vill heller 
höra ”sku” och ”int” i rimmad vers på scenen. Ingen vill ha finska 
accenter, rikssvensk slang (ur österbottniska TV-apparater) eller 
alltför dialektalt scenspråk. Hur uppnå natur i teaterskolningen?

Enligt Brotherus väckte de ”unga skådespelarnas skrala replikering 
publikmissnöje” eftersom de inte behärskade taltekniken. Resultatet 
blev då enligt henne viskningar eller rop.

Engström svarar givetvis (HBL 1.4.1982) och han frågar sig om en 
ny språklig intolerans är på väg. Han har nämligen erfarenhet av att 
unga skådespelare blir beskyllda för att inte kunna tala svenska trots 
att de faktiskt har svenska som modersmål och har gått i skola på 
svenska. Engström frågar sig: ”Vilken svenska kan de inte tala? När 
de inte talar den förväntade svenskan anses de tydligen inte kunna 
tala svenska över huvud taget!”

Våren 2002 diskuterades scenspråket följande gång (2002) och 
denna gång i en vidare krets. I april inleddes diskussionen av  Kristin 
Olsoni62 (från Klockriketeatern), och den pågick ett par månader 
innan den avslutades med en debatt som arrangerades på Hangö 
teaterträff i juni.63 Nästan alla som deltog i den var professionella 
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teaterarbetare, och teaterfältet såg annorlunda ut än förr. Antalet 
professionella teaterscener, fria grupper och amatörteatrar var stort, 
och sedan 1980-talet hade särskilt många fria grupper tillkommit.64

Denna gång är det ingen som vill tala för teatern som ett verktyg 
för språkvården och några enskilda finlandssvenska språkdrag vill 
man inte heller diskutera. Däremot tycks man oroa sig för att scen-
språket håller på att bli fattigt och enahanda, att man inte använder 
− kanske för att man inte längre behärskar − en vidare stilrepertoar.

Rubriken för Kristin Olsonis kolumn i Hufvudstadsbladet 
(21.4.2002) löd ”Skillnaden i dag”. Hon inleder med att konstatera 
att Ahlfors ”rabalderartikel” från 1962 hade haft många goda konse-
kvenser. Det blev möjligt att spela teater på ett trovärdigt finlands-
svenskt språk. Lilla Teatern hade gått i bräschen för ett naturligt 
tilltal och skillnadskan försvann, men Olsoni frågar sig om pendeln 
nu har svängt till sitt andra ytterläge. Man tycks använda vardags-
helsingforsiska i vilka pjäser som helst och motiverar detta med att 
det ”känns naturligt”. Olsoni opponerar sig och understryker att det 
inte är skådespelarnas egen känsla för vad som är naturligt som ska 
avgöra valet av språkstil för en pjäs:

Det är en grov underskattning av åskådarna att tro att de kan ta 
till sig bara det språk som de talar hemma − oavsett om de kom-
mit för att se Misantropen, Mumintrollet, Medea eller Morkis.65

Ett nyanserat och till innehållet anpassat språk kommer inte 
av sig själv efter att hela språkfrågan så länge legat i träda. Det 
krävs övning, förstås, liksom akrobatiken, musiken, sången och 
improvisationen kräver övning. Det är ju litet genant att det 
behöver sägas.

Det är klart att inte bara busar, utan alla moderna mänskor i 
modern vardagsmiljö skall tala modernt vardagsspråk, men alla 
de andra pjäserna − varför blir formen plötsligt oviktig just när 
det gäller språket?

En replik på inlägget formulerades (25.4.2002) av Joakim Groth66 
som konstaterar att modern teater alltid har det talade språket som 
norm eftersom vi är vana vid att det är just det som låter ”naturligt”. 
Avsteg från normen fungerar alltid som ”främmandegörande” ele-
ment. En vecka senare (4.5.2002) återkommer han och beskriver 
närmare vad han avser med norm. Han understryker att ”normen 
ska vara det talade finlandssvenska ordet snarare än det skrivna 
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allmänsvenska”. Han har inget emot att vårdat språk används på 
scenen, men utgångspunkten måste vara att språket är underställt 
karaktären. Normen ska inte vara en ”hybrid av språkvård, höglit-
terär respekt och en idé om ett rent maner- och kulturfritt språk av 
närmast mystisk karaktär”.

Kristin Olsoni återkommer ytterligare en gång (5.5.2002) med 
en insändare i Hufvudstadsbladet. Hon håller med Joakim Groth 
om att scenspråket är som bäst när det inte märks, men fortsätter:

I dagens finlandssvenska teater märker man det emellertid hela 
tiden − för att det haltar i rytmen, för att det är kraftlöst och sak-
nar variation. För att det ensamt av alla sceniska uttryck är natu-
ralistiskt och ett och detsamma oavsett textunderlaget.

Pjäser har inte en enda fastslagen språkdräkt; nya översättningar görs 
också av klassiker. Olsoni konstaterar att många av dagens skåde-
spelare inte behärskar t.ex. blankvers. Men när en dramatiker som 
Shakespeare väljer vers i vissa scener och prosa i andra så ligger det 
en avsikt bakom valet som behöver respekteras. Bara det språkliga 
uttrycket behärskas mödolöst så gör det inte ett artificiellt intryck 
även om det avviker från ett naturalistiskt vardagstal. Olsoni gör här 
samma bedömning som Ahlfors ett år innan då han konstaterar att 
unga skådespelare inte har problem med att låta ”naturliga”, men 
däremot går vilse när de konfronteras med en högre stil.67

Vidare hoppas Olsoni att diskussioner om scenspråket inte längre 
ska reduceras till frågan om int’ och sku’ m.m. ”Det handlar om så 
mycket mer: om ljud och ändelser och betoningar, men framför allt 
om rytm och klang, om kraft och variation.” Det finns, enligt Olsoni, 
ett behov av att bredda det finlandssvenska scenspråket, t.ex. genom 
att använda dialekten som en möjlighet.

Skådespelaren Dan Henriksson68 (också från Klockriketeatern) 
hakade på debatten i Hufvudstadsbladet (6.6.2002) och menar att 
det just nu är trendigt att tala slarvigt och blandspråkigt:

Cicero är helt out. Den tränade rösten är om inte föraktad, så 
åtminstone utfryst. Det talade språket blir kortare, ljud faller bort. 
Förenklingen slipar ned ord och ordförråd. Vi saknar budskapet. 
Det kollektiva engagemangets tid är förbi.

Henriksson hade redan ett år tidigare varit inne på samma tema då 
han i en artikel resonerar kring teaterns och teaterspråkets utveck-
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ling från 1980-talet och framåt. Det vårdade talet och den bundna 
texten mår dåligt på dagens scener, menar han. Det har skett en beto-
ning av de fysiska uttrycksmedlen på det talade språkets bekostnad. 
Vidare noterar Henriksson en allmän förändring i språket eller kan-
ske snarare i språkbruket. Det handlar om en uppluckring ”såväl i det 
offentliga språket (i litteratur, press, radio, TV och på scenerna) som 
inom teaterutbildningen. Man får låta hur som helst i det offentliga 
rummet.”69 Vad Henriksson noterar, är den utveckling som språk-
vetarna kallar informaliseringen av språket.70 Teatern fångar helt 
enkelt upp trender i samhället.

Diskussionen om scenspråket fortsatte som nämnts vid Hangö 
teaterträff i juni 2002. Den refererades kort i Hufvudstadsbladet 
(7.6.2002) och fylligt i Språkbruk (2002:3).71 Det finlandssvenska 
scenspråket, med alla dess utmaningar och brister, diskuterades av 
en panel som var överens om att språket behöver uppmärksammas 
i den offentliga debatten, som en del av teatrarnas arbetsprocesser 
och i dagens skådespelarutbildning.

Sociologen Thomas Rosenberg menade att bristerna i de fin-
landssvenska skådespelarnas scenspråk var ett uttryck för det all-
mänt sett alltmer torftiga finlandssvenska talspråket. På samma sätt 
som andra unga finlandssvenska språkbrukare saknar skådespelarna 
språkmedvetenhet, och de behärskar inte heller någon bred språk-
lig repertoar. De dialekttalande däremot har en variation av uttryck 
att spela med. Skådespelaren Tobias Zilliacus, vid tillfället lärare vid 
Teaterhögskolan, sade sig ha märkt att svenskspråkiga sökande till 
skådespelarutbildningen behärskade sitt modersmål allt sämre. Målet 
med utbildningen borde vara att alla skådespelare utan problem ska 
kunna använda olika stilarter, men så är nu inte fallet. Regissörerna 
Kristin Olsoni och Erik Pöysti beklagade bägge att skådespelarna 
gärna ersätter ovanligare uttryckssätt med mer välbekanta uttryck, i 
stället för att lära sig förstå och använda för dem nya formuleringar. 
Brister i det egna språket försvagar då dramatikerns intentioner, och 
man kan fråga sig vem det är som egentligen har makten över språket.

Marina Meinander, då dramaturg på Svenska Teatern, kom med 
ett av diskussionens mest kontroversiella uttalanden. Hon framhöll 
att det tycks råda ett slags ”skådespelarnas diktatur” i förhållandet 
mellan regissör, dramaturg och skådespelare. Valet av språk för en 
pjäs ska ske medvetet; det är regissören som träffar ett konstnärligt 
val och som hittar fram till en relevant form som också inkluderar 
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språket. Problemet är att det finns alltför få finlandssvenska regissö-
rer och dramaturger som vågar ställa språkliga krav på de finlands-
svenska skådespelarna. Bland annat Erik Pöysti höll med henne om 
att regissörerna låter skådespelarna ”fritt förenkla och förslappa tex-
terna” med motiveringen ”så här säger vi inte i Finland”. Regissören 
är inte heller alltid svenskspråkig, och då får skådespelarnas eget 
språköra och egen stilkänsla en ökad betydelse.72

14.4 Dialekt, stadsmål, provinsmål

Debatten om skillnadskan handlade således uteslutande om Svenska 
Teaterns scenspråk. Den angick inte språket på andra scener och 
inte heller berörde den amatörteatergruppernas språk.73 Teater har 
spelats och spelas inte bara på professionella scener i Helsingfors, 
Vasa och Åbo. Amatörteaterverksamheten är livlig, och i miljöer där 
dialekten lever spelar man både på standardfinlandssvenska och på 
dialekt.74 Genom amatörteatern har dialekten klivit vidare till pro-
fessionella sammanhang.

Det första klivet togs av Närpes Teater, en amatörteater i södra 
Österbotten grundad 1964. Teatern har sedan 1966 spelat flera pjäser 
som har överförts från standardspråk till traktens dialekt. Initiativet 
togs av Ralf Långbacka75 som regisserade tre dramatiserade delar 
av Väinö Linnas trilogi Högt bland Saarijärvis moar samt Bertold 
Brechts och Hella Wuolijokis pjäs Herr Puntila och hans dräng Matti. 
Långbacka har själv efteråt (1981) reflekterat över hur han använde 
dialekten i sin regi och vad det innebar för amatörskådespelarna att 
få spela på sitt modersmål.76

I pjäserna, som bygger på Linnas finska romaner, förekommer 
högreståndsfolk som talar högspråk samt bönder och arbetare som 
talar dialekt. Man utgick från den modifierade finlandssvenska dia-
lekt som romanernas översättare (Nils-Börje Stormbom) hade ska-
pat och överförde den till Närpesdialekt. Nu var det alltså fråga om 
en verklig dialekt i dess rätta miljö, inte om att markera dialekt eller 
spela på ”teaterdialekt”.

I Brechts och Wuolijokis pjäs spelar växlingen mellan högspråk 
och dialekt en särskild roll. Den hårde godsägaren Puntila talar hög-
språk som nykter, men som alltmer onykter blir han folkligare och 
övergår gradvis till dialekt. I takt med att han nyktrar till återvänder 
högspråket och hans attityd till omvärlden hårdnar.77
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Långbacka anger tre skäl till valet av den lokala dialekten: ”Dels 
för att de medverkande skådespelarnas språk var dialekt, dels för 
att det var det språk som bäst talades och förstods av huvudparten 
av pu bliken. Och för det tredje för att det var ämnets språk.” Det 
var inget problem att få fram skådespelare som talade dialekt; det 
var svårare att få fram sådana som talade högspråk. Arbetet med 
att översätta − eller överföra − den ursprungliga texten till dialekt 
bestod för det mesta av ett muntligt samarbete med skådespelarna, 
som hade dialekten som modersmål och därför ägde sakkunskap.78

Långbacka iakttog som regissör sina skådespelare och drog slut-
satsen att när dessa spelade på sitt modersmål, dialekten, då slapp 
de slösa sin kapacitet på att behärska det teknisk-språkliga. Hög-
språket utgjorde för amatörskådespelarna ett hinder som dialekten 
frigjorde dem från:

Det visade sig att övergången till dialekt frigjorde skådespelarna 
inte bara på det språkliga området utan också på rörelseområ-
det − allt som hade att göra med gester, dvs. känslouttryck. Det 
öppnades helt slussartat hos de här människorna på ett helt annat 
sätt än om de hade spelat på högspråk.79

Följande kliv togs då Wasa Teater satte upp Colorado Avenue (1999) 
och Lanthandlerskans son (2000) i regi av Erik Kiviniemi. Pjäserna 
bygger på Lars Sunds romaner som utspelar sig i den fiktiva sydös-
terbottniska byn Siklax. Folket i byn talar dialekt, överhet och över-
klass talar högspråk.80 Att en professionell finlandssvensk teater tar 
sig an att spela på dialekt är inte vanligt. Det förutsätter naturligtvis 
att det finns skådespelare att tillgå som klarar av dialekten. Det går att 
markera eller antyda dialekt, men om det är fråga om pjäser som de 
här nämnda, där dialekten verkligen spelar en avgörande roll, räcker 
det inte. När Wasa Teater satte upp pjäserna var det därför fråga om 
speciella satsningar. Teatern gästspelade 2000 med Colorado Avenue 
i Helsingfors, Åbo och Stockholm. Samma sommar spelades pjäsen 
på Tammerfors teaterdagar.81

En dialekt går att ringa in geografiskt. Den skiljer sig från dia-
lekterna i grannkommunerna och från det talade standardspråket. 
Ett stadsmål är däremot inte lika avgränsat från standardspråket. 
Det varierar inte geografiskt, utan socialt. I en stad kan också gäng-
språk − slang − uppstå.82 Ett standardnära stadsmål med tydliga 
lokalspråkliga egenheter är så att säga motsatsen till skillnadskan.
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Det har redan framgått att scenspråket på Lilla Teatern inte berör-
des av debatten om skillnadskan på Svenska Teatern. Lilla Teatern 
avvek inte bara vad gällde scenspråk, utan också i fråga om reper-
toar och publiktilltal. Clas Zilliacus konstaterar att ”Lillan faktiskt 
är en hembygdsteater, inte med knätofs och bygdemål men nog med 
lokalkulör och stadsmål”.83 Det var speciellt i sina revyer som Lilla 
Teatern utvecklade ”ett modersmål med street cred”.84

Hur denna helsingforsiska finlandssvenska togs emot av en Stock-
holmspublik kan vara värt att redogöra för. Stockholmspubliken var 
van vid högklassiga revyer, däremot var den inte van vid gästspel av 
kusiner från landet. Och så var det detta med språket. Lasse Pöysti85 
minns att tanken på att Lilla Teatern skulle åka på gästspel till Stock-
holm kändes som en utopi.

Vi visste att finlandssvenskan i Sverige betraktades som en intres-
sant reminiscens från gamla tider, men som en ohjälpligen pöbel-
aktig dialekt. Den dög inte på scen eller film.86

Lilla Teaterns första gästspel utomlands ägde rum 1957, och man spelade 
Bez (Benedict Zilliacus)87 Rödluvan, den första revy som han skrev för 
denna teater.88 I programbladet hälsade författaren sin publik så här:

Kära publik!

Det är mitt, sa finn om Stockholm. Därmed inte alls sagt att också 
Stockholms revypublik måste vara vår. Men vi begagnar med glädje 
− när vi nu en gång blivit inbjudna − även detta tillfälle att påpeka

• att det lever ett svenskt språk också i Finland (sådant 
det nu är)

• att vi trots slarvig geografisk placering hör till den väster-
ländska kulturen med dess välsignelser (läs revyer) och 
dess otyg (läs revyer).

Av denna lilla, lilla spänning mellan Väst och Öst i världen 
kanske något skymtar fram i denna vår snälla saga om Rödlu-
van. Av den lilla spänningen mellan svenskt och finskt i Finland 
syns tyvärr mindre. Det beror inte på att den skulle vara ömtå-
lig, tvärtom brukar vi på Lilla Teatern regelbundet göra en posi-
tiv poäng av den. Men dess yttringar, i tvåspråkiga sketcher och 
tveeggat skämtande, skulle dessvärre bli obegripliga för Stock-
holmspubliken.

Ni förstod genast vad vi menar: att vi fick lämna våra bästa 
bitar hemma …
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Men vad det gör er gott, inte sant, att igen en gång få höra 
svenska talas som svenska ska talas! Så där som ni själva talade 
kring 1200-talet, innan de bästa av er flyttade över Viken. Nå, det 
där brukar vår städerska Sandra, trogen institutionen sedan fem år, 
kunna utveckla bättre. Vi ger ordet till Sandra. Varsågod Sandra.

Sandra! Sandraa! Hallå, Sandra!
Var är hon nu igen, förbaskade mänska … jaha där kommer 

hon äntligen. Spelet kan börja.89

Mottagandet av Rödluvan var blandat, kanske en aning vänligt ned-
låtande, men inställningen blev snart en annan. Förklaringen var att 
Lilla Teatern två år senare (1959) gästspelade med Troll i kulisserna 
av Tove Jansson som också hade gjort scenografin. Mumintrollens 
finlandssvenska gillades av publiken, och publiktillströmningen var 
så god att gästspelet förlängdes med två veckor. Vivica Bandler, Lilla 
Teaterns chef, beslutade då att man också skulle uppträda med tre 
finländska enaktare, som också de fick god kritik.90 Stenius skriver:

Det var alltså Troll i kulisserna, en form av absurdism i mild och 
barnvänlig finlandssvensk tappning, skriven av den i särklass 
mest världsberömda av Finlands författare med en scenografi av 
den i särklass mest världsberömda av Finlands illustratörer som 
lyckades med konststycket att häva provinsmålets förbannelse.91

14.5 Teater på finlandssvenska − en domänvinst

Hugo Bergroth arbetade för att motverka finlandssvenskans särut-
veckling. På hans tid hade teatern en central roll då det gällde att nå 
den bildade allmänheten och ge den en modell för hur ett finländskt 
högspråk skulle låta. Nicken Rönngrens mål var att göra Svenska Tea-
tern till en teater där man spelade på finlandssvenska, inte på riks-
svenska. För att lyckas med detta måste publiken övertygas om att 
deras modersmål finlandssvenska dög på scenen. Finlandssvenskans 
status behövde höjas i språkbrukarnas egna ögon; det språkliga själv-
föraktet måste fås att försvinna. Sedan 1916 spelade Svenska Teatern 
på finlandssvenska och den scenspråksnorm som skulle följas var 
fastslagen. Med en modern term skulle man kunna säga att föresprå-
karna för denna förändring hade höstat in en domänvinst både för 
finlandssvenskan och för den finlandssvenska kulturen.

Att en norm inte kan cementeras, att alla levande språk lever med 
i skeenden i samhället, och att i synnerhet det språk som används för 
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konstnärligt skapande inte kan styras och begränsas, blev så små-
ningom allt mer uppenbart åtminstone utanför Svenska Teaterns 
väggar. Debatten om skillnadskan, som Bengt Ahlfors initierade, 
var avsedd att handla om språket som ett fritt konstnärligt uttrycks-
medel, men den fastnade i stället delvis i en diskussion om språk-
liga  petitesser. Man förstod inte vad Ahlfors menade, utan reagerade 
känslomässigt. En starkt språkkonservativ falang höll fast vid det den 
uppfattade som ett arv främst efter Bergroth, men säkert också efter 
Rönngren. Bergroth verkade som instruktör och språkgranskare på 
Svenska Teatern fram till 1921 och Rönngren lämnade teatern 1954. 
De hade gjort sina insatser i en helt annan tid än den som teater-
arbetare och publik levde i på 1960-talet, ett decennium fullt av fri-
görelseprocesser på många håll i samhället och i världen utanför.

Det går att dra en parallell till den kritik som riktades mot fin-
landssvenska författares språk från och med sekelskiftet 1900. Lit-
terär språkpurism hade sina förespråkare ända fram till slutet av 
1960-talet.92 Går man emellertid tillbaka till Bergroths Finlands-
svenska noterar man att han visserligen vill att författarna ska kunna 
skriva högsvenska, men att han samtidigt ger dem frihet att själva 
modifiera sitt språk. Det är inte extern manustvätt han är ute efter. 
I förslaget till ett finlandssvenskt scenspråk skriver Bergroth att fin-
ländska ord och uttryck − åtminstone i viss mån − kan förekomma 
i en pjäs som behandlar finländska vardagsförhållanden om detta 
behövs för karaktäriseringens skull. Bergroth var nog inte fullt så 
onyanserad och absolut som han har uppfattats av sin eftervärld.93 
Det finns skäl att tro att det snarare var Rönngrens än Bergroths 
språksyn som med tiden ledde till uppkomsten av skillnadskan.

Skillnadskan försvann så småningom från Svenska Teatern, och 
på andra håll hade den egentligen aldrig fått något starkt fäste. Under 
ledning av Vivica Bandler var Lilla Teatern på många sätt Svenska 
Teaterns antites; detta gällde bl.a. scenspråket. Genom Bandlers 
chanstagning med gästspel i Stockholm blev finlandssvenskan ett 
− visserligen lätt exotiskt men dock − accepterat scenspråk också 
utanför landets gränser. Finlandssvenska skådespelare behöver inte 
längre känna sig språkligt tafatta.

Några år efter debatten om skillnadskan breddades det finlands-
svenska scenspråket ytterligare då Ralf Långbacka lät amatörskåde-
spelare spela dramatiska verk på dialekt på Närpes Teater. Ännu ett 
slags språkligt självförakt motarbetades. Det var säkert ingen slump att 
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både motståndet mot skillnadskan och uppsättningen av dramatiska 
verk på dialekt skedde på 1960-talet. Det som hände på teaterfältet 
var inga enskilda händelser, utan de hängde givetvis samman med 
andra uppbrott inom kulturfältet och i samhället vid samma tid.94

Att byta ut rikssvenska mot finlandssvenska som Svenska Tea-
terns scenspråk var ett vågat drag. Det hade betydelse för den fin-
landssvenska kulturen och för inhemsk svenskspråkig dramatik. Om 
effekten på publikens eget språkbruk var så stort kan vi inte veta. Att 
ett halvt sekel senare utmana skillnadskan när den började utgöra 
ett hot mot levande teater var nödvändigt. Hur snabbt utvecklingen 
gick, hur skådespelarna uppfattade förändringen och hur publiken 
på Svenska Teatern tog emot den finns det ingen samlad kunskap 
om. Man kan föreställa sig att nya generationer av skådespelare och 
regissörer utan saknad bytte ut frackskjortan med den trånga kra-
gen mot naturligare plagg. När dialekten fick ta plats i seriösa tea-
tersammanhang kunde också en dialekttalande publik få uppleva 
sitt eget modersmål som ett professionellt scenspråk. Därigenom 
var erövringen av scenspråket till fullo genomförd − det var möjligt 
att använda sig av all den variation som svenskan i Finland erbjuder.

Noter

1. Bengt Ahlfors (f. 1937), författare, dramatiker, regissör, se Kosk 2014.
2. Se Ivars resonemang om termen dialekt och om finlandssvenska dialek-

ter i inledningen till Dialekter och småstadsspråk, volym I:1 i bokserien 
Svenskan i Finland – i dag och i går.

3. Zilliacus 1995.
4. Lilius 1995 s. 25. Språkvetenskaplig forskning om scenspråk har gjorts 

vid Uppsala universitet. Se Strömqvist 2003.
5. Se Rask 1999 s. 23–24 och Jansson 2016.
6. Se Reuter 2007 och kapitel 4 i denna volym.
7. Här finns inte utrymme för en genomgång av teaterns äldre historia i 

Finland, men se t.ex. Kjellin 1999a s. 362−372 och Kjellin 1999b s. 385−391 
för en koncentrerad översikt. En kort redogörelse för vilka teatrar som 
spelade på svenska (rikssvenska eller finlandssvenska) redan på 1800-
talet följer här:

  I Helsingfors hade man sedan 1827 haft ett teaterhus av trä i Espla-
naden avsett för gästspel, främst på tyska. År 1860 ersattes detta av ett 
hus i sten vid Skillnaden. Efter en brand 1863 byggdes huset upp på nytt 
på samma plats 1866. Teatern hette då Nya Teatern och scenspråket var 
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rikssvenska, dvs. sverigesvenska med dagens terminologi. Teatern bytte 
namn till Svenska Teatern 1887.

  År 1894 tillkom Svenska Inhemska Teatern vars ensemble utgjordes 
av finlandssvenska skådespelare som spelade på finlandssvenska. Tea-
tern gav sin första föreställning i Ingå (i västra Nyland) och turnerade 
vidare längs kusten upp till Österbotten. Åbo blev så småningom teaterns 
hemort och 1919 inrättades Åbo svenska teater.

  I Åbo hade teatern varit ett etablerat socialt nöje sedan senare delen 
av 1700-talet. Svenska teatersällskap turnerade i Finland och uppträdde 
bl.a. här. Den gustavianska traditionen fortsatte trots att Finland inte 
längre var en del av Sverige. Ett särskilt teaterhus hade funnits i Åbo 
redan 1817, men det brann ned 1827. Ett teaterhus i sten invigdes 1839. 
Under den senare delen av 1800-talet uppfördes pjäser också som inslag 
i det borgerliga sällskapslivet av skådespelare; då användes förstås den 
lokala Åbosvenskan.

  Teaterhuset i Viborg uppfördes 1834. Att ett teaterhus existerade på en 
ort (som i Viborg, Helsingfors och Åbo) betydde ändå inte att det fanns 
en fast lokal ensemble, utan huset användes av turnerande, ofta utländ-
ska, teatersällskap som spelade på rikssvenska och (särskilt i Viborg) på 
tyska.

  I Helsingfors tillkom Folkteatern (grundad 1899), en inhemsk teater 
som spelade på Arkadiateatern 1902–1907 för att sedan inleda samarbete 
med Svenska Teatern. År 1913 sammanslogs de två teatrarna och Folk-
teatern blev Svenska Teaterns inhemska avdelning, där scenspråket alltså 
var finlandssvenska. Denna avdelning spelade dock inte på kvällarna; 
repertoaren var av det lättare slaget, skådespelarnas löner var här lägre 
än på den andra avdelningen och biljetterna billigare.

  Wasa Teater grundades 1919. Såväl i Åbo som i Vasa var både riks-
svenska och finlandssvenska skådespelare anställda; inslaget av riks-
svenska skådespelare var speciellt stort i Vasa. Ahlfors 1995 s. 15; Dahl-
ström 1915; Karlsson 2000 s. 188; Kjellin 1999a s. 363–364; Lindholm 1994; 
Långbacka 1981a s. 137; Långbacka 2000 s. 186–187; Stara 2013 s. 22–23; 
Viljo 1989 s. 6−16; Villstrand 2009 s. 92−93; Zilliacus 1989 s. 57−89.

8. Syftet med att ersätta sverigesvenskan med finlandssvenskan som scen-
språk på Svenska Teatern skildras som nämnts i kapitel 5 i denna volym. 
Se även Ahlfors 1980 s. 87; Ahlfors 1995 s. 15; Kjellin 1999a s. 362; Laurén 
1985 s. 31–32; Qvarnström 1946 s. 87–116.

9. Bergroth 1917b s. 4.
10. Svenska Teaterföreningen i Finland (grundad 1913) spelade en viktig 

roll i sammanhanget, se Stara 2013 s. 23−29. Först år 1948 skrev Svenska 
Teatern in i sina stadgar att teatern var ”Finlands Svenska Nationalscen” 
även om den hade betraktats som en sådan sedan 1915, se Zilliacus 2007 
s. 168−171. Helt samma status som Kansallisteatteri (den finska natio-
nalteatern) har Svenska Teatern ändå inte formellt.

11. James Nikolai ”Nicken” Rönngren (1880−1956), se Koski 2014.
12. Ahlfors 1980 s. 86–87, 1995 s. 15.
13. Bergroth 1917b s.  8–9. De grundläggande skillnaderna mellan fin-

landssvenskt och sverigesvenskt uttal är fortfarande desamma som på 
Bergroths tid. Dagens finlandssvenska uttal beskrivs i Reuter 2015. För 
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en närmare beskrivning, se Reuter 2014. Ett historiskt perspektiv på 
utvecklingen av ett finlandssvenskt standardspråk ger af Hällström-
Reijonen i kapitel 11 i volym III:1.

14. Bergroth 1917b s. 15−16, 23; Bergroth 1917c s. 327−328. Sverigesvenskans 
tvåaccentsystem innebär att t.ex. tomten uttalas olika beroende på om 
det är bestämd form av tomt (akut accent) eller tomte (grav accent).

15. Bergroth 1917b s. 29–35; Bergroth 1917c s. 330–332.
16. Bergroth 1917b s. 22−23; Bergroth 1917c s. 333−339. 
17. Bergroth 1917b s. 29–30. De uttalsdrag som Bergroth uppmärksammar 

motsvarar de finländska särdrag som Adolf Noreen (1903 s. 94−96) lis-
tade som de viktigaste, se faktaruta om Noreen i volym III:1. Bergroth 
tar dock upp dem i något som verkar vara en fallande viktighetsordning. 
Se även Laurén 1985 s. 35−41 för en genomgång av Bergroths rekom-
mendationer för scenspråket.

18. Svenska Teaterns elevskola bytte 1966 namn till Svenska teaterskolan 
och verkade fram till 1979, då den blev en del av Teaterhögskolan i 
Helsingfors. Teaterhögskolan utbildar såväl finsk- som svensksprå-
kiga blivande teaterarbetare. Sedan 2013 är teaterutbildningen en del 
av Konstuniversitetet (Taideyliopisto). Svenska Teaterns elevskola kan 
jämföras med motsvarande vid Dramaten i Stockholm och vid den finska 
nationalteatern (Suomen kansallisteatteri) i Helsingfors (Karlsson 2000 
s. 170–171).

19. Karlsson 2000 s. 151−153.
20. Karlsson 2000 s. 155−159.
21. Ur ett brev skrivet av Rönngren till teaterns intendent Konni Wetzer 

den 14 augusti 1910. Citerat enligt Karlsson 2000 s. 161.
22. Citerat enligt Karlsson 2000 s. 163. 
23. Karlsson 2000 s. 202.
24. Bergroth 1917b s. 16.
25. Reuter 2006 s. 40.
26. Jag har gått igenom samtliga klipp om debatten som finns i Brages press-

arkiv. Totalt handlar det om fjorton inlägg av tio personer under två 
veckor. 

27. Ahlfors ursprungliga text hade råkat ut för ett tryckfel som han rättade 
den 18 januari. Citatet här återger texten i korrigerad form. 

28. Förutom de reducerade uttalsformerna som tidigare nämnts (sku’, int’, 
jag hoppa’, jag ha hoppa’) lägger H. till ett exempel på finlandssvenskt 
en-genus av nummer (nummern) och frasen jag har skyndsamt (’jag har 
bråttom’). Vem sign. H. var är okänt.

29. Bengt Ahlfors har informerat mig om att Torsten Bjurström var en känd 
reklamman med en egen liten reklambyrå. Av citatet att döma hade 
Bjurström viss kännedom om de språkvårdsdiskussioner som fördes i 
början av seklet. 

30. Lilla Teatern, se Stenius 2015.
31. Om scenspråket på Lilla Teatern, se Ahlfors 1980 s. 87; Zilliacus 2000 

s. 331; Zilliacus 2015 s. 283−285.
32. Runar Schauman (1908−1977) var teaterchef fram till 1963. Se Holmberg 

2014. 
33. Olav Ahlbäck (1910–1989), Lars Huldén (1926−2016) och Johan Wrede 
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(f. 1935), se Uppslagsverket Finland, Ahlbäck, Olav, Häggman 2014, Fors-
sell 2014 samt faktaruta om Ahlbäck i denna volym.

34. Den finska teaterns andel i nationsbygget, som Wrede här syftar på, 
inträffade flera decennier innan finlandssvenskan ansågs fin nog för 
seriös teater. Finskan ansågs länge vara ett ”drängspråk” som inte läm-
pade sig för scenen och finska teatersträvanden fick inte ekonomiskt 
stöd av vare sig staten eller staden. Finska kulturkretsar fick alltså själva 
arbeta på och finansiera en professionell finsk teater. När det nya teater-
huset i sten uppfördes vid Skillnaden 1860 fanns en tanke på att pjäser 
där skulle spelas såväl på svenska (rikssvenska) som på finska, men den 
finlandssvenska publiken motsatte sig detta, och Nya Teatern blev en 
enspråkigt svensk teater.

  Den första professionella föreställningen på finska var uppsättningen 
av Lea av Aleksis Kivi. Den gavs i Svenska Teaterns hus 1869. Suomen 
Kansallisteatteri gav sin första föreställning i Björneborg 1872. Teatern 
föregicks av Suomalainen teatteri. Den gamla Arkadiateatern i Helsing-
fors blev 1875 den finska nationalteaterns första egna scen i huvudstaden, 
och teatern verkade där i nästan trettio år. År 1902 fick Suomen Kansal-
listeatteri ett eget teaterhus vid Järnvägstorget i Helsingfors. Kjellin 1999b 
s. 386–387; Långbacka 1981a s. 137; Långbacka 2000 s. 185; Paavolainen 
& Kukkonen 2005; Zilliacus 2000 s. 328−329; Zilliacus 2007 s. 166.

35. Göran Schildt (1917−2009), författare, se Rask 2014.
36. Walentin Chorell (1912−1983), författare, dramatiker, se Lindberg 2007.
37. T.ex. talspråksvarianter som mä för minä (’jag’), sä för sinä (’du’), me 

mentiin i stället för det skriftspråkligt korrekta me menimme (’vi gick’).
38. Svenska språkvårdsnämnden berörs i kapitel 6 i denna volym.
39. Hufvudstadsbladets referat skrevs av M. R-m som står för Mårten Ring-

bom. Referatet i Svenska Demokraten skrevs av sign. B. som står för 
Henning Bondestam.

40. Öhman (f. 1930) blev chef för Svenska Teatern 1963.
41. Öhman syftar på Mobergs s.k. utvandrarromaner (1949, 1952, 1956 och 

1959) som hade gjort huvudpersonerna Karl-Oskars och Kristinas små-
ländska mål välkänt i den skönlitterära form som författaren hade gett 
det. 

42. Vivica Bandler (1917−2004) var då teaterchef på Lilla Teatern som hon 
också ägde, se Helavuori 2014.

43. Se kapitel 4 om Bergroth i denna volym.
44. Tack till Pia Westerberg på Institutet för de inhemska språken som hit-

tade denna ansökan i institutets arkiv.
45. Laurén 1985 s. 76−78; Zilliacus 2007 s. 173; Stenius 2015 s. 18.
46. Se kapitel 6 om 1900-talets språkvårdshistoria i denna volym.
47. Ahlfors 1980 s. 85; Ahlfors 2017a; Ahlfors 2017b.
48. Språkseminariet hölls den 10 augusti 1975 med språkvårdaren Mikael 

Reuter som inbjuden gäst. Se Ahlfors 1980 s. 90.
49. K. A. Tavaststjerna hörde till de första författare som försökte skriva ett 

naturligt språk i stället för det allmänlitterära språk som äldre dramatiker 
använde sig av. Efter att teatern hade börjat spela på finlandssvenska, dvs. 
bergrothsk högsvenska, eftersträvade bl.a. Runar Schildt en naturalistisk 
spelstil. Se Långbacka 2000 s. 188−199.
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50. Bergroth 1928 s. 17.
51. Ahlfors 1980 s. 88−89.
52. Ahlfors 1980 s. 88. 
53. Bearbetningen till finlandssvenska för Svenska Teaterns uppsättning 

gjordes av den kände revyförfattaren Kai ”Cab” Brunila.
54. Ahlfors 1980 s. 87–88. George Bernard Shaws ursprungliga pjäs Pygmalion 

från 1913, som musikalen bygger på, hade spelats på Svenska Teaterns hög-
svenska avdelning 1915 då rollen som Eliza spelades av en sverigesvensk 
skådespelerska som talade Stockholmsslang. Zilliacus 2000 s. 330. 

55. Ahlfors 1995 s. 19. 
56. Ahlfors 2006 s. 45−50.
57. Kanske behöver ett uttryck som gå på tuppen (’gå på toa’) försvenskas? 

Ahlfors 1995 s. 21. 
58. Tandefelt 2017a.
59. Ahlfors 1995 s. 22. Finns det tigrar i Kongo? är en pjäs som Bengt Ahlfors 

har skrivit tillsammans med Johan Bargum. Den hade premiär på Lilla 
Teatern 1986. Måsen är en pjäs av Anton Tjechov från 1885.

60. Ahlfors 1980 s. 90. 
61. Greta Brotherus (1915−1999) är mest känd som journalist och teater-

kritiker. Hon hade studerat vid Svenska Teaterns elevskola och en tid 
spelat på Svenska Teatern och Åbo svenska teater innan hon bytte bana. 
Se Uppslagsverket Finland, Brotherus, Greta.

62. Kristin Olsoni (f. 1937) är regissör, och hon har fram till 2004 varit ledare 
för Klockriketeatern. Se Uppslagsverket Finland, Olsoni, Kristin.

63. Hangö teaterträff är ett evenemang för finlandssvenska teatergrupper 
som har arrangerats sedan 1992. Se webbsidorna för Hangö teaterträff.

64. Henriksson 2001 s. 207. 
65. Morkis! var en revy av Bengt Ahlfors som spelades på Lilla Teatern 1986.
66. Joakim Groth (f. 1953) är dramatiker och regissör. Se Uppslagsverket 

Finland, Groth, Joakim.
67. Ahlfors 2001 s. 106.
68. Dan Henriksson (f. 1961) är sedan 2004 konstnärlig ledare för Klockrike-

teatern i Helsingfors.
69. Henriksson 2001 s. 213–214.
70. Informaliseringen av språket tas upp i kapitel 15 och 16 i denna volym. 
71. Artikeln i Språkbruk är skriven av Sandra Bernas, notisen i Hufvud-

stadsbladet av Elisabeth Nordgren. En paneldiskussion om scenspråket 
arrangerades med Martin Kurtén, Tobias Zilliacus, Yvonne Dunderfelt 
och Thomas Rosenberg som deltagare och Gunilla Hemming som ord-
förande. 

72. I en artikel i Hufvudstadsbladet tio år senare (24.4.2012) tog tidningens 
teaterkritiker Isabella Rothberg på nytt upp frågeställningen om ansvaret 
för språket. De tillfrågade teaterarbetarna svarar att det i princip är regis-
sörens uppgift, men att så inte alltid är fallet i verkligheten. Rothberg 
intervjuade regissören Kristin Olsoni, skådespelarna Alma Pöysti och 
Pelle Heikkilä samt läraren i talteknik vid Teaterhögskolan, Harriet 
Sevelius.

73. Svenska Teatern i Helsingfors stod i händelsernas centrum när skill-
nadskan debatterades. Motsvarande eller ens liknande diskussioner har 
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tydligen inte förts på teatrarna i vare sig Åbo eller Vasa. Det är endast 
den finländska publikens uppfattning om finlandssvenskans olämplighet 
som scenspråk som har varit gemensam i Helsingfors, Åbo och Vasa i 
början av 1900-talet. 

74. En uppfattning om hur stor amatörteaterverksamhetens omfattning är 
får man via Finlands Svenska Ungdomsförbunds webbplats fsu.fi. Enligt 
förbundet finns det 80 amatörteatrar av vilka 15 är sommarteatrar. De 
producerar årligen i snitt 600 föreställningar, engagerar 1 200 personer i 
verksamheten och har en sammanlagd publik på mer än 100 000 personer. 
På webbplatsen teater.fi finns information om 124 professionella teatrar 
och amatörteatergrupper som är verksamma i dag. Se även Slotte 2001.

75. Ralf Långbacka (f. 1932) är regissör, teaterchef, akademiker, se Paavolai-
nen 2014. Se Närpes Teaters hemsidor.

76. Långbacka 1981a s. 140−141.
77. Se Långbacka 1981b s. 181−216 för en jämförelse mellan uppsättningarna 

av Herr Puntila och hans dräng Matti i olika miljöer (på professionella 
teatrar i Helsingfors och Göteborg, av amatörskådespelare i Närpes och 
av professionella skådespelare på film). Betydelsen av att pjäsen i Närpes 
framfördes av amatörer, och den lokala dialekten kunde användas som 
kontrast till högspråket, kommenterar Långbacka särskilt på s. 195.

78. Långbacka 1981a s. 140−141.
79. Långbacka 1981a s. 141−142.
80. Henriksson 2001 s. 219. Ivars (2000) har analyserat Siklaxmålet i Colo-

rado Avenue. Det har också gjorts en film − Colorado Avenue − som 
baserar sig på bägge romanerna; den hade premiär 2007.

81. En annan amatörteater som sätter upp pjäser både på dialekt och på 
standardspråk är Lurens Teater i östra Nyland. Se Sirén 2008.

82. Om finlandssvensk slang, se Forsskåhl 2015 och om svenskan i den 
Helsingforsfinska slangen, se Paunonen 2015.

83. Zilliacus 2015 s. 284.
84. Zilliacus 2015 s. 285. Sammanlagt 37 revyer och kabaréer har spelats på 

Lilla Teatern åren 1941−2015. Se förteckning på s. 447−448 i Stenius 2015.
85. Lasse Pöysti (1927–2019) var skådespelare, regissör och teaterchef. Se 

Laine 2014. 
86. Pöysti 2000 s. 195. (Min övers. från finskan.) 
87. Benedict (Bez) Zilliacus (1921−2013) var journalist, författare och över-

sättare, se Kosk 2014b.
88. Se Stenius 2015 s. 37−41. En förteckning över Lilla Teaterns gästspel finns 

på s. 499−453.
89. Stenius 2015 s. 37–38. ”Sandra”, rollen som teaterns städerska, spelades 

av Birgitta Ulfsson. 
90. Se Ahlfors 2011 s. 62–63 och 2017 s. 58 om Lilla Teaterns gästspel i Stock-

holm och om mumintrollen på scen. Lilla Teaterns enaktare får mycket 
god kritik av Ivar Harrie i Expressen (11.12.1959) som menar att finlands-
svenskan är ett sällsynt fint scenspråk, se Bandler 1992 s. 178–179.

91. Stenius 2015 s. 40–41.
92. Se Tandefelt 2017b.
93. Se kapitel 4 om Bergroth i denna volym.
94. Ågren 1974; Allardt & Starck 1981.



409Källor och litteratur

Källor och litteratur

Arkivkällor

Brages pressarkiv, Helsingfors

Svenska litteratursällskapets arkiv, Helsingfors
SLSA 1007: Hugo Bergroth-sällskapet.

Tryckta källor och litteratur

Ahlfors, Bengt 1980: Stigzeliuska rummet. Dagbok från Svenska Teatern. 
Helsingfors: Söderströms.

Ahlfors, Bengt 1995: Ord, ord, ord! Tankar kring det finlandssvenska 
scenspråket. I: Ann-Marie Ivars & Mirja Saari (utg.), Svenskan i 
Finland 3. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och 
nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:16. S. 14−22.

Ahlfors, Bengt 2001: Äventyr i teaterbranschen. Minnen och sidorepliker. 
Helsingfors: Söderström.

Ahlfors, Bengt 2006: Dramatikerns notationsproblem. I: Ann-Marie 
Ivars m.fl. (red.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 
21 december 2006. Skrifter utgivna av Svenska handelshögskolan 65. 
Helsingfors. S. 46−50.

Ahlfors, Bengt 2011: Människan Vivica Bandler. 82 skisser till ett porträtt. 
Helsingfors: Schildt.

Ahlfors, Bengt 2017a: Språk på scen. I: Hanna Åkerfelt (red.), Röster från 
Skillnaden. Helsingfors: Förlaget. S. 55−60.

Ahlfors, Bengt 2017b: Språk på scen. I: Finlandssvenska. Ett språk, en 
känsla, en bok, utg. Hugo Bergroth-sällskapet. Helsingfors. S. 69−78.

Allardt, Erik & Christian Starck 1981: Språkgränser och samhällsstruktur. 
Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell.

Bandler, Vivica (i samarbete med Carita Backström) 1992: Adressaten 
okänd. Esbo: Schildt.

Bergroth, Hugo 1912: Ett hundra i det finländsk-svenska skriftspråket 
särskilt tidningsspråket, förekommande provinsialismer jämte deras 
motsvarigheter i högsvenskan. Helsingfors: Lilius & Hertzberg.

Bergroth Hugo 1915: Våra provinsialismer. Inledningsföreläsning hållen vid 
de akademiska sommarkurserna i Åbo 1914. Frågor för dagen. Skrifter 
utgivna på Holger Schildts förlag III. Borgå.

Bergroth, Hugo 1917a: Finlandssvenska. Handledning till undvikande av 
provinsialismer i tal och skrift. Helsingfors: Schildt.

Bergroth, Hugo 1917b: Om grunderna för fastställandet av ett svenskt 
scenspråk för Finland. Scenisk konst och kultur IV. Borgå: Schildt.

Bergroth, Hugo 1917c: Det svenska scenspråket i Finland. Föredrag 
hållet vid Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1917. 
Förhandlingar och uppsatser 30. SSLS 134. Helsingfors. S. 321−340.



14. Finlandssvenska på scenen i hundra år410

Bergroth, Hugo 1918: Högsvenska. Kortfattad hjälpreda vid undervisningen 
i modersmålet. Helsingfors: Söderström.

Bergroth, Hugo 1928: Finlandssvenska. Handledning till undvikande av 
provinsialismer i tal och skrift. 2 uppl. Helsingfors.

Bernas, Sandra 2002: Scenspråksdebatt på Hangö teaterträff. Språkbruk 
2002:3. https://www.sprakbruk.fi/-/scenspraksdebatt-pa-hango-
teatertraff (hämtad 21.4.2019).

Dahlström, Svante 1915: Den inhemska teateridén. Scenisk konst och 
kultur I. Borgå: Schildt.

Forssell, Pia 2014: Wrede, Johan. Biografiskt lexikon för Finland 4. 
Republiken M–Ö. SSLS 710:4. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5629-1416928958235.

Forsskåhl, Mona 2015: Finlandssvensk slang. I: Marika Tandefelt (red.), 
Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland − i dag och i går 
I:2. SSLS 799. Helsingfors. S. 47−78.

Hangö teaterträff. https://www.hangoteatertraff.org (hämtad 21.4.2019).
Helavuori, Hanna-Leena 2014: Bandler, Vivica. Biografiskt lexikon för 

Finland 3. Republiken A–L. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:
NBN:fi:sls-4255-1416928956861.

Henriksson, Dan 2001: Rum, språk och publik i finlandssvensk teater 
1985−2001. I: Brita Högnäs-Sahlgren & Karl Sahlgren (red.), Ett stycke 
finlandssvensk litteraturhistoria. Otalampi: Sahlgren. S. 207−227.

Holmberg, Sanna 2014: Schauman, Runar. Biografiskt lexikon för 
Finland 4. Republiken M–Ö. SSLS 710:4. Helsingfors. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:sls-4268-1416928956874.

Hufvudstadsbladet 1.4.1962; 21.3.1982; 25.3.1982; 1.4.1982; 21.4.2002; 
25.4.2002; 4.5.2002; 5.5.2002; 6.6.2002; 7.6.2002; 24.4.2012. (Även i 
Brages Pressarkiv, Helsingfors.)

Häggman, Ann-Mari 2014: Huldén, Lars. Biografiskt lexikon för Finland 3. 
Republiken A–L. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5048-1416928957654.

Ivars, Ann-Marie 2000: Colorado Avenue. Österbottnisk dialekt som 
språklig källa till en skönlitterär berättelse. I: Lennart Elmevik (red.), 
Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 
maj 2000. Uppsala: Swedish Science Press. S. 137−143.

Ivars, Ann-Marie 2015: Dialekter och småstadsspråk. Svenskan i Finland − 
i dag och i går I:1. SSLS 798. Helsingfors.

Jansson, Janina 2016: Skål för Radioteatern, en aktiv 90-åring! (Svenska 
Yle 29.3.2016). https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/29/skal-
radioteatern-en-aktiv-90-aring (hämtad 21.4.2019).

Karlsson, Birgitta 2000: God frejd och god dramatisk begåvning. Svensk 
skådespelarutbildning i Finland 1908−1979. HLS 75. SSLS 624. 
Helsingfors. S. 151−217.

Kjellin, Gösta 1999a: Dramat i Finland: första akten. I: Johan Wrede (utg.), 
Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen. Åren 1400–1900. 
Helsingfors: SLS. S. 362−372.

Kjellin, Gösta 1999b: Teater på två språk. I: Johan Wrede (utg.), Finlands 
svenska litteraturhistoria. Första delen. Åren 1400–1900. Helsingfors: 
SLS. S. 385−391.

https://www.sprakbruk.fi/-/scenspraksdebatt-pa-hango-teatertraff
https://www.sprakbruk.fi/-/scenspraksdebatt-pa-hango-teatertraff
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5629-1416928958235
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5629-1416928958235
https://www.hangoteatertraff.org
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4255-1416928956861
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4255-1416928956861
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4268-1416928956874
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4268-1416928956874
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5048-1416928957654
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5048-1416928957654


411Källor och litteratur

Kosk, Mikael 2014a: Ahlfors, Bengt. Biografiskt lexikon för Finland 3. 
Republiken A–L. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5574-1416928958180.

Kosk, Mikael 2014b: Zilliacus, Benedict. Biografiskt lexikon för Finland 4. 
Republiken M–Ö. SSLS 710:4. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5575-1416928958181.

Koski, Pirkko 2014: Rönngren, Nicken. Biografiskt lexikon för Finland 3. 
Republiken M–Ö. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-4263-1416928956869.

Laine, Kimmo 2014: Pöysti, Lasse. Biografiskt lexikon för Finland 4. 
Republiken M–Ö. SSLS 710:4. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-4256-1416928956862.

Laurén, Christer 1985: Normer för finlandssvenskan. Från Freudenthal till 
1970-tal. Helsingfors: Schildt.

Lilius, Pirkko 1995: Helsingforsisk teatersvenska i en 1870-talsprolog. 
I: Ann-Marie Ivars & Mirja Saari (utg.), Svenskan i Finland 3. 
Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk 
litteratur vid Helsingfors universitet B:16. Helsingfors. S. 25−36.

Lindberg, Petter 2007: Chorell, Walentin. Biografiskt lexikon för Finland 3. 
Republiken A–L. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5509-1416928958115.

Lindholm, Magnus 1994: Från skandal till musikal. Wasa Teater 1919−1994. 
Wasa Teater.

Långbacka, Ralf 1981a: Dialekt och teater. I: Bengt Loman (red.), De 
finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion. Meddelanden från 
stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitutet 64. S. 135−144.

Långbacka, Ralf 1981b: Bland annat om Brecht, texter om teater. 
Helsingfors: Söderströms.

Långbacka, Ralf 2000: Teater och drama före krigen. I: Clas Zilliacus 
(utg.), Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen. 1900-talet. 
Uppslagsdel. Helsingfors: SLS. S. 185−199.

Noreen, Adolf 1903: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig 
framställning. Lund: C. W. K. Gleerups förlag.

Nya Pressen 15.1.1962; 16.1.1962; 17.1.1962; 18.1.1962; 19.1.1962; 20.1.1962; 
22.1.1962; 23.1.1962; 29.1.1962; 6.4.1962. (Även i Brages Pressarkiv, 
Helsingfors.)

Närpes Teater: http://narpesteater.fi.
Paavolainen, Pentti 2014: Långbacka, Ralf. Biografiskt lexikon för Finland 

3. Republiken A–L. SSLS 710:3. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-4261-1416928956867.

Paavolainen, Pentti & Aino Kukkonen 2005: Näyttämöllä. Teatterihistoria 
Suomesta. Helsinki: WSOY.

Paunonen, Heikki 2015: Svenska i finsk stadislang. I: Marika Tandefelt 
(red.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland − i dag 
och i går I:2. SSLS 799. Helsingfors. S. 79−90.

Pöysti, Lasse 2000: Sortavalasta Pariisiin. Helsinki: Otava.
Qvarnström, Ingrid 1946: Svensk teater i Finland I. Rikssvensk teater. 

Helsingfors: Schildt.
Rask, Hedvig 2014: Schildt, Göran. Biografiskt lexikon för Finland 4. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5574-1416928958180
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5574-1416928958180
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5575-1416928958181
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5575-1416928958181
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4263-1416928956869
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4263-1416928956869
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4256-1416928956862
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4256-1416928956862
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5509-1416928958115
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5509-1416928958115
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4261-1416928956867
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4261-1416928956867


14. Finlandssvenska på scenen i hundra år412

Republiken M–Ö. SSLS 710:4. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5037-1416928957643.

Rask, Henry 1999: Finland och Sverige − finskt och svenskt. I: Clas 
Zilliacus (utg.), Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen. 1900-
talet. Uppslagsdel. Helsingfors: SLS. S. 18−25.

Reuter, Mikael 2006: Svenskan i Finland på 1900-talet. I: Ann-Marie 
Ivars m.fl. (red.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 
21 december 2006. Skrifter utgivna av Svenska handelshögskolan 65. 
Helsingfors. S. 29−45.

Reuter, Mikael 2007: Bergroth, Hugo. Biografiskt lexikon för Finland 2. 
Ryska tiden. SSLS 710:2. Helsingfors. http://urn.fi/URN:NBN:fi:
sls-5500-1416928958106.

Reuter, Mikael 2014: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och 
språkriktighet. Vasa: Scriptum.

Reuter, Mikael 2015: Finlandssvenskt uttal. I: Marika Tandefelt (red.), 
Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland − i dag och i går 
I:2. SSLS 799. Helsingfors. S. 19−34.

Rothberg, Isabella 2012: Tala är guld. Hufvudstadsbladet 24.4.2012. http://
gamla.hbl.fi/kultur/2012-04-24/tala-ar-guld (hämtad 21.4.2019).

Sirén, Olle 2008: Lurens teaters historia 1958−2008. Kuggom: Östra 
Nylands Ungdomsförbund r.f.

Slotte, Fritz-Olle 2001: Lokalrevyn samlar folket i byarna. I: Brita 
Högnäs-Sahlgren & Karl Sahlgren (red.), Ett stycke finlandssvensk 
litteraturhistoria. Otalampi: Sahlgrens förlag. S. 229−242.

Stara, Linnea 2013: Ett sekel med Svenska Teaterföreningen i Finland 
1913−2013. Helsingfors: Svenska Teaterföreningen i Finland.

Stenius, Caterina 2015: Här går det under! En berättelse om Lilla Teatern 
1940−2015. Helsingfors: Schildts & Söderströms.

Strömqvist Siv (red.) 2003: Svenska på scen. Språk och språkanvändning 
i svensk dramatext från tre sekler. Ord och stil. Språkvårdssamfundets 
skrifter 34. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Svenska Demokraten 3.4.1962. (Även i Brages Pressarkiv, Helsingfors.)
Tandefelt, Marika 2017a: Författaren, förläggaren och språket. I: Marika 

Tandefelt (red.), Språk i prosa och press. Svenskan i Finland − i dag och 
i går II:1. SSLS 809. Helsingfors. S. 79−102.

Tandefelt, Marika 2017b: Språkval i finlandssvensk skönlitterär prosa. I: 
Marika Tandefelt (red.), Språk i prosa och press. Svenskan i Finland − i 
dag och i går II:1. SSLS 809. Helsingfors. S. 32−78.

Uppslagsverket Finland. Schildt 2009–2012. SFV 2012–. http://
uppslagsverket.fi.

Viljo, Eeva Maija 1989: Åbo svenska teaters byggnad. I: Eeva Maija 
Viljo, Lena Nyman & Clas Zilliacus (utg.), Åbo teaterhus 150 år. Åbo 
Akademis förlag. S. 6−51.

Villstrand, Nils Erik 2009: Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 
1560−1812. Finlands svenska historia 2. SSLS 702:2. Helsingfors.

Zilliacus, Clas 1989: Från resande sällskap till stående scen. I: Eeva Maija 
Viljo, Lena Nyman & Clas Zilliacus (utg.), Åbo teaterhus 150 år. Åbo 
Akademis förlag. S. 57−109.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5037-1416928957643
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5037-1416928957643
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5500-1416928958106
http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-5500-1416928958106
http://gamla.hbl.fi/kultur/2012-04-24/tala-ar-guld
http://gamla.hbl.fi/kultur/2012-04-24/tala-ar-guld
http://uppslagsverket.fi
http://uppslagsverket.fi


413Källor och litteratur

Zilliacus, Clas 1995: Äger vi en finlandssvensk teaterhistoria? Finsk 
Tidskrift 1995:6−7. S. 343−349.

Zilliacus, Clas 2000: Teater och drama från krigsslut till sekelslut. I: Clas 
Zilliacus (utg.), Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen. 1900-
talet. Uppslagsdel. Helsingfors: SLS. S. 328−338.

Zilliacus, Clas 2007: Samma på svenska. I: Kaisa Korhonen & Joonas 
Lahtinen (toim.), Näytöksen paikka. Suomalaisen teatterin vuosi 2007. 
Helsinki: Like. S. 166−173.

Zilliacus, Clas 2015: Om det lilla och det stora i Lilla Teaterns historia. Nya 
Argus 2015:10. S. 283−285.

Ågren, Gösta (red.) 1974: Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas 
nutid. Vasa: Författarnas andelslag.





415 

15

Maria Fremer

FINLANDSSVENSKT TILLTAL

Av de språkliga variabler som avspeglar den allmänna informalise-
ringen av vårt samhälle är tilltalsskicket antagligen den som märks 
tydligast i vardagslivet. Vi kan tilltala våra medmänniskor med du, 
ni, titlar eller namn – eller undvika direkta tilltalsformer för att 
slippa välja. Ibland kan vi vara osäkra på vilken form som är lämp-
lig, och ibland kan vi själva bli tilltalade på ett sätt som vi inte hade 
förväntat oss.

Av svenskans tilltalsformer med entalsreferens är du den ursprung-
liga. Ni (och den tidigare formen I) är ursprungligen pluralt, men 
bruket som tilltalsord i singularis började redan under äldre medel-
tid.1 Också han och hon har förr kunnat användas som tilltalsord. Att 
titulera, dvs. tilltala med titlar och ibland namn, blev så småningom 
nästan obligatoriskt i Sverige, speciellt under första hälften av 1900-
talet. Eftersom man då sade ni till den som saknade titel kom ni med 
tiden att uppfattas som ett nedlåtande tilltal. Trots medvetna försök 
att förenkla tilltalsskicket genom en ni-reform (det fanns bland annat 
ni-föreningar) blev niandet aldrig populärt. I stället blev du i slutet 
av 1960-talet det vanliga tilltalsordet.

I Sverige kan man i dag dua alla utom kungligheter. Det är till och 
med säkrast att säga du om man vill undvika missförstånd. I Finland 
är tilltalsskicket något mera varierat, och ofta lite formellare än i Sve-
rige – både på finska och på svenska. Detta har sin bakgrund i hur 
tilltalsskicket sett ut i Sverige och Finland före den s.k. du-reformen, 
som skedde i Sverige på 1960-talet. Finlandssvenskan existerar och 
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används tätt inpå finskan, och det är inte alltid självklart att samma 
underförstådda regler gäller som i Sverige.

Detta kapitel börjar med du-reformen och fortsätter med reflektio-
ner kring tilltalsskicket i finlandssvenskan förr och nu. Flera under-
sökningar som berör tilltalsskicket i finlandssvenskan presenteras. 
I några av dem jämförs det med sverigesvenskt och/eller finskt till-
tal. Men först till du-reformen.

15.1 Du-reformen i Sverige

Den svenska du-reformen i slutet av 1960-talet är en tilltalsföränd-
ring som till sin omfattning tycks sakna motstycke, åtminstone i eng-
elskan, franskan och tyskan.2 Ett ovanligt komplicerat tilltalssystem 
med starka krav på titeltilltal övergavs till förmån för den informella 
tilltalsformen du, som i dag är dominerande i de flesta situationer. 
Denna förändring märktes också i finlandssvenskan, även om forsk-
ningen vittnar om att den här var mindre dramatisk. Dels var till-
talet i finlandssvenskan inte riktigt så komplicerat i utgångsläget, 
dels blev övergången till ett allmänt duande inte lika snabb och total 
som i Sverige. Nyckeln till förståelse för denna skillnad tycks ligga i 
attityden till det lilla tilltalsordet ni (använt som hövlighetsform till 
en person), som genom tiderna uppfattats som problematiskt och 
rentav ohövligt i Sverige, medan man i Finland mer obekymrat kun-
nat använda det, både förr och i dag.

Du-reformen var inte en reform i ordets egentliga mening. Den 
kan inte jämföras med t.ex. stavningsreformer där man genom myn-
dighetsbeslut ändrat den officiella normen eller de försök till ni-
reform som initierades av de så kallade ni-föreningarna. Du-refor-
men skedde bland vanliga språkbrukare, men fick kraft av att vissa 
mera offentliga personer öppet deklarerade sitt stöd för en infor-
malisering av tilltalsskicket. Den mest avgörande enskilda händel-
sen var kanske när Bror Rexed som nytillträdd generaldirektör för 
medicinalstyrelsen i ett tal inför hela personalen meddelade att han 
tänkt säga du till alla, och att han också förväntade sig att bli duad 
och kallad vid förnamn. Detta skedde i juli 1967, och därför brukar 
man ofta säga att du-reformen skedde just då, även om förändringen 
egentligen pågick under flera års tid.3
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15.1.1 Tilltal i sverigesvenskan före dureformen

I dag är tilltalsskicket i Sverige ungefär så enkelt som det kan bli, i och 
med att man alltid kan säga du. Förr var det betydligt mer komplicerat. 
Följande kortfattade redogörelse baserar sig på beskrivningen av till-
talsskicket före du-reformen i Svenska Akademiens grammatik (SAG).4

Du användes närmast inom familjen, mellan nära vänner, och 
mellan barn. Ett ömsesidigt duande kunde också förekomma mel-
lan studenter, inom arbetarrörelsen och på vissa arbetsplatser. Där-
till användes du asymmetriskt av vuxna till barn, som svarade med 
titel eller släktskapsbeteckning.

I Sverige förekom ett ömsesidigt niande egentligen bara mellan 
obekanta vid korta möten på offentlig plats. Annars var ni en till-
talsform som användes asymmetriskt uppifrån nedåt, till exempel 
till expediter och anställda, som svarade med titeltilltal. Detta ledde 
till att niandet kunde uppfattas som ett nedlåtande tilltal.

Personer som inte ingick i den intimare umgängeskretsen tillta-
lade man normalt med titel, eller titel + efternamn. Ett ömsesidigt 
titulerande markerade en viss hövlig distans. Asymmetriskt titule-
rade man uppåt. Titeltilltalet kombinerades inte med pronominellt 
tilltal, utan förutsatte upprepning av titeluttrycket, vilket ledde till 
krångliga formuleringar: Nu måste direktören skynda sig om direk-
tören vill komma i tid.

Svenskan har, liksom många andra språk, utvecklat en rad uttrycks-
sätt där man undviker tilltalsord. En del uttryck har konventionalise-
rats; man hör dem fortfarande ofta, speciellt i servicesamtal: Vad får 
det [lov att] vara? Hur var namnet? Vad sägs om det här? Var det bra så?

Det komplicerade tilltalsskicket med stark preferens för titule-
rande gällde dock även i Sverige närmast i bildade kretsar och stads-
miljöer. På landsbygden var det vanligt att barn och unga tilltalade 
både sina föräldrar och andra äldre personer med ni. Inom arbe-
tarrörelsen och angränsande folkrörelser gick man tidigt in för ett 
symmetriskt duande.

15.2 Hur fungerade det i finlandssvenskan?

Tilltalsskicket i finlandssvenskan har avvikit från det sverigesvens ka 
på ett par avgörande punkter. För det första har tilltalsformen ni 
inte uppfattats som så problematisk som i Sverige. I Finland har ni 



15. Finlandssvenskt tilltal418

använts, och används fortfarande, utan den bismak av nedlåtenhet 
som många i Sverige förknippar med ordet. För det andra, och delvis 
som en följd av den annorlunda inställningen till ni, blev titulerandet 
aldrig så besvärligt som det kunde bli i Sverige, där t.ex. expediter 
förutsattes komma ihåg sina stamkunder, känna igen namnkunniga 
personer och vara förtrogna med militära gradbeteckningar – allt 
för att kunna välja rätt titel för kundtilltal.5 Tilltalsskicket har också 
varierat inom Svenskfinland, dels mellan olika regioner, dels mellan 
landsbygd och stad. På landsbygden och i dialekterna tilltalar man 
inte alltid på samma sätt som i städerna.

Dessa skillnader framgår på olika sätt i flera studier som berör 
tilltalsskicket i finlandssvenskan. Det äldre tilltalsskicket har stu-
derats i dramatik och annonser, det folkliga och dialektala genom 
frågebrev, och det nutida i inspelade samtal och tryckta broschyrer. 
Därtill har man genom enkäter och intervjuer fått kunskap om atti-
tyder till olika tilltalsformer. En genomgång av dessa forskningsrön 
berättar om hur tilltalsskicket i finlandssvenskan förhållit sig till sve-
rigesvenskan och finskan genom tiderna.

15.2.1 Dramatik från 1890

Vill man undersöka tilltalsskicket för riktigt länge sedan får man 
lov att ty sig till skriftspråkliga källor. Då är dramatiken den mest 
givande genren, eftersom tilltalsformer framför allt hör hemma i 
muntlig interaktion. Romaner kan innehålla direkt anföring, men 
i pjäser består texten för det mesta nästan helt och hållet av dialog. 
Med förbehåll för att pjäser inte nödvändigtvis är realistiska och 
att de inte alltid utspelar sig i (författarens) nutid, kan vi få en bild 
av vad pjäsförfattare presenterat som ett naturtroget tilltalsskick 
genom tiderna.

Kerstin Thelander, som studerat och jämfört tilltal i svensk dra-
matik från 1700-talet fram till våra dagar, har också analyserat två 
finlandssvenska verk. Hon konstaterar bland annat att ni är mycket 
vanligare i K. A. Tavaststjernas pjäs Affärer från 1890 än i sverige-
svenska pjäser från samma tid.6 I Gustaf von Numers pjäs Bakom 
Kuopio, som också är från 1890, är niandet däremot sparsamt.7 Detta 
säger dock inte så mycket, eftersom det i denna pjäs knappt före-
kommer scener där obekanta talar med varandra. Sammantaget visar 
alltså analyserna av dessa två pjäser att niandet mycket väl kan ha 
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varit vanligare i Finland än i Sverige också i slutet av 1800-talet. Vi 
påminns också om att det finns många andra orsaker som kan leda 
till att vissa tilltalsformer förekommer eller saknas i ett visst mate-
rial, vid sidan av skillnader mellan olika varieteter, som finlands- 
och sverigesvenska. Om materialet närmast innehåller samtal inom 
familjekretsen är det inte konstigt att vissa hövlighetsformer saknas.

15.2.2 Det folkliga tilltalsskicket

Tilltalet i olika finlandssvenska dialekter har kommenterats av dia-
lektologer som A. O. Freudenthal, här om de nyländska dialekterna:

Allmogens vanliga tilltalsord sinsemellan är tu, hvilket nyttjas 
till jämnåringar, och ni till äldre personer, särdeles föräldrar eller 
äldre fränder. Användt i tal till främmande anses ni innebära något 
föraktligt eller nedsättande och undvikes gärna, hvarigenom ofta 
nog kuriösa titlar komma i bruk, t. ex. kvartifrå e reisanden? kvart 
ska fremande sidan reis? – Äfven af herremän hör bonden ogerna 
sig tilltalas med ni, hellre med tillnamnet eller någon titel, såsom 
husbonden, rusthållarn l. dyl.8

Freudenthal beskriver en liknande attityd till ni som den som ofta 
skildras i sverigesvenska källor: det är ”föraktligt eller nedsättande” 
att tilltala främmande med ni. Däremot sade man alltså ni till ”för-
äldrar eller äldre fränder”. I sin undersökning av Närpesmålet näm-
ner Freudenthal likaså ni till äldre personer, men också han och hon 
till personer med högre status.9

Det folkliga tilltalet har också utforskats genom frågebrev, en 
traditionell etnologisk dokumentationsform där informanter runt 
om i landet fått svara på listor med frågor. Omkring år 1930 genom-
förde Landsmålsarkivet i Uppsala en undersökning av tilltal och 
hälsningar som också besvarades av svenskspråkiga informanter i 
Finland. Av de första frågorna framgår vilka tilltalsformer man var 
ute efter, samt också att alternativen till det självklara du uttryckli-
gen antogs vara förnämligare:

Användes i gamla tider inom socknen något annat tilltalsprono-
men än du, t.ex. I, ni eller han? Till vilka personer användes dessa 
förnämligare tilltalsord (t.ex. till föräldrar, till äldre personer i all-
mänhet, till husbondsfolket eller andra högre stående personer)?10
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I svaren bekräftas också att du betraktats som det ”vanliga” tillta-
let. Det är så man säger till jämnåriga, jämbördiga, bekanta. Att ni 
användes till föräldrar och äldre personer bekräftas också i svaren, 
från Borgå till Larsmo. Däremot varierar skildringarna av hur man 
sade till främmande högre stående personer. Enligt informanterna 
sade man t.ex. ni i Larsmo, han och hon i Munsala, och du i Närpes. 
Olika varianter av titeltilltal beskrivs också.11

En ny frågebrevsundersökning om tilltal, omtal och hälsningar 
genomfördes år 1985 av Gunilla Harling-Kranck och Anna-Maria 
Åström för Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. Den resulterade i över tusen sidor text från 128 informanter, 
varav de äldsta är födda på 1890-talet och de yngsta på 1960-talet. 
Frågorna gäller bland annat titulering, tilltal med ni och du, och till-
tal inom familjen. Intressant nog tilltalar forskarna sina informan-
ter med ni: ”Vad tycker Ni om niande, duande och titulerande?” Ett 
sådant niande hade knappast varit möjligt i Sverige i mitten av 1980-
talet. Att forskarnas egen attityd till den valda tilltalsformen varit 
ambivalent avslöjas dock av att de tillfogat en sista fråga: ”Vad anser 
Ni om vårt sätt att tilltala Er i frågebreven? Vore det bättre med du?” 
En klar majoritet svarade att de föredrog du, och arkivet meddelade 
därför att de hädanefter skulle uttrycka sig i du-form.

Johanna Mara och Lena Huldén har studerat det insamlade mate-
rialet och bekräftat att de som var födda på landsbygden i början av 
1900-talet fick lära sig att nia äldre människor.12 På landsbygden i 
Österbotten och på Åland fick man dua också obekanta jämnåriga, 
medan man i Åboland och Nyland bara duade jämnåriga som man 
redan kände. Främmande personer tilltalades med ni, eller i vissa 
fall fortfarande med han eller hon – ett tilltalsskick som numera 
försvunnit helt.

Informanterna i Folkkultursarkivets undersökning vittnar om kri-
gen (1939–1945) som utjämnande faktor. Det blev vanligare att man 
duade efter krigsåren och också ett okomplicerat niande bredde ut 
sig. Personer ur de högre samhällsskikten föredrog att bli niade, men 
krävde däremot inte att bli titulerade, vilket var det normala i Sverige.

I de översta samhällsskikten var titulerandet det korrekta till-
talet också i Finland. På landsbygden var det inte lika utbrett, men 
även där titulerades personer i hög tjänsteställning: ”doktorn, djur-
läkarn, prosten, pastorn, klockarn”, som en informant räknar upp i 
sitt svar. Titulerandet kunde emellertid också uppfattas som negativt 
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och rentav som förolämpade. Flera av informanterna berättar t.ex. 
att de inte ville bli kallade herr. I städerna var herr en neutral titel 
för vilken manlig person som helst, men på landsbygden uppfattade 
småbönderna det som en titel för förnämare personer.

15.2.3 Varuhusannonser från 1960 till 1979

Tilltalsformer förekommer inte bara i det talade språket, utan också 
i skriven form, i texter som riktar sig direkt till läsaren med t.ex. 
instruktioner eller uppmaningar. Marika Tandefelt har i en jäm-
förelse av material från Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och 
Stockmann i Helsingfors visat hur tilltalet i reklamannonser utvecklas 
kring tiden för du-reformen.13 I det sverigesvenska materialet finns 
du till läsaren från och med 1962, i det finlandssvenska från 1970, 
och i det finska från 1972. Vi ser alltså att du-reformen i detta mate-
rial börjar synas nästan tio år senare i Finland än i Sverige – först i 
svenskan, och först därefter i finskan. När förändringen väl skedde 
gick den dock snabbare på Stockmann än på Nordiska Kompaniet. 
Ett gemensamt drag är att duandet börjar i annonser som är riktade 
till ungdomar. Du har varit allenarådande som läsartilltal i annon-
serna från och med mitten av 1970-talet.

Också i Tandefelts undersökning placerar sig alltså det finlands-
svenska materialet mellan det sverigesvenska och det finska. Att det 
blir så är naturligt, då Stockmann har marknadsföring på två språk 
och en stor del av annonserna är översatta. Att i översättningen välja 
en annan tilltalsform än i originalet är ett markerat val.

15.2.4 Attityder och rapporterat bruk: enkäter, intervjuer  
och fokusgrupper

Sverigesvenskan och finlandssvenskan har, jämsides med olika natio-
nella varieteter av tyska, franska och engelska, ingått i ett interna-
tionellt forskningsprojekt som fokuserade på nutida tilltal i pluri-
centriska språk.14 Projektet har genomfört flera delundersökningar 
med enkäter, intervjuer och fokusgrupper i Göteborg och Vasa, och 
också kompletterats med en enkät bland finska och finlandssvenska 
studenter i Vasa.15

Dessa undersökningar bekräftar uppfattningen om en viss pre-
ferens för formalitet i Finland. Den manifesteras i mera formellt 
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tilltal (med ni), men också i mera undvikande av tilltal. Informan-
terna i Sverige noterar för sin del en viss återgång till niande, men 
författarna ifrågasätter om det faktiskt är frekvent eller om det sna-
rare är sällsynt, men så pass anmärkningsvärt att informanterna 
därför fäster sig vid det. Informanterna i Finland noterar i sin tur 
ett ökat duande. Tendenserna ser alltså ut att vara motsatta. Samti-
digt är också de säkra tilltalsstrategierna motsatta: i Sverige är det 
bättre att hålla sig till du om man inte vill riskera att den andra par-
ten tar illa vid sig, men i Finland kan det tvärtom hända att det är 
säkrare att säga ni.

I en kompletterande enkät med både svensk- och finskspråkiga 
informanter jämför Heidi Nyblom användningen av informellt tilltal 
(du, fi. sinä) och formellt tilltal (ni, fi. te) i olika situationer. Resul-
taten jämförs i sin tur med de intervjuer som gjorts i Göteborg och 
bland finlandssvenskar i Vasa. Nyblom visar att formellt tilltal är lite 
vanligare bland de finskspråkiga informanterna än bland de finlands-
svenska. Tilltalsskicket i finlandssvenskan verkar ändå lite mera likt 
det finska än det sverigesvenska.

15.2.5 Tilltal i skrift: socialförsäkringsbroschyrer

Jannika Lassus har i sin doktorsavhandling undersökt bl.a. hur läsaren 
tilltalas i finländska och sverigesvenska socialförsäkringsbroschyrer 
från åren 2003–2006.16 Både i Sverige och i Finland tilltalas läsaren 
med du, men det direkta tilltalet är mera frekvent i de sverige svenska 
broschyrerna. I de finländska finns mera omtal, vilket innebär att 
begrepp som förälder, familj, mamma eller pappa används, vid sidan 
av indirekt referens med det indefinita pronomenet man.17 Lassus 
noterar dock en förändring i det finlandssvenska materialet år 2006: 
då blir det direkta tilltalet vanligare, och omtalet minskar.

Trots ökningen i tilltal är det fortfarande uppenbart att de fin-
ländska myndigheterna håller mera avstånd till läsaren eller uttrycker 
sig försiktigare. Att omtala eller generalisera genom användning av 
man innebär att myndigheten lämnar det mera öppet för läsaren att 
förhålla sig till texten, medan ett direkt tilltal med du verkar utgå från 
att läsaren automatiskt ingår i den tänkta målgruppen.

Av Lassus avhandling framgår också att myndigheterna har varit 
sena med att dua mottagaren. Reklamannonserna från varuhuset 
Stockmann har genomgående duat ända sedan 1976, men i Folk-
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pensionsanstaltens (FPA) skrivråd till anställda från år 2002 rekom-
menderas ”du eller Ni vid tilltal av en person”.18

15.2.6 Läkar och patientsamtal

På läkarmottagningar utspelar sig en speciell form av institutio-
nell interaktion. Samtalen är långa jämfört med t.ex. servicesamtal, 
och inriktade på patienten och dennes hälsa, samtidigt som läka-
ren befinner sig i en utpräglad expertroll. Läkar- och patientsamtal 
har spelats in för olika forskningsprojekt, bland annat i Sverige och 
i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland på 1990-talet.19 Till-
talsformerna i dessa material har senare jämförts av forskarna inom 
projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk, som bland 
annat konstaterat att de sverigesvenska läkarna och patienterna duar 
varandra i samtliga inspelningar.20 Duandet är dessutom i allmänhet 
betydligt mer frekvent än i det finlandssvenska materialet, där ande-
len direkt tilltal således överlag är lägre. I de finlandssvenska konsul-
tationerna förekommer också ni. I sex av de tjugo finlandssvenska 
samtalen niar läkaren patienten. I resten duar läkaren patienten, 
men det förekommer också asymmetriskt tilltal – dvs. att patienten 
svarar med ni till läkaren.

På grund av läkar- och patientsamtalens längd och fokus på 
patienten är det osannolikt att konsultationerna skulle kunna för-
löpa helt utan direkt tilltal från läkaren till patienten. Däremot tycks 
frekvensen för direkt tilltal vara markant låg i Finland jämfört med 
i Sverige. En generell tendens till både mindre tilltal och formellare 
tilltal i Finland är alltså mycket tydlig.

15.2.7 Tilltal i servicesamtal på 1990talet och 2010talet

Servicesamtal, alltså den typ av korta interaktioner som utspelar sig 
mellan expediter och kunder t.ex. vid biljettluckor och kassor, har 
studerats både på 1990-talet och på 2010-talet. Undersökningarna 
är lite olika upplagda, men resultaten tillåter ändå en jämförelse av 
hur tilltalsskicket utvecklats under de allra senaste decennierna.

Jag har själv använt inspelade samtal från Helsingfors, Stockholm 
och Uppsala för en jämförande undersökning på 1990-talet. En stor 
del av dem är från informationsdisken på varuhuset Stockmann, 
men det finns också många från bl.a. biljettluckorna på Svenska 
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Teatern i Helsingfors och Dramaten i Stockholm.21 Norrby, Wide, 
Nilsson & Lindström baserar sig på videoinspelade samtal från bil-
jettluckor (oftast teatrar) i Helsingfors, Åbo och på flera orter i Sve-
rige.22 I bägge undersökningarna behandlas expediternas och kun-
dernas tilltalsformer separat, eftersom servicesamtal till sin natur är 
institutionella och därmed asymmetriska. Expediten befinner sig i 
en professionell roll och tilltalar i många fall kunden oftare än kun-
den tilltalar expediten – av hövlighetsskäl, eller helt enkelt för att det 
är kundens ärenden som avhandlas, inte expeditens. Det liknande 
upplägget i de två undersökningarna leder till att man kan jämföra 
tre olika dimensioner: Sverige och Finland, kunder och expediter, 
och 1990-tal och 2010-tal. I den nyare undersökningen har talarna 
delats in i äldre och yngre (gränsen har dragits vid 50 år). Den äldre 
undersökningen innehåller också finska samtal och visar att de fin-
landssvenska kunderna och expediterna på 1990-talet använde till-
talsformer som i fråga om formalitet låg mellan det sverigesvenska 
och det finska sättet att tilltala.

Du är den tilltalsform som förekommer i alla delar av undersök-
ningsmaterialen. Allra vanligast är den i Sverige på 2010-talet, där-
efter kommer Finland på 2010-talet, sedan Sverige på 1990-talet och 
sist Finland på 1990-talet. Denna rangordning gäller för både kunder 
och expediter. Allra mest duar de äldre sverigesvenska kunderna på 
2010-talet. Frekvenserna för du i Finland på 2010-talet och Sverige 
på 1990-talet verkar ligga rätt nära varandra.

Ni är däremot ganska sällsynt. Även om man noterat ett ”nytt 
niande” i Sverige, speciellt bland yngre expediter sedan 1980-talet, 
saknas ni nästan helt i de sverigesvenska delarna av bägge under-
sökningsmaterialen.23 När någon tilltalar med ni så är det oftast en 
expedit i Finland – både på 1990-talet och på 2010-talet. På 1990-
talet säger expediten ni till kunden i hälften av alla samtal. Den höga 
frekvensen förklaras delvis av att stora delar av materialet är inspelat 
på Stockmann, där personalen instruerades att i första hand säga ni 
till kunderna. I det nyare materialet är det speciellt de yngre expedi-
terna (under 50 år) som säger ni, i ungefär en fjärdedel av samtalen. 
Ni är ju en form som gärna används till äldre. Eventuellt förklarar 
det varför just de yngre expediterna tenderar att tilltala kunderna 
med ni. Utgående från dessa undersökningar kan vi konstatera att 
tilltalsformen ni lever och mår bra i servicesamtal i Finland.
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15.2.8 Det finlandssvenska tilltalet och finskan

Sverige och Finland har en lång gemensam historia och är som sam-
hällen fortfarande mycket lika varandra. Ser man på dem i ett brett 
perspektiv, med hela Europa som referensram, kan man konstatera 
att folk beter sig ungefär likadant i Finland och Sverige, oberoende 
av om de talar finska eller svenska. Skillnaden mellan artighetsstra-
tegier i finskan och estniskan är mycket större än skillnaden mellan 
motsvarande artighetsstrategier i finskan och svenskan – detta trots 
att finskan och estniskan är nära besläktade, medan svenskan hör 
till en annan språkfamilj.24 Finland har länge identifierat sig med 
Norden, medan Estland haft mera kontakt med den mellaneurope-
iska kultursfären. I Finland talade den styrande klassen i historisk 
tid länge svenska, i Estland tyska. Därför har tilltalsskickets utveck-
ling i Finland huvudsakligen påverkats av sverigesvenskan. Som så 
mycket annat inom både språk och kultur kommer de europeiska 
influenserna till Finland filtrerade genom Sverige och sverigesvenskan.

Även om det finska tilltalet formellt sett ungefär motsvarar svensk-
ans, med ett informellt och ett formellt pronomen, beskriver bl.a. 
Valma Yli-Vakkuri de finska artighetsstrategierna som utpräglat till-
bakadragna och undvikande. Det innebär att man är mån om andras 
integritet och om att inte störa. Då undviker man också gärna direkt 
tilltal. Att detta i någon mån gäller också för finlandssvenskan syns 
t.ex. i de undersökningar av läkar- och patientsamtal och service-
samtal som refererats ovan.

På 1970-talet diskuterades tilltalsformer i finskan flitigt. I en 
genomgång av debattinläggen från den tiden bekräftar Heikki Pau-
nonen den gängse uppfattningen om att du-reformen kom från Sve-
rige och spred sig via finlandssvenskan till finskan.25 Diskussionen 
på 1970-talet föranleddes av att det allmänna duandet, som då hade 
spridit sig också i Finland, kändes främmande för en del av befolk-
ningen. Speciellt medelålders och äldre personer kunde rentav ta 
illa vid sig om de blev duade i servicesituationer. Många tyckte dock 
att man också borde ta avstånd från den svenska vanan att tilltala ”i 
tredje person” (dvs. titulera) och i stället ta modell av andra språk 
där man niar.

År 1972 publicerade Helsingin Sanomat en artikel om du-refor-
men i Sverige, och den satte ny fart på debatten. I en insändare26 
fördes det fram att finnarna för en gångs skull kunde ta efter någon 
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annan än svenskarna – att ett allmänt duande inte passar ihop med 
det finska sinnelaget och att alla de medelålders personer som niat 
sina föräldrar som barn torde minnas att det är lättare att uppföra 
sig väl om man niar. Debattinlägg av den här typen visar att niandet 
(”teitittely”) i finskan inte alls upplevdes som något kontroversiellt.

15.3 Finlandssvenskans position mellan  
sverigesvenskan och finskan

I detta kapitel har jag kontrasterat tilltalsskicket i finlandssvenskan 
och sverigesvenskan. Tilltalsformer används främst i det talade språ-
ket, men utpräglat skriftspråkliga variabler kan också analyseras med 
ett kontrastivt grepp. I nästa kapitel (16) studerar Marika Tandefelt 
avskaffandet av verbkongruensen samt hur bruket av vissa adverb 
förändrats över tid i finlandssvenskan och sverigesvenskan. Utgå-
ende från bägge kapitlen verkar det rimligt att anta att förändringar 
i finlandssvenskan i allmänhet kommer in från sverigesvenskan, 
men att de i Finland sker i något långsammare takt. Gemensamt är 
också 1970-talet som vattendelare. Det är då det informella tilltalet 
slutgiltigt slår igenom, och former som tidigare ansågs höra hemma 
i talet blir neutrala i det skrivna språket, oavsett genre. Kring år 1970 
skedde således en betydande informalisering av det svenska språket 
– något tidigare i Sverige, och något senare i Finland.

En omständighet som är viktig för förståelsen av finlandssvenska 
språkdrag är också den utbredda tvåspråkigheten. Där två språkgrup-
per eller talgemenskaper har kontakt på ett brett fält av interaktion 
förekommer sannolikt ömsesidig påverkan.27 Ju mera tvåspråkig 
talgemenskapen är, desto större är sannolikheten att språkbruket, 
inklusive tilltalsskicket, fungerar på ungefär samma sätt i de två 
språken.28 Detta gäller i allra högsta grad på orter med finsksprå-
kig majoritet, där den svenskspråkiga befolkningen använder sig av 
både finska och svenska i sin dagliga interaktion. Muntligt använder 
man t.ex. likvärdiga tilltalsformer oberoende av om man tilltalar en 
expedit på finska eller på svenska. Skriftligt är påverkan också stor 
genom att en betydande del av de texter man möter ute i samhäl-
let är översatta. Finlandssvenskan har tät kontakt med finskan, och 
den placerar sig på det pragmatiska planet därför gärna någonstans 
mellan sverigesvenskan och finskan. Detta märks särskilt tydligt i 
fråga om tilltalsskicket.
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Noter

1. Ni uppstod på 1600-talet genom att verbändelsen överfördes till prono-
menet: ären I > äre ni. Se närmare under uppslagsorden du, I och han i 
SAOB.

2. Clyne, Norrby & Warren 2009 s. 22.
3. Fremer 2018.
4. SAG 1999 II s. 266–270.
5. Tykesson-Bergman 2006 s. 96–99.
6. Thelander 2003 s. 96.
7. Thelander 2006 s. 284.
8. Freudenthal 1870 s. 103.
9. Freudenthal 1878 s. 146.
10. Landsmålsarkivets frågelista 10/1927. Tilltal och hälsningar. 
11. Se FMK 40d Valdemar Nyblom, Munsala, 1931; FMK 46c Gunnar Forsan-

der, Larsmo, 1931; FMK 59c Eskil Hummelstedt, Närpes, 1932; SLS 493 
Gunvor Huss, Borgå, 1938.

12. Mara & Huldén 2000.
13. Tandefelt 2013 s. 92–115.
14. Clyne, Norrby & Warren 2009. Pluricentriska språk är språk som talas 

och har någon typ av officiell status i två eller flera länder. Kriterierna för 
vad som räknas som pluricentriska språk varierar något, men en utförlig 
lista finns på nätsidan International Working Group on Non-Dominant 
Varieties of Pluricentric Languages, ”What is a pluricentric language?”.

15. Norrby, Nilsson & Nyblom 2007; Nyblom 2006.
16. Lassus 2010 s. 167–170.
17. I de finländska broschyrerna kan det t.ex. stå att ”stödtagaren […] ska 

underrätta FPA om det sker ändringar […] i familjens inkomster”, medan 
de svenska broschyrerna tilltalar läsaren direkt: ”om din arbetsinkomst 
ändras […] ska du anmäla det till Försäkringskassan”.

18. Tandefelt 2013 s. 110; Lassus 2010 s. 104.
19. Materialen spelades in av Ulla Melander-Marttala (Sverige) och Camilla 

Lindholm (Finland) för deras respektive doktorsavhandlingar.
20. Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP). Se Norrby m.fl. 

2015a.
21. Fremer 1996 och 1998.
22. Norrby m.fl. 2015b.
23. Om det nya niandet, se Mårtensson 1986.
24. Yli-Vakkuri 2005 s. 189.
25. Paunonen 2010 s. 331–337.
26. Cit. i Paunonen 2010 s. 336.
27. Gumperz 1972.
28. Saari 1995.
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16

Marika Tandefelt

ETT SPRÅK SOM LEVER 
FÖRÄNDRAS ALLTID

Språket är samtidigt såväl kollektivets som den enskildes egendom. 
Språkbrukaren använder språket för behov i sitt eget liv, men gör 
det inte i ensamhet utan tillsammans med och omgiven av andra. 
Ibland medvetet, oftast omedvetet, tar språkbrukaren till sig nyheter, 
avvikelser, alternativ att berika det egna språket med eller tvärtom 
avstår från, åtminstone för en tid. Individen både påverkas av andra 
och påverkar i sin tur dem med sitt sätt att tala och skriva. Men en 
del språkbrukare har större inflytande än andra, några är snabba 
med att plocka upp det nya, andra är mer resistenta mot novationer.1 
Möten med andra språkbrukare innebär i någon mån alltid ömse-
sidig anpassning. Både den enskildes och kollektivets språk föränd-
ras så att det är i takt med tiden och med samhället där det brukas.2

Allt nytt som dyker upp sprids inte så vida omkring i talgemen-
skapen att det upptas i det kollektiva språket och blir allmängods. 
Modeflugor, oftast nya ord och fraser som har samband med något 
just då aktuellt i samhället, försvinner i regel när de blivit nednötta 
eller inaktuella. Andra, mindre uppseendeväckande förändringar 
sker långsamt, och de väcker inte reaktioner om de alls noteras, men 
också de kan avspegla skeenden i samhället.3

Den enskilde kan varken snabba upp eller bromsa den förändring 
som ständigt pågår i stillsamhet. Det är i själva verket rätt lite som en 
språkbrukare i gemen medvetet förmår notera som något nytt eller 
som något på väg att bli förlegat i tidens språkbruk. Förändring syns 
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nämligen bäst på avstånd. Det nya märks då man jämför språkbruk 
under olika tider eller i olika talgemenskaper − eller gör bäggedera.

Språkforskare i Sverige har beskrivit utvecklingen i modern 
svenska, men vi vet inte om precis samma mönster gäller för modern 
finlandssvenska (16.1). Syftet med det här kapitlet är därför att redo-
göra för i hur hög grad språkförändringar i periferin (i Finland) 
påminner om det vi redan vet om motsvarande skeenden i språkom-
rådets centrum (i Sverige). Man kan gissa att språkbrukare i Sverige 
går i täten medan språkbrukare i Finland är eftersläntrare, men helt 
säker på att det alltid förhåller sig just så kan man inte vara.

Språket förändras på alla språkliga nivåer både i tal och i skrift. 
Mest och snabbast sker förändringar i språkets lexikon, men också 
morfologiska, syntaktiska och (i tal) fonologiska förändringar äger 
rum. De möjliga studieobjekten är i teorin hur många som helst, i 
praktiken måste man tänka forskningsekonomiskt. Man behöver 
välja ut det man vill och kan studera, inse sin begränsning och accep-
tera att mycket relevant och intressant förblir okommenterat (16.2).

De förändringar i finlandssvenskan som här studeras, och de 
metoder som tillämpas, är valda så att resultaten ska vara jämför-
bara med motsvarande studier utförda i Sverige. De är valda så att de 
representerar dels ett mycket omdiskuterat skeende, dels en mindre 
uppmärksammad förskjutning i fråga om ordval. I botten ligger ett 
långsamt närmande mellan tal och skrift som börjar tidigt och som 
syns tydligt i slutet av 1900-talet.

En av de förändringar som undersöks − avskaffandet av verbens 
kongruensböjning i skrift − blev mycket uppmärksammad och debat-
terades som mest i mitten av 1900-talet. Då verbens pluralformer 
inte längre förekom i vare sig tal eller skrift innebar det att en hel 
grammatisk kategori försvann. Det var alltså fråga om en märkbar 
förändring som framför allt språkforskarna anlade synpunkter på. 
Det är tänkbart att professionella skribenter uppfattade att de hade 
att välja mellan ett traditionellt och ett modernare skrivsätt, och 
att det senare eventuellt var förknippat med en viss social prestige. 

Det som också behandlas i detta kapitel är en till synes ytlig sti-
listisk variation som, när man studerar den närmare, visar på en 
djupgående stilförskjutning som innebar att språket under 1900-
talet både i tal och i skrift på många sätt blev enklare och ledigare, 
dvs. mer informellt än vad man dittills varit van vid (16.3−16.4). Den 
högtidligaste stilen mer eller mindre försvann. Denna förändring 
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förknippas ofta med den s.k. du-reformen (i Sverige kring 1970), 
och även den ledde till diskussioner och debatt både i Sverige och i 
Finland. Du-reformen, och förändringar i tilltalsskicket över huvud 
taget, behandlas i föregående kapitel (15).

16.1 1900-talets svenska språkhistoria

Språket förändras inte hux flux. Med undantag för tillkomsten av 
trendiga ord och fraser, som plötsligt blir aktuella och kan spridas 
som en löpeld, sker förändringar långsamt. Det är svårt att fånga 
talspråkets föränderlighet i flykten; det går lättare att studera hur 
skriftspråket förnyar sig. Man kan t.ex. notera att olika generationer 
handskas med språket i skrift på lite olika vis. För att riktigt få korn 
på vad det är som sker behöver man ändå vara uppmärksam på att 
skriftspråket varierar mellan olika genrer, och på att genrerna i sig 
förändras över tid. De strikta formalitetskrav som ställdes i vissa 
genrer (t.ex. lagspråk, kansliprosa) när det tjugonde seklet var ungt 
gäller inte längre, och nya betydligt friare genrer (t.ex. bloggar) har 
senare tillkommit. En förändringsprocess kan börja i en genre och 
så småningom sprida sig till andra om allt fler skribenter hakar på 
och väljer nya sätt att formulera sig. I motsats till talet kräver skrif-
ten medveten inlärning inte bara av grammatik och formalia utan av 
konventioner, rentav genrekonventioner, och de är inte huggna i sten. 
Stilmedvetenhet är faktiskt en komponent i det vi kallar språkkänsla.

Svenska språkforskare menar att 1900-talets svenska har både en 
lång och en kort historia.4 Den långa språkhistorien startar redan på 
1880-talet med August Strindbergs roman Röda rummet (1879) som 
anses ha förnyat den skönlitterära prosan. Kring sekelskiftet 1900 
började det svenska samhället förändras och nya röster, nya skri-
benter, från dittills mer osynliga samhällsklasser trädde till. Språk-
brukare utan någon längre skolgång blev aktiva inom såväl politiska 
som opolitiska folkrörelser, de vidareutbildade sig i folkhögskolor 
och de deltog i samhällsdebatten. Den svenska arbetarlitteraturen 
skapades av personer med en varierande social bakgrund. Pressens 
språk och stil förändrades när man började rikta sig till större folk-
grupper och inte i första hand till en liten bildad krets.5 I början av 
seklet genomfördes också stavningsreformen (1906) som man hade 
diskuterat, och grälat om, i decennier.6 Beskrivningen av den långa 
språkhistorien kan för den här perioden avslutas kring sekelskiftet 
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2000. Den tekniska utvecklingen har då gått från ånga, till elektrici-
tet, till datorer. Och Sverige hade redan en tid varit ett mångspråkigt 
samhälle, de svenska dialekterna hade backat sedan mitten av seklet 
och ersatts med en regionalt varierande standardsvenska.

Den korta språkhistorien omfattar decennierna mellan 1920-talet 
och 1970-talet. Stavningsreformen var då etablerad, och ett moder-
nare, friare, stilideal hade trängt undan den kanslispråkliga prosan 
och den äldre, lätt pompösa, retoriken. Under efterkrigstiden var 
utvecklingen snabb, och mycket av det som var nytt då gäller ännu i 
dag. I en helt annan utsträckning än tidigare var språkbrukarna nu 
omgivna av texter, och de förutsattes själva förstå och skapa sådana. 
Detta gäller i ännu högre grad i dag. I det urbana Sveriges stads- och 
tätortsmiljöer utspelade sig samtal mellan personer som inte kände 
varandra sedan tidigare och som sannolikt inte skulle komma att 
mötas igen. Så småningom hade allt fler talare inte svenska som 
modersmål, utan som andraspråk. En tidigare tydlig social hierarki 
slipades ned, och det var dags att förenkla tilltalet. Via radio och tv 
nåddes alla av ett riksspråk som inte lät som språket där hemma. 
Konsumtionen av etermedierna ledde till att en tidigare utbredd 
läsning av böcker för nöjes skull gick tillbaka. Skriftspråket hade 
hög status och satte sin prägel på det språk som talades i radio och 
tv, vilket bidrog till att göra standardtalspråket alltmer riksgiltigt.

Mycket av svenska språkforskares skildring av språkets 1900-tals-
historia − oavsett om den presenteras som kort eller lång − kan tilläm-
pas på svenskan i Finland.7 Språket förändrades också här i samma 
riktning, och särskilt under andra halvan av seklet har samhälls-
utvecklingen i bägge länderna varit likartad. 1900-talet inleddes för 
Finlands del med politiska omvälvningar och orostider; i mitten av 
århundradet drogs landet dessutom in i krig.8 I fråga om urbani-
sering, social mobilitet och samhällsekonomi kom därför utveck-
lingen i Finland att skilja sig från förhållandena i Sverige under en 
stor del av 1900-talet.9 

Den för svenskan mest väsentliga skillnaden mellan Finland och 
Sverige handlar om språkets position i respektive land. Svenskan i 
Sverige är landets huvudspråk, dvs. det språk som en majoritet har 
som modersmål och andra också behöver behärska. Svenskan i Fin-
land däremot är i praktiken ett minoritetsspråk, även om det juridiskt 
sett är ett med finskan likvärdigt nationalspråk. Landets tvåspråkig-
het innebär närkontakt med finskan, vilket leder till påverkan mellan 
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språken, i modern tid oftast så att svenskan tar intryck av finskan. 
Samtidigt påverkas svenskan i Finland också av avståndet till svenskan 
i Sverige. Kontakten med svenskan i grannlandet varierar i frekvens 
dels beroende på tillgången på svenska medier, dels som en följd av 
språkbrukarnas privata och professionella kontakter. 

De finländska särdragen i svenskan i Finland har uppstått, och 
uppstår fortsättningsvis, som en följd av dessa omständigheter. I ett 
språkområdes periferi följer språket inte helt huvudfåran eftersom 
den inte alltid märks så tydligt. Det här är ju inget nytt fenomen 
− så kan man förklara förhållandet mellan svenskan i språkområ-
dets centrum och i dess periferi redan under den tid då Finland var 
en riksdel i det svenska riket.10 

16.2 Tal och skrift närmar sig varandra

Kännetecknande för stilutvecklingen under 1900-talet är att en tidi-
gare tydlig uppdelning mellan tal och skrift så småningom luckras 
upp. Detta har bl.a. att göra med att gränsen mellan det offentliga och 
det privata suddas ut i samhället. När det gäller skrift skiljer man inte 
längre strikt mellan vad som är brukligt i s.k. högprosa, normalprosa 
eller lågprosa (ledig prosa). Högprosan, avsedd för särskilt formella och 
högtidliga sammanhang, försvinner, och normalprosan blir överlag 
ledigare. Den varierar ändå stilistiskt bl.a. beroende på formalitets-
krav och konventioner som hör samman med olika traditionella gen-
rer eller som börjar gälla för nya genrer. Samtidigt som skriftspråks-
specifika drag försvinner tillkommer i stället genre specifika drag.11 

När det gäller tal innebär uppkomsten av ett stabilt och enhet-
ligt språk att det är skriftspråket som utgör normen för det offent-
liga talet. Standardspråket beskriver vi ju som skriftspråksnära. Talet 
närmar sig skriften och skriften närmar sig talet, men hur och när 
detta sker kräver en analys av de sammanhang där språket brukas. 
Vi kan vänta oss drag av talspråklighet i skönlitteraturen, men kan-
ske inte i lika hög grad eller lika tidigt i sakprosan.12

16.2.1 Ordval i tre genrer

I kommande avsnitt redogörs för hur finlandssvenska skribenter 
under 1900-talet, delvis medvetet men mest omedvetet, följer upp 
den stilförskjutning som har kunnat iakttas i svenskan i Sverige.13 
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De skribenter som undersöks har producerat texter i tre olika gen-
rer som studeras longitudinellt, dvs. materialet täcker flera decen-
nier. Fokus ligger på den typ av språkförändring som brukar kallas 
informalisering. Termen används inom språkforskningen, men även 
icke-språkforskare har förmodligen lagt märke till att ett enklare, 
vardagligare, t.o.m. intimare, språk numera accepteras i samman-
hang som tidigare har kännetecknats av en viss formell saklighet, 
kanske högtidlighet. Man kan säga att informaliseringen är en fråga 
om stilval både i tal och i skrift, och att stilrepertoaren har föränd-
rats eller rentav krympt litet.14 

De genrer som har undersökts i den här studien är skönlitterär 
prosa, tidskrifter och reklam. De tre genrerna har ett drag gemen-
samt − skribenterna bakom texterna är professionella. De har skri-
vandet som yrke, vilket kan tänkas innebära att de är mer medvetna 
om hur de uttrycker sig än skribenter som endast tillfälligt behöver 
formulera sig i skrift. Samtidigt är genrerna mycket olika. Den vik-
tigaste skiljelinjen går mellan reklamen på den ena sidan och skön-
litteraturen och tidskrifterna på den andra, och då handlar det bl.a. 
om längden på de texter som produceras, men också om reklam-
skribenternas utbytbarhet och anonymitet.15

Flest frihetsgrader har förstås den skönlitterära författaren. Skön-
litterär prosa kan stå talspråket mycket nära, särskilt i dialoger, men 
också i relationen (den berättande texten) kan språket vara vardag-
ligt informellt.16 Det personliga tonfallet är centralt. 

Texter publicerade i tidskrifter kan räknas som sakprosa i vid 
mening. Det är inte fråga om vetenskapliga texter, men däremot 
om sakligt redogörande sådana skrivna i en stil som är anpassad till 
tidskriften i fråga. Skribentens egen röst hörs mindre, men texten 
är signerad. Tidskriftsartiklar väljer läsaren också att konsumera 
utgående från sina egna intressen. 

Reklam tillkommer ofta i samspel mellan flera personer; vilka 
de är känner läsaren inte till. Det är inte skribenternas utan före-
tagets röst som hörs i texten, och läsaren kan tolka texten som just 
reklam, inte som t.ex. information. Reklam är något som läsaren 
ofrivilligt möter och inte behöver intressera sig för. För företagets 
reklamskribenter är det däremot nödvändigt att väcka läsarens upp-
märksamhet. Reklam på svenska i Finland är ofta översatt från finska 
och den ska tilltala läsaren/kunden på samma sätt oavsett språk.17 

Det skönlitterära material som har studerats består av svensksprå-
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kiga romaner som kom ut i Finland åren 1900−1960. De är skrivna av 
finlandssvenska professionella författare. Tidskriftsmaterialet täcker 
samma tid och är sammansatt så att tidskrifterna riktar sig till något 
olika läsarkategorier.18 Reklamtexterna består av varuhusannonser 
från hela 1900-talet.19 

I följande avsnitt redogörs för skribenternas val mellan adverb 
som är pseudosynonyma, dvs. de har samma kärnbetydelse men 
olika stilistisk karaktär (16.3.1 och 16.3.2). Det handlar om två grup-
per av adverb: dels om icke−ej−inte, dels om allenast−blott−enbart−
endast−bara. Adverben hör till de s.k. formorden, medan substan-
tiv, adjektiv och verb är s.k. lexikala ord. Utan formord skulle inget 
grammatiskt acceptabelt yttrande kunna formuleras. De adverb det 
här är fråga om bidrar också till innehållet genom att åstadkomma 
nyanser och påverka hur det sagda ska uppfattas. 

Efter genomgången av adverbanvändningen över tid följer en 
skildring av skribenternas val av grammatisk form för verb med 
pluralt subjekt: Vi komma ersätts av vi kommer (16.4). Det handlar 
om en förändring som språkbrukare har behövt förhålla sig till på 
ett systematiskt sätt. Så småningom har verbkongruens i skrift upp-
fattats som något ålderdomligt, som stilistiskt klart avvikande och 
som ett brott mot nusvenskans grammatik. I ledigt talspråk hade 
böjningsformer som vi komma och de kommo försvunnit långt tidi-
gare, utom i vissa dialekter. Hur undersökningen av de tre genrerna 
har gått till beskrivs i nästa avsnitt (16.3).

16.3 Stilmarkerande ord och former

För cirka 100 år sedan skulle en del ord, uttryck och former som 
användes i tal helt enkelt inte användas i skrift. Tidigare generatio-
ner av skribenter och läsare, som var måna om att upprätthålla vissa 
stilskrankor, förhöll sig avvisande mot t.ex. bara och inte som alltför 
talspråkliga adverb för att passa i skrift. Predikatsverb i singularis 
då subjektet var pluralt upplevdes också som talspråkligt och direkt 
olämpligt i skrift, om inte avsikten var att skapa en illusion av dia-
log eller inre monolog. 

Så småningom började man uppfatta de talspråkliga adverben 
som alltmer neutrala, och de kunde användas i skrift i vissa genrer 
utan att sticka ut. De mest strikt skriftspråkliga adverben upplevdes 
med tiden som högtidliga, rentav ålderdomliga, och de föll ur bruk 
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i skrift. I tal hade de länge redan varit passé. Genomgående singu-
larform av predikatsverben i en text började verka mindre stötande 
åtminstone i vissa genrer. Det finns kunskap om hur denna utveck-
ling har gått till genre för genre i Sverige, men däremot inte i Fin-
land.20 De undersökningar vars resultat rapporteras här handlar om 
hur finlandssvenska skribenter väljer adverb eller verbform med-
vetna eller omedvetna om att valet också påverkar en texts stilläge. 

Det behövs inte särskilt många förekomster av de här aktuella 
variablerna för att man ska kunna dra en pålitlig slutsats om ifråga-
varande skribents prefererenser. Här har 20 förekomster av allenast−
blott−enbart−endast−bara, 30 förekomster av icke−ej−inte och 30 
förekomster av predikat till pluralt subjekt bedömts vara en tillräck-
lig mängd för varje text som ingår i materialet.21 Det som studeras är 
alltså inte enskilda författares eller skribenters personliga val, utan 
hur professionella skribenter så småningom kollektivt kommit att 
åstadkomma en stilförskjutning i de tre valda genrerna. 

16.3.1 icke−ej−inte

När man studerar hur skribenters val av negation förändras över 
tid förväntar man sig att icke ska försvinna helt, i takt med att inte 
upphör att vara ett nekningsord enbart förbehållet talet som steg-
vis tar sig in i det neutrala skriftspråket. Så ser också utvecklingen 
ut, och man kan vidare notera att kurvan för ej visserligen påmin-
ner om den för icke, men att den ändå inte är identisk. Det här är ett 
grundläggande mönster som gäller både finlandssvenska och svenska 
skribenter. Skillnader mellan genrerna finns i bägge fallen, och det 
är med en redogörelse för hur mönstret ser ut i det finlandssvenska 
materialet som genomgången ska starta. 

Det enklaste är att visa hur inte dyker upp i skönlitteraturen, tid-
skrifterna och reklamen under 1900-talets gång. Det är nämligen det 
enda nekningsordet som ökar i användning; de andra två backar.22 

Ordningsföljden mellan genrerna är klar: strax efter sekelskiftet 
1900 väljer de skönlitterära skribenterna allt oftare negationen inte, 
från och med 1930 följer reklamskribenterna efter. Användningen 
av inte i reklamen (varuhuset Stockmanns annonser) närmar sig 100 
procent 1940 och hålls kvar på denna höga nivå under krigsåren. 
Under 1950-talet sjunker användningen av inte, men stiger igen från 
och med 1960-talet. Man kan spekulera i om krigsåren − då kvin-
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norna ersatte männen på många arbetsplatser − kan spela in här. Ett 
vardagligt tilltal låg kanske närmare till hands för kvinnliga reklam-
skribenter än för manliga.23 Tidskriftsskribenterna är försiktigare när 
det gäller att förändra sina vanor. Först på 1950-talet används inte i 
mer än hälften av fallen (55 %), medan icke (25 %) och ej (20 %) då 
förekommer ungefär lika ofta. 

Samtidigt som inte blir gångbart i skrift blir icke alltmer säll-
synt, och används ju inte heller i modern tid i tal. Däremot tycks ej 
bestå som ett alternativ även om det används betydligt mer sällan 
än inte.24 Studerar man fördelningen av icke−ej−inte tillsammans 
visar det sig att bruket av ej och icke länge alternerar i tidskrifterna. 
De skönlitterära skribenterna avstår tidigare från såväl ej som icke. 
Valet av nekningsord i skönlitteratur har också ett visst samband 
med om det är fråga om relation (berättande text) eller dialog. Det 
talspråkliga inte verkar först komma in i dialoger, men det dröjer 
inte länge (till 1920-talet) förrän det inte spelar någon roll vilken typ 
av text det handlar om.25 

Sven Engdahl (1962) och Mats Thelander (1970) har studerat hur 
bruket av nekningsord ter sig i svenska skribenters texter. Engdahl 
noterar bl.a. skillnader mellan texter som representerar sakprosa 
med olika tyngd. I en ”lättare” text dyker inte upp tidigare och är 
mer frekvent, medan icke länge prefereras i en ”tyngre” text. Han 
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Figur 16.1. Förekomsten av nekningsordet inte över tid i tre finlandssvenska genrer 
(procent). 
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noterar också att skribenternas ålder spelar roll; det är de yngre som 
först väljer att övergå till inte.26 Thelander jämför fiktionsprosa med 
sakprosa och visar att bägge genrerna följer samma mönster, men 
har olika tempo. I fiktionsprosan står inte för över hälften av nega-
tionerna i början av seklet, men ligger sedan kvar på samma nivå i 
tre decennier. Det dröjer till 1938 innan inte blir den allenarådande 
negationen i fiktionen. I sakprosan däremot tar det ytterligare ett 
decennium innan inte helt slår igenom. Ännu år 1968 förekommer 
icke (med 10 %) vid sidan av det dominerande inte i sakprosa. De två 
genrerna är alltså klart olika, vilket är desto mer anmärkningsvärt då 
Thelanders skönlitterära texter och sakprosatexter har författats av 
samma personer. Skribenterna har alltså följt de skrivkonventioner 
som de uppfattar vara förknippade med fiktion respektive sakprosa. 

Om man för enkelhetens skull fokuserar på användningen av inte 
och jämför när finlandssvenska och svenska skribenter har övergått 
till att använda denna negation i hög grad (mer än 50 %) och ute-
slutande (100 %), kan man notera att utvecklingen har gått långsam-
mare i Finland (se figur 16.1 där förekomster över 50 procent marke-
rats). Skillnaden märks, men är minst, i fråga om skönlitteraturen. 
De finlandssvenska författarna använder inte i mer än 50 procent av 
fallen först på 1920-talet, men kring 1940 är användningen av inte 
genomgående i bägge länderna. I fråga om sakprosan är skillna-
den större både när man jämför med Engdahls och med Thelanders 
resultat. Finlandssvenska tidskriftsskribenter använder i hög grad 
(mer än 50 %) inte fr.o.m. 1950-talet och uteslutande (100 %) efter 
1960. Svenska skribenter går över till att oftast använda inte kring 
1940 och till att uteslutande använda negationen kring 1950. Skillna-
den mellan reklamskribenterna är mindre. Inte används i hög grad 
på 1940-talet, men genomgående blir bruket ett decennium tidigare 
i Sverige (varuhuset Nordiska Kompaniets annonser) än i Finland 
där det sker först på 1980-talet.27

16.3.2 allenast−blott−enbart−endast−bara

Vad som avses med pseudosynonyma adverb framgår särskilt tyd-
ligt när man reflekterar över adverbkedjan allenast−blott−enbart−
endast−bara, som här är ordnad enligt stigande frekvens i text.28 När 
dog allenast och blott ut, frågar man sig. Man förväntar sig att bara 
så småningom kommer in i skriftspråket och ökar i användning för 
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att till slut ta över helt. Men hur går det med enbart och endast? Och 
förhåller sig finlandssvenska skribenter som skriver skönlitteratur, 
sakprosa respektive reklam på samma sätt till de pseudosynonymer 
som står dem till buds? Vilka skillnaderna är framgår av figurerna 
16.2a (skönlitteratur), 16.2b (tidskrifter) och 16.2c (reklam).29 I kom-
mentarerna till figurerna som följer här går jag också in på eventu-
ella skillnader mellan skribenter i Finland och Sverige. 

Allenast ingår inte i figur 16.2a eftersom det är mycket ovanligt redan 
i början av seklet. Endast några ströfall förekommer från 1920- till 
1950-talet.30 Däremot har adverbet bara redan på 1920-talet ökat 
så mycket att det har konkurrerat ut övriga adverb; tre decennier 
senare är det bara endast som finns kvar som alternativ. Som fram-
går av figuren är det adverbet blott som inledningsvis har varit det 
ledande alternativet. Endast, enbart − för att inte tala om allenast − 
har inte varit särskilt frekventa. Endast är vanligare än enbart, men 
från 1950-talet är bägge lika ovanliga. En anledning till att bara är 
så påfallande frekvent i skönlitteraturen är att det först kommer in 
via dialoger för att så småningom bli lika vanligt förekommande i 
relationen. Bara signalerar tydligt talspråk; särskilt om man som 
finlandssvensk läsare tänker sig att det uttalas kortstavigt (bara, inte 
ba:ra) blir det extra starkt som stilmarkör.
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Figur 16.2a. Adverbvariation i finlandssvensk skönlitteratur över tid (procent). 
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Alla de fem adverb som har studerats här finns inte i de material 
som Engdahl (1962) och Thelander (1970) har studerat. Thelander 
jämför förekomsten av tre adverb: blott, endast och bara i fiktions-
prosa och sakprosa under tidsperioden 1908−1968.31 I fiktionspro-
san dominerar bara totalt under tre decennier (1918, 1948, 1968) och 
kraftigt (cirka 85 %) 1958. Bara når upp till hälften av förekomsterna 
åren 1908 och 1928. I svensk fiktion är blott ett levande alternativ 
under en tid, men befinner sig samtidigt hela tiden på en lägre nivå 
än i den finlandssvenska fiktionen. Endast 1928 kommer bara upp 
till cirka 50 procent, i övrigt ligger förekomsten på en blygsammare 
nivå. I sverigesvensk fiktion är bara mest frekvent, därefter följer 
blott och till sist kommer endast. I finlandssvensk fiktion försvinner 
blott rätt fort, även om man alldeles i början av seklet har valt denna 
variant i mer än hälften av fallen. 

Valet av adverb i den finlandssvenska skönlitteraturen leder till 
en rätt enkel uppställning: efter 1945 förekommer mest bara och lite 
endast. Tidskriftsskribenterna väljer annorlunda; de tycks utnyttja 
adverbpaletten betydligt mer (se figur 16.2b). 
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Figur 16.2b. Adverbvariation i finlandssvenska tidskrifter över tid (procent). 
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Under 1900-talets tre första decennier är blott det adverb som 
används mer − på 1920-talet rentav mycket mer − än de övriga alter-
nativ som står till buds. Det är också det adverb vars frekvens sjunker 
mer än alla andras, samtidigt som användningen av bara skjuter fart 
och når en användning på över 50 procent på 1950-talet. Använd-
ningen av endast ligger kring 40 procent under hela seklet. Enbart 
och allenast används rätt sällan, och det senare försvinner på 1940-
talet. I jämförelse med de skönlitterära författarna (se figur 16.2a) 
tycks tidskriftsskribenterna ha ett jämnare fördelat bruk av adver-
ben fram till 1940-talet. Det är egentligen bara allenast som då för-
svinner helt, sedan blir fördelningen ojämnare. När blott och enbart 
har försvunnit mer eller mindre helt från tidskrifterna på 1950-talet 
används sedan främst bara och endast, men frekvensskillnaden mel-
lan dem är inte alls lika stor som i skönlitteraturen. 

I den sverigesvenska sakprosan − en genre som tidskrifterna här 
fått representera − dominerar blott under det första decenniet. Där-
efter kommer bara in stegvis decennium för decennium. År 1948 
dominerar bara med cirka 65 procent, och åren 1958 och 1968 före-
kommer inget annat adverb. Endast och blott har, enligt Thelander, 
utgjort stilistiska alternativ till bara, och tillsammans har de fyllt den 
del av fältet som bara inte har täckt.32 Användningen av bara stiger 
alltså snabbare i svensk sakprosa än i finlandssvensk och blott är ett 
tänkbart alternativ till endast under en längre tid i sverigesvenska 
än i finlandssvenska texter.

Den tredje figuren (16.2c) avser finlandssvenskt reklamspråk 
och visar en delvis annan utveckling än skönlitteraturen och tid-
skrifterna. Under största delen av seklet är det bara och endast som 
används mest, allenast, blott och enbart tar man till mer sällan. År 
1982 används endast till 100 procent. 

Varför bara försvinner totalt ur finlandssvensk reklam (varu-
huset Stockmanns annonser) efter 1970-talet, men förekommer i 
svensk reklam (varuhuset Nordiska Kompaniets annonser) speci-
ellt från samma decennium framåt, kan man bara spekulera i. En 
orsak kan vara att ett finlandssvenskt bara inte riktigt är detsamma 
som ett sverigesvenskt. Talspråkets bara kan som nämnts uttalas på 
två sätt i Finland. Det kan uttalas [ba:ra] med lång vokal i den beto-
nade stavelsen i enlighet med standardsvenskt uttal. Men det kan 
också uttalas [bara] med kort a-ljud och kort därpå följande konso-
nant. Kortstavighet är ett typiskt och frekvent uttalsdrag i finlands-
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svenskan och det är ibland, men inte alltid, en social markör. Bara 
i skrift kan alltså ha en starkare anknytning till vardagligt talspråk 
i Finland än i Sverige. Endast är däremot klart socialt och stilistiskt 
neutralt.33 Till detta kan ännu läggas en omständighet. Stockmanns 
annonser har alltid (sedan 1852) publicerats på bägge språken, och 
översättningsriktningen har under senare delen av 1900-talet oftast 
gått från finska till svenska. Kanske är endast en slentrianmässig 
översättning av finskans ainoastaan? Nordiska Kompaniets annon-
ser är skrivna direkt på svenska; reklamskribenterna är där fria att 
skapa originaltexter. 

När man jämför det finlandssvenska och det svenska reklam-
materialet noterar man främst att de finlandssvenska texterna har 
en rik adverbvariation fram till 1970, de svenska varierar betydligt 
mera efter 1970.34 Därtill noterar man att allenast, som finns i fin-
landssvensk reklam under 1900-talets första år, inte förekommer i 
svensk reklam över huvud taget. Reklamtexter kommer helt enkelt 
till under olika villkor i Finland och i Sverige.
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Figur 16.2c. Adverbvariation i finlandssvensk reklam över tid (procent).
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16.4 Verbkongruens ersätts av enhetsform

Man brukar säga att när nyhetsbyrån TT (Tidningarnas Telegrambyrå 
i Sverige) år 1945 slutade böja predikatsverbet i enlighet med subjek-
tets numerus var förenklingen av verbböjningen genomförd också 
i skrift. I tal hade pluralböjningen ju försvunnit några århundraden 
tidigare.35 I själva verket skulle det dröja ett tag till innan verbrefor-
men var genomförd i alla typer av textgenrer, och verbkongruensen 
hade redan under en längre tid före 1945 fått ökande konkurrens av 
enhetsformen. Men årtalet 1945 blev ändå symboliskt. Det är här 
som språkforskarna menar att nusvenskan börjar, och verbreformen 
kan ses som ett slags förelöpare till den informalisering och intimi-
sering av språket som sedan bröt igenom några decennier senare.36 

Det tog i praktiken ett helt sekel att ersätta verbkongruensen 
med enhetsformen, dvs. tillåta användningen av verbets singular-
form oavsett subjektets numerus. Diskussionen om verbreformen 
var stundvis häftig, och enhetsformen accepterades endast långsamt 
genre för genre.37 

I Sverige var de skönlitterära författarna först med att avstå från 
kongruens mellan subjekt och predikat. Enhetsformen föll sig mest 
naturlig i dialog eller annars när talspråk skulle återges. Reformen 
märktes i skönlitteraturen på 1920-talet, och 1930-talet blev det avgö-
rande decenniet. Enligt Thelander var enhetsformen helt genomförd 
1938 i den fiktionsprosa han har studerat.38 Flera stora svenska dags-
tidningar hade genomfört reformen i etapper redan innan TT tog sitt 
beslut 1945, men dagstidningsfältet var splittrat. TT var en stor leve-
rantör av texter till tidningarna, och det var klart mer rationellt att 
alla medier, inklusive TT, gjorde på samma sätt. I och med att enhets-
formen slog igenom också i veckopressen nådde den en ännu större 
skara läsare. Tidskrifter och fackpress följde sedan med i utvecklingen. 
I skolkretsar hade man redan kring 1900 insett att man i skolunder-
visningen behövde ta ställning till den vacklande verbböjningen, men 
läroverkslärare och folkskollärare var inbördes oeniga om vilken väg 
skolan skulle välja. Det skulle dröja till 1950-talet innan reformen var 
genomförd i skolvärlden.39 Det offentliga Sverige inledde reformar-
betet på 1950-talet, och särskilt den juridiska prosan tog tid på sig. I 
lagtexter var enhetsformen genomförd först mot slutet av 1960-talet.

De som argumenterade emot enhetsformen påpekade att förenk-
lingen skulle slopa möjligheten till en del distinktioner och stilistiska 
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finesser. Man ville bibehålla ett visst avstånd mellan tal och skrift, 
och bevara stilhierarkierna i bägge fallen. Singularformen av ver-
ben var visserligen ett typiskt talspråkligt drag, men pluralformerna 
var inte uteslutande skriftspråkliga, utan kunde användas i tal på en 
högre stilnivå. Detta använde man sig av bl.a. i skönlitteraturen där 
singulara verbformer inte bara fick markera återgivet tal, utan också 
signalera ett socialt avstånd mellan fiktiva gestalter i berättelser och 
på scenen. Högreståndspersoner kunde använda pluralformer, i 
motsats till folket som använde de talspråkliga singularformerna.40 
Argumentationen för och emot verbens enhetsform hade alltså ett 
antal sociolingvistiska bottnar. 

I Finland är motsvarigheten till Sveriges TT Finska notisbyrån, 
dvs. FNB. Hur FNB valde att agera då TT införde enhetsformen är 
inte dokumenterat. Detsamma gäller Hufvudstadsbladets, och andra 
finlandssvenska dagstidningars, inställning till verbreformen.41 En 
genomgång av en samling av FNB-texter och av texter i Hufvud-
stadsbladet publicerade under åren kring 1945 visar att de finlands-
svenska journalisterna inte omedelbart följde efter det som hände i 
Sverige.42 En period av vacklan mellan verbkongruens och enhets-
form kan ännu noteras 1946, men från början av 1947 är bruket av 
enhetsform konsekvent. När TT:s reform var dagsaktuell i oktober 
1945 meddelade tidningsredaktionen: ”Hufvudstadsbladet umgås 
med tanken på att i en nära framtid följa de rikssvenska tidningar-
nas exempel [...]”. Framtiden lät först vänta på sig, sedan startade 
omläggningen med inrikesnyheterna för att nå ledarna sist. I inrikes-
reportagen användes enhetsformen konsekvent från och med januari 
1947, i ledarna först ett år senare.

Kort efter det att TT hade meddelat sitt beslut att genomföra 
enhetsformen ingick i Hufvudstadsbladet en artikel om saken 
(13.11.1945). Rubriken och underrubriken löd: ”Singularis bra i tid-
ning − störande i kurialstilen. Abiturient får använda singularisform 
om han gör det konsekvent”.43 Tidningen hade låtit utföra en liten 
enkät med tio utvalda personer som kunde tänkas anlägga profes-
sionella synpunkter ur sina respektive perspektiv. De argument som 
de tillfrågade förde fram var förstås desamma som hade framförts i 
debatten i Sverige. Alla ansåg att man skulle gå fram försiktigt i fråga 
om texter som behandlade s.k. högre ämnen. Bibeln och lagspråket 
borde t.ex. inte beröras av en sådan reform. I tidningsprosa passade 
singularformerna bäst ansåg man. Någon stödde utvecklingen mot 
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ett ledigare skriftspråk, någon annan tyckte i stället att allt som gör 
språket fattigare är trist.44 Vad gäller lagspråket följde utvecklingen 
samma långsamma tempo i Finland som i Sverige. Först i slutet av 
1960-talet avskaffades predikatsverbens pluralformer helt.45 I den 
finlandssvenska skolan verkar man ha varit rätt snabb med att accep-
tera enhetsformen. Att döma av tidningsartikeln ovan fick åtmins-
tone abiturienterna använda enhetsformen om de så önskade. Det 
viktiga var att användningen av verbform skulle vara konsekvent. 
Filosofie doktorn i nordiska språk Olav Panelius uttalade sig i frå-
gan och ville inte rekommendera ett officiellt införande av enhets-
formen i undervisningen.46 

16.4.1 Enhetsnormen i skönlitteratur, tidskrifter och reklam

När förekomsten av verbkongruens respektive enhetsform studeras 
i de tre genrerna skönlitteratur, tidskrifter och reklam blir resultatet 
för de två förstnämndas del det förväntade. Införandet av enhetsfor-
men i Finland påminner om skeendet i Sverige. Reklamskribenterna 
i de två länderna avviker däremot från varandra. 

I det skönlitterära materialet förekommer fram till 1940-talet 
ett blandat bruk av verbkongruens och enhetsform. Detta förkla-
ras inte oväntat av att författarna använder enhetsformen i repliker 
och verbkongruens i relationen. Figur 16.3a åskådliggör emellertid 
inte denna blandning. Här återges endast verbkongruensens ned-
gång och enhetsformens uppgång; två utvecklingslinjer som speglar 
varandra. Under 1920-talet börjar mönstret förändras, och på 1930-
talet tar enhetsformen överhanden. Det är lätt att förstå varför; det 
är modernisterna och andra yngre författare som helt slopar verb-
kongruensen. De växlar inte mellan de två alternativen beroende 
på om de återger dialog eller inte.47 I tidsintervallet 1931−1940 går 
enhetsformen om verbkongruensen, och den når 100 procent under 
decenniet 1951−1960. De finlandssvenska författarna reagerar tidi-
gare än övriga här aktuella finlandssvenska skribenter, men ändå 
något senare än de sverigesvenska författarna som hade genomfört 
reformen i slutet av 1930-talet.

Tidskriftsskribenterna inleder sin verbreform först efter det att 
de finlandssvenska dagstidningarna har gått in för enhetsformen (se 
figur 16.3b). Att förändringen tar längre tid inom tidskriftsgenren är 
rimligt. Sakprosa, inte minst akademisk sådan, står för en viss tradi-
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tionell skrivkonvention; skribenterna tillåts inte ta sig särskilt stora 
friheter. Snarare förutsätts s.k. genrekompetens av en akademisk 
skribent. År 1950 väger det rätt jämnt mellan formerna, men efter 
år 1955 påträffas inte längre något fall av verbkongruens i tidskrifts-
materialet. I jämförelse med svenska tidskriftsskribenter är de fin-
landssvenska skribenterna lite långsammare med sin omställning. På 
samma sätt som i fråga om skönlitteraturen kan förändringen bero 
på att yngre skribenter, med andra stilideal, efterträder äldre. Det är 
också värt att notera att det är Nya Argus och Astra som är först med 
artiklar där enhetsformen dyker upp. Detta sker 1935. Den förra tid-
skriften kan karaktäriseras som progressiv. Den senare riktar sig till 
kvinnliga läsare, och de artiklar som ingår i materialet för just detta 
år är alla skrivna av kvinnor. 

Utvecklingen i det finlandssvenska reklammaterialet ser annor-
lunda ut. För att avvikelsen ska framgå tydligt fokuserar figur 16.3c 
på utvecklingen av enhetsformen både i det finlandssvenska (FI) 
och i det svenska (SV) reklammaterialet. Reklam som producerats 
av Stockmanns reklamavdelning tyder på en sicksack ande utveck-
ling, medan reklam som producerats av Nordiska Kompaniet visar 
att enhetsformen har ökat närmast lineärt.48 

Bruket av enhetsformen i de finlandssvenska varuhusannonserna 
avviker från det förväntade på två sätt. Dels förekommer enhetsformen 

Figur 16.3a. Verbreformen i finlandssvensk skönlitteratur över tid (procent).
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tidigare och mer frekvent här än i de svenska varuhusannonserna. 
Dels placerar sig reklamen som genre i Finland inte sist i raden av gen-
rer som avstår från verbkongruens, vilket däremot är fallet i Sverige. 

Att enhetsformen accepteras snabbare av de finlandssvenska än av 
de svenska reklamskribenterna går stick i stäv med vad man kunde 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960

 verbkongruens  enhetsform

Figur 16.3b. Verbreformen i finlandssvenska tidskrifter över tid (procent).
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Figur 16.3c. Enhetsformen i finlandssvensk och svensk reklam över tid (procent).  
(FI = Stockmanns annonser. SE = Nordiska Kompaniets annonser.)
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förvänta sig. Språkliga novationer brukar nämligen spridas från ett 
språkområdes centralområde till dess periferier.49 I Finland står 
enhetsformerna för 33 procent av verbbeläggen redan år 1939, och 
andelen stiger kraftigt till 77 procent år 1941. I Sverige förekommer 
formerna sparsamt och andelen stiger måttfullt tills reformen är 
genomförd på 1950-talet. Det är för övrigt inte endast Nordiska Kom-
paniets reklamskribenter som är konservativa. Detta gäller också för 
annan svensk reklam under samma tid.50

Utvecklingen i Finland under tidsperioden 1939−1946 är över 
huvud taget av intresse eftersom det är då den sicksackar. Åren 1943 
och 1944 används enhetsformen till 100 procent, men sedan fal-
ler den ett stycke efter krigsslutet år 1945 och förblir på denna nivå 
ett tag för att sedan så småningom åter vara helt genomförd. Den 
rimligaste förklaring som kan ges är att detta har ett samband med 
krigsåren som konkret innebar att kvinnor ersatte män på arbets-
marknaden, så också på varuhuset Stockmanns reklamavdelning.51 
Kön är nämligen en viktig utomspråklig förklaring till hur föränd-
ringar i språket sprids, och kvinnor tenderar att ta till sig språkliga 
nyheter snabbare än män. 

Ett varuhus primära kundkrets består också i fredstid av kvin-
nor. De krigstida annonsernas vardagliga, informella, nästan pri-
vata, stil märks tydligt − det är något systerligt i ton och tilltal. Grä-
ver man djupare i reklammaterialet, och tar reda på om valet av 
verbform också har ett samband med den tänkta kundens kön, så 
noterar man att reklamskribenterna i de två varuhusen faktiskt har 
resonerat olika. Åren 1939−1952 har Nordiska Kompaniet mer hållit 
fast vid verbkongruens i annonser riktade till kvinnor än till män, 
medan Stockmann har gjort tvärtom. Verbkongruens signalerar en 
högre formalitetsgrad än enhetsformen. De svenska damerna till-
talas i en lätt formell ton, medan de svenska männen bemöts mer 
kamratligt och till detta passar enhetsformen. De finländska män-
nen hålls språkligt på ett visst formellt avstånd, medan fruarna och 
fröknarna ingår i kategorin ”vi kvinnor”.52 Kvinnornas närvaro på 
arbetsplatserna under krigsåren var stärkt, och de axlade också ansvar 
för hemmens ekonomi. Då männen efter krigsslutet återvände hem 
och till sina arbeten förändrades också språkbruket i någon mån, 
men enhetsformen hade snart kommit för att stanna. 

De annonser som Stockmann införde t.ex. i Hufvudstadsbla-
det var i fråga om valet av verbform modernare än tidningens eget 
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språkbruk. Enhetsformen slog ju som nämnts igenom fullständigt i 
Hufvudstadsbladet först år 1948. Stockmanns reklamskribenter var 
sålunda nästan lika snabba med att anamma denna språkliga nyhet 
som de finlandssvenska författarna. Nordiska Kompaniets annon-
ser däremot var ett tag mer konservativa än den svenska dagspres-
sens språkbruk som alltså gick över till enhetsformen kring 1945. 
Det dröjde ju till 1950-talet innan enhetsformen hade slagit igenom 
i hela samhället, så varuhuset ville kanske inte utmana sin kund-
krets med ett språkbruk som kunde uppfattas som okonventionellt, 
nästan radikalt. 

16.5 I takt med tiden

I det här kapitlet har likheter och skillnader mellan finlandssvenskt 
och sverigesvenskt språkbruk studerats utgående från ett annat per-
spektiv än det som oftast brukar anläggas. Det har nämligen inte 
alls handlat om finländska särdrag, s.k. finlandismer, utan om hur 
bruket av vissa adverb och verbformer har förändrats över tid. Den 
övergripande frågan lyder: Förändras finlandssvenska skribenters 
språkliga preferenser i ett annat (kanske långsammare) tempo än 
sverigesvenska skribenters? Skriftspråket representeras här av tre 
genrer − skönlitteratur (fiktion), tidskrifter (sakprosa) och reklam 
(varuhusannonser). Skribenterna har således arbetat utgående från 
olika traditioner som givetvis också de har förändrats över tid. 

Det gemensamma för undersökningens finlandssvenska och 
sverigesvenska skribenter är att skönlitteraturen går i bräschen för 
förändringarna medan tidskrifterna är långsammare. Att skönlitte-
rära författare − särskilt i dialog − väljer att uttrycka sig på ett sätt 
som ligger talspråket nära är förstås lätt att begripa. Den vägen har 
mer informella uttryckssätt först kommit in i fiktionen. Den skön-
litterära författaren tar sig större friheter än andra skribenter kan 
göra, och dem har t.ex. de finlandssvenska författarna i seklets bör-
jan utnyttjat. Författare i bägge länderna har varit lika snabba med 
att ta till sig verbens enhetsform; i fråga om adverb som markerar en 
ledigare stil har de finlandssvenska författarna varit en aning lång-
sammare än de svenska. 

På en tidskriftsartikel ställs det vissa formkrav, särskilt om det är 
fråga om sakprosa med en touch av vetenskap. De tidskriftsskribenter 
som med sina texter har bidragit till undersökningsmaterialet, har 



16. Ett språk som lever förändras alltid452

reagerat betydligt långsammare på den pågående förändringen än 
de skönlitterära författarna. Det handlar om en fördröjning på några 
decennier i bägge länderna. I fråga om de stilmarkerande adverben 
är de finlandssvenska tidskriftsskribenterna dessutom genomgå-
ende lite långsammare än de sverigesvenska. Men förändringen är 
lika snabb i bägge länderna då det gäller verbböjningen. Dagstid-
ningarna visade tydligen ett efterföljansvärt exempel. 

Reklamen är svårplacerad i förhållande till övriga undersökta 
genrer. Reklamskribenterna i Finland är tidigt ute med drag av infor-
malitet, men de återgår efter några år på nytt till en mer formell stil. 
Den tidiga informella perioden sammanfaller med krigsåren, och 
den förklaring som ligger närmast till hands är att reklamskriben-
terna under denna tid företrädesvis är kvinnor. Under denna period 
är varuhusannonserna språkligt mer moderna än de dagstidningar 
som de publiceras i. I Sverige är utvecklingen åt det informella hållet 
mer konsekvent, men de svenska reklamskribenterna åstadkommer 
texter som en tid är konservativare än dagstidningarnas. 

Det går inte att peka på någon tydlig skillnad mellan de under-
sökta variablerna. Informaliseringsgången är densamma oavsett 
om det handlar om att förenkla verbböjningen eller ta in talspråk-
liga adverb i skriften. Utvecklingen börjar lite prövande i början av 
1900-talet, och efter 1970-talet har det som en gång upplevdes höra 
hemma främst i talet förts in i skriften och blivit neutralt oavsett 
genre. Den korta språkhistorien är med andra ord gemensam för 
Sverige och Finland, och den går vidare.

Noter 

1. De klassiska sociolingvistiska variablerna som språkbrukarens utbild-
ning, socialgrupp, ålder och kön spelar in i förändringsprocessen, sär-
skilt om den aktuella språkförändringen har en koppling till status och 
prestige. Nordberg 1985 s. 34.

2. Hellberg 2005 s. 142–143.
3. Det har vid det här laget getts ut tre svenska nyordsböcker. Den första 

utkom år 1986, den följande år 2000 och den senaste år 2015. Se Agazzi 
2015 s. 7−25 om nyord generellt.

4. Om 1900-talets svenska språkhistoria skriver t.ex. Svensson 1988a, 1988b, 
Mårtensson 1988, Lagerholm 1999, Teleman 2003 och Josephson 2004. 
I Mårtenssons arbete ingår en omfattande bibliografi över den rele-
vanta litteratur som har publicerats fram till 1988, och Josephson förser 
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läsaren med en kommenterad litteraturförteckning som går fram till 
2004. Resonemanget kring en lång resp. en kort språkhistoria är främst 
Josephsons.

5. Lagerholm 1999 s. 14–15; Josephson 2004 s. 44–45.
6. Se kapitel 9 i denna volym samt Thylin-Klaus 2015. 
7. Reuter 2006 s. 42.
8. I början (1918) och mitten av seklet (1939−1940, 1941−1944) rådde krigs-

tillstånd i Finland, vilket självklart hade betydelse för samhället och dess 
invånare oavsett språk. Landet kom inte ekonomiskt ordentligt på fötter 
förrän ett antal år efter krigsslutet. 

9. Tandefelt & Finnäs 2007 s. 35−54.
10. Se af Hällström-Reijonen i kapitel 10 och 11 i volym III:1. Ivars 2006 och 

Reuter 2006 skildrar svenskan i Finland under 1800- respektive 1900-
talet. 

11. Mårtensson 1988 s. 103–104; Svensson 1988 s. 95–96; Lagerholm 1999 
s. 17–18; Josephson 2004 s. 22–23. 1900-talsgenrer som får en alltmer 
framträdande roll är t.ex. reklam och serier. Att nya genrer uppkommer, 
och att talspråksdrag kan tas upp i skrift, är i sig inget 1900-talsfenomen, 
se Östman 1992.

12. Mårtensson 1988 s. 101–102; Svensson 1988 s. 95–96; Josephson 2004 
s. 29–30, 98–99.

13. Termen finlandssvensk började användas allmännare först på 1920-talet. 
Av praktiska skäl använder jag den ändå här eftersom jag vill under-
stryka att det handlar om personer i Finland som skriver på sitt svenska 
modersmål. 

14. I en presentation av projektet FILIS diskuterar Wollin stilförskjutningar 
i fiktionen under 1800-talet. Han nämner då som en tänkbar hypotes att 
skriftspråkets talspråksanpassning i Finland kan bromsas av finländsk, 
dvs. finlandssvensk, författarproveniens. Se Wollin 2007, passim.

15. Tidningsspråket har inte ingått i denna studie därför att det är alltför 
varierat för att vara en enhetlig genre. Skillnaden mellan t.ex. ledare, 
nyhetstexter, kulturartiklar, sportreportage och notiser är lätt att notera. 
Tidningar från senare delen av 1900-talet har dessutom ett innehåll som 
är betydligt bredare än i början av seklet. Tidskrifter riktar sig till flera 
olika läsekretsar varför inte heller tidskriftsspråket är variationslöst.

16. Se Tandefelt 2017 om författares språkliga val, där bl.a. återgivning av 
talspråk i skrift diskuteras.

17. Tandefelt 2013 s. 13−18.
18. Undersökningen av språket i skönlitteratur och tidskriftstexter bygger 

på material som Christel Meinander har tagit fram. Det skönlitterära 
materialet består av 69 prosaverk skrivna av 32 författare av vilka 19 
är män och 13 kvinnor. Tidskriftsmaterialet består av sammanlagt 48 
årgångar av Finsk Tidskrift, Argus och Nya Argus, Finlands jakt- och fiske-
tidskrift, Astra och Husmodern. Samtliga är svenskspråkiga tidskrifter 
som har utkommit − eller utkommer − i Finland. Den förstnämnda är 
mest akademisk till sin karaktär, medan de två sistnämnda också inne-
håller en del bidrag i skönlitterär stil. Könsfördelningen i de granskade 
årgångarna är 35 män och 13 kvinnor. Någon regional balans har inte gått 
att uppnå vare sig i fråga om skönlitteratur eller tidskrifter, dvs. södra 
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Finland dominerar i bägge fallen. Se Meinander 2016 för en detaljerad 
redogörelse för sammanställningen av materialet etc.

19. Här används resultat från en tidigare undersökning, se Tandefelt 2013. 
Varuhusannonserna kommer från Stockmanns varuhus i Helsingfors 
och Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och de täcker hela 1900-
talet. Stockmann-materialet omfattar 1 948 annonser på svenska, 1 219 
på finska, NK-materialet omfattar nästan 948 annonser. Antalet reklam-
skribenter som har producerat (eller översatt) texter på svenska går inte 
att fastställa.

20. Med undantag för utvecklingen i varuhusannonser, se Tandefelt 2013 
där annonser på svenska i Finland och Sverige jämförs.

21. Skillnader i adverbens frekvens i svenska tidningstexter från decennie-
skiftet 1970 framgår av Allén 1972. Adverben i adverbkedjan allenast−
blott−enbart−endast−bara förekommer mer sällan än nekningsorden 
icke−ej−inte. Beläggen på de undersökta variablerna i reklammaterialet 
är betydligt fler än 20 respektive 30, eftersom undersökningen var upp-
lagd på ett annat sätt, se Tandefelt 2013 s. 31−34 samt bilaga 3 s. 220−221. 
Reklammaterialet är sparat på Svenska handelshögskolan i Helsingfors. 
Det skönlitterära materialet samt tidskriftsmaterialet finns på Svenska 
litteratursällskapets språkarkiv i Helsingfors. Se också Tandefelt 2013 
samt Meinander 2016 för detaljerade uppgifter om metoder och material.

22. Figur 16.1 bygger på data som lagts upp längs lite olika tidsaxlar. Excer-
peringen av adverbvariablerna i skönlitteraturen och i tidskrifterna är 
gjord med tätare mellanrum än vad som är fallet med reklammaterialet 
(skönlitteratur och tidskrifter med 5 års intervaller, reklam med 10 år). 
För att kunna lägga in resultatet från de tre undersökningarna i en och 
samma figur har jag gått tillbaka till basdata och gjort sammanslag-
ningar i fråga om skönlitteraturen och tidskrifterna. Reklammaterialet 
täcker dessutom hela seklet. Här avslutas redogörelsen år 1980 eftersom 
användningen av inte då är genomförd till 100 procent. Se Meinander 
2016 och Tandefelt 2013 för figurer som återger resultaten genre för genre 
och där samtliga variabler ingår i en och samma figur. 

23. Tandefelt 2013 s. 135–136.
24. Detta märks t.ex. i reklam, och man kan fråga sig om det har att göra 

med att annonser ofta är översatta till svenska eller produceras samtidigt 
på bägge språken. Finskans negation ei kan eventuellt spela in, men å 
andra sidan böjs den enligt person så likheten mellan ej och ei är delvis 
skenbar. Helt uteslutet är det ändå inte att en tvåspråkig person tar till 
uttryck som liknar varandra.

25. Poesin är ett undantag. Där kan det enstaviga ej komma till pass av 
metriska skäl.

26. Engdahl 1962 s. 109, 95 ff.
27. Thelander 1970 s. 65–66. Se redogörelse för Engdahls och Thelanders 

studier och resultat i Tandefelt 2013 s. 137−142. Där framgår också likheter 
och olikheter mellan det finländska och svenska reklammaterialet.

28. Se Allén 1972 vars frekvensundersökning bygger på svenska tidnings-
texter från 1970.

29. Tidsaxlarna är lite olika i de tre figurerna, men det hindrar inte jämfö-
relsen.
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30. Det rör sig om 0,5−1,5 fall under några decennier.
31. Thelander 1970 s. 66, figur IV s. 15.
32. Thelander 1970 s. 66, figur IV s. 15.
33. Tandefelt 2013 s. 134, 149.
34. Se figurerna 5.7a och 5.7b i Tandefelt 2013 s. 144–145.
35. Pluralformerna i tal började försvinna redan på 1600-talet, och de hade 

försvunnit helt ur bildat talspråk på 1700-talet. Numerusböjningen före-
gicks av att personböjningen avskaffades. Den utvecklingen började ännu 
tidigare, se Pettersson 2005 s. 178−181.

36. Thelander 1988 och Hellberg 2005 definierar nusvenskan som svenskan 
efter 1945, men understryker att det handlar om en ständigt rullande 
förändringsprocess, och att man därför måste tänka sig att gränsåret 
(eller gränsdecenniet) för nusvenskan ständigt kommer att behöva flyttas 
framåt. Josephson (2004 s. 47 ff.) pekar på verbreformen som ett första 
steg i en informaliseringsprocess.

37. Hur verbreformen gick till, vilka synpunkter för och emot som anlades 
osv. har många skrivit om. Se t.ex. Bergman 1962; Ståhle 1970; Alfvegren 
1984 och Lindberg 1998. En kortfattad skildring av utvecklingen i Sverige 
och Finland ges i Tandefelt 2013 s. 57−74.

38. Thelander 1970 s. 71.
39. Särskilt Lindberg 1998 har utrett hur folkskola, läroverk, studentexamen 

och Skolöverstyrelsen förhöll sig till verbreformen. Läroverkslärarna höll 
på verbkongruens, folkskollärarna på enhetsformen. I kapitel 7 i denna 
volym skriver Hansén om motsvarande diskussion i den finlandssvenska 
skolan.

40. Widmark 1991; Alfvegren 1984 s. 5.
41. När den finlandssvenska kvällstidningen Nya Pressen återuppstod 1945 

gick den direkt in för att förenkla verbböjningen (Tandefelt 2013 s. 72).
42. Hur genomförandet av verbreformen framskred i FNB och Hufvudstads-

bladet undersöktes i samband med undersökningen av Stockmanns och 
NK:s annonser, se Tandefelt 2013 s. 67−72.

43. En abiturient är en elev som går i sista klassen i gymnasiet och som ska 
avlägga studentexamen. I examen ingår ett obligatoriskt prov i moders-
målet (svenska i skolor med svenska som undervisningsspråk, finska i 
skolor där undervisningsspråket är finska). 

44. Hufvudstadsbladets enkät beskrivs i Tandefelt 2013 s. 72.
45. Tandefelt 2013 s. 73–74. Se också Palmgren 2017.
46. Vid den aktuella tidpunkten var Olav Panelius modersmålslärare och 

medlem i studentexamensnämnden samt i språkvårdsnämnden i Fin-
land. Han blev senare professor i nordiska språk vid Helsingfors uni-
versitet. I den finska skolan, där man läste svenska som det ”andra in-
hemska språket”, blev det tillåtet att använda singularformer av verben 
i studentexamensprovet i svenska år 1953. Se Tandefelt 2013 s. 72.

47. Bl.a. Rabbe Enckell och Hagar Olsson hör till dem som ingår i det skön-
litterära materialet från 1920-talet. Vid sidan av dem finns Elmer Dikto-
nius, Tito Colliander, Anna Bondestam, Solveig von Schoultz m.fl. bland 
de författare vilkas verbbruk har studerats i 1930-talsmaterialet. Också 
Alfvegren (1984 s. 88) har noterat de finlandssvenska modernisternas 
betydelse. 
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48. Insamlingen av belägg på verbkongruens, respektive enhetsform, har 
gjorts på ett annat sätt i reklammaterialet än i tidskriftsmaterialet och 
skönlitteraturen. Förekomsten av verbkongruens respektive enhets-
former studerades år för år utgående från det centrala året 1945. En 
kompletterande excerpering gjordes senare och visade att åtminstone 
enstaka belägg på enhetsform fanns i Stockmanns annonser så tidigt 
som 1927 och 1932. Figuren bygger på den som finns i Tandefelt 2013 
s. 76, men är kompletterad. Se vidare Tandefelt 2013 s. 74−76.

49. Nordberg 1985 s. 34; Einarsson 2004 s. 146.
50. Se Tandefelt 2013 s. 78.
51. Finländska män i stridsduglig ålder var vid fronten, och äldre män kunde 

arbeta med försvarsuppgifter på hemmaplan.
52. Se Tandefelt 2013 s. 82−89.
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