
Fascinerande historia kring finländska språkfrågan 

Bokebackens medarbetare Thomas Garoff fortsätter sin analys av Finlands historia. I essän 
Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar påpekar han med stöd av Henrik 
Meinanders bok om vändpunkter i den moderna finländska historien att den framförallt 
skapats av faktorer utanför landets gränser. Den här gången kommenterar Thomas Garoff en 
nyutgiven bok av historikern Max Engman och riktar sitt intresse särskilt mot den språkliga 
utvecklingen. Varför tillät ryssarna att svenskan fick fortsätta vara förvaltningsspråk? Varför
misslyckades rörelsen för förfinskning med att avskaffa tvåspråkigheten? Hur hänger 
Ålandsfrågan ihop med svenskans nuvarande ställning i Finland?

Historikern Max Engman har tagit på sig den svåra uppgiften att beskriva ett oerhört svårfångat 
skede i Finlands historia nämligen perioden mellan 1809 och 1920. Tiden sammanfaller med den 
ryska samt de omvälvande händelserna i samband med Första världskriget och finska 
inbördeskriget. Vidare epoken efter att de grundläggande besluten om principerna för det 
självständiga Finlands statsförvaltning togs. Engman har fokuserat på den stora 
förfinskningskampanjen som då sattes in och innebar att svenska språkets ställning gradvis 
förändrades från att ha varit ett landsomfattande förvaltningsspråk till att bli ett extraordinärt 
minoritetsspråk.
Det skall från början framhållas två saker. För det första att boken är ytterst förtjänstfull och i allra 
högsta grad läsvärd och för det andra att den digra boken kräver mycket av läsaren och vissa 
bakgrundskunskaper i Finlands historia för att man till fullo skall kunna tillgodogöra sig materialet. 
Engman som till yrket är professor i Helsingfors Universitet har haft förmågan att leverera en 
mycket väl underbyggd analys av ifrågavarande period där alla argumenten är stödda av ett 
omfattande faktamaterial. 
Det är omöjligt att i en recension ge en rättvis bild av Engmans arbete, var och en måste själv ge sig
tid att inhalera materialet och därigenom berika sin helhetsbild av Finlands historia. Nedan ges bara 
några reflexioner som man som läsare får ur den stora helheten, lite som axplock ur en prunkande 
blomsteräng. 

Historisk paradox
Genast i början av boken diskuterar Engman det allmänna dilemmat i finsk historieskrivning, 
nämligen hur ska man presentera Finlands historia från en finsk utgångspunkt? Det handlar ju om 
en nation som varit (1157-1809) en del av Sveriges historia i 652 år och i 112 år (1809-1917) ett 
autonomt område inom det kejserliga Ryssland. Nästan allting som skett i landet kan förklaras som 
en funktion av vad som hänt utanför Finland. Ytterligare en faktor som belastar finsk 
historieskildring är att finsk historia saknar klara egna fixerings- eller fästpunkter. 
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, förgrundsgestalten i den fennomanska rörelsen gav sig i tiderna i kast 
med att skriva boken ”Finlands historia” där han försöker skildra landets historia uteslutande ur ett 
finskt perspektiv. Företaget kan jämföras med katolska kyrkans försök att förklara världsalltets 
uppbyggnad på basen av den geocentriska modellen, stick i stäv med Copernikus, Keplers och 
Galileis heliocentriska i slutet av 1500-talet. Man skulle kunna konkludera att finsk historia har 
skapats utanför Finlands gränser. 
Detta är också något man får en känsla av att Engman vill föra fram i sin analys. Som exempel kan 
nämnas:
- Kejsar Alexander I:s beslut 1809 att bevara Finland som ett autonomt storfurstendöme, något som 
kontrasignerades genom Bernadottes och Alexander I:s möte i Åbo 1812. 
- Flyttningen av huvudstaden och universitetet från Åbo till Helsingfors som dikterades av 
Rysslands säkerhetskrav.
- Kejsarens beslut att bevara svenskan som administrativt språk som fick konsekvenser för 
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språkutvecklingen i landet.
- Nikolaj I:s stagnationspolitik från 1829-talet fram till Krimkriget som möjliggjorde framväxandet 
av en oberoende finsk förvaltningsapparat.
- Språkförordningen 1850 som kom till som en reaktion mot de revolutionera yttringarna 1848 i 
flera europeiska länder och som skärpte censurbestämmelserna vis-á-vis finska publikationer.
-  Krimkriget och ryssarnas fruktan för den ”Skandinaviska rörelsen” som fick Ryssland att tillåta 
en framväxande förfinskning i storfurstendömet för att minska det nordiska inflytandet varav 
”Språkreskriptet” av år 1863 blev en tydlig markör.
- Panslavismen i Ryssland som strävade att införa ryskan som officiellt språk i Finland.

Katolska kyrkan och latinet
Engman tangerar flyktigt kyrkans roll i den språkliga utvecklingen i Finland. Han belyser skillnaden
mellan tiden före och efter reformationen. Före reformationen dominerade latinet i den katolska 
kyrkans (1157-1521) liturgispråk i alla gudstjänster. Emedan universitetsvärlden hade som sin 
centralaste uppgift att utbilda ett inhemskt präststånd där latinet användes som undervisningsspråk 
kom latinet också att dominera inom den vetenskapliga världen då ju universiteten var de enda 
tänkbara institutioner där man kunde idka en vetenskaplig forskning.
Däremot gjorde katolska kyrkan just inget för att lyfte fram folkets språk (finskan). Tvärtom, genom
att gömma sig bakom latinet kunde kyrkan förbehålla sig all tolkningsrätt till innehållet i bibeln. 
Härigenom utvecklades folkets läs- och skrivkunnighet varken på finska eller svenska under den 
katolska tiden. 
Efter reformationens införande i samband med Västerås riksdag 1527 krävde kungen att religionen 
skulle predikas på folkets språk samt att bibeln därför måste översättas till respektive språk. Därtill 
krävde han att alla skulle vara i stånd att på egen hand tillägna sig budskapet i Den heliga skriften 
vilket innebar att alla var förpliktigade att lära sig läsa. Detta bidrog till en ökad läskunnighet både 
bland svenskspråkiga och finskspråkiga. Däremot var förvaltningsspråket i sin helhet svenska och 
då kyrkan med de lokala församlingarna var underställd konungen och därigenom en del av 
kungens maktapparat kom svenskan att dominera i skriftspråket också i Finland i samband med till  
exempel kungörelser i kyrkan efter gudstjänsten.
Konsekvenserna av detta var att det finska skriftspråket inte utvecklades under hela den tid då 
svenskan användes som officiellt förvaltningsspråk. Det fanns inte heller något behov av att 
utveckla det finska skriftspråket då inga officiella handlingar avfattades på finska. Detta förblev 
fallet ända in på den ryska tiden till 1830-talet. Först då började man aktivt utveckla det finska 
skriftspråket.
Latinet igen. Kyrkans traditionella språk föll bort ur aktivt bruk i finska universitetsvärlden i mitten 
på 1800-talet. Symboliskt kan man säga att detta sker 1854 då den sista läraren i latin, Immanuel 
Ilmoni definierar latinet som: ”Saligen avdomnat akademiskt språk”. Sista talet på latin hölls av 
professor W.G. Lagus 1855 i samband med universitetets minnesfest över den avlidne kejsar 
Nikolaj I år 1855. Latinet lämnade nästan inga spår efter sig i det finska språket.

Krimkriget startskottet för finskans frammarsch
Krimkriget 1854 – 1856  initierade finskans frammarsch som offentligt förvaltningsspråk. Orsaken 
var Rysslands rädsla för att den ”Skandinaviska rörelsen” kunde locka över storfurstendömet 
Finland på den ”allierade sidan” vilket kunde leda till uppror i Finland och ett tvåfrontskrig för 
Ryssland. Genom att lyfta fram den spirande fennomanska rörelsen räknade Ryssland med att man 
kunde eliminera faran för ett skandinaviskt uppror. J.V. Snellman kallades till Helsingfors för att 
ideologiskt leda denna förfinskning av det offentliga förvaltningen.
Generalguvernör greve Berg var en av personerna på den ryska sidan som å det kraftigaste 
understödde denna finskhetskampanj, för att eliminera svenskan i Finland. Ryssarna upplevde inte 
finska språket som ett hot mot sin hegemoni. Snarare väntade sig ryssarna att ryskan skulle ta 
svenskans plats som kulturbärande språk. Ryssland tillmätte inte finska språket och finsk kultur i sig
något värde utan såg det bara som ett medel att bli av med svenskan.



J.V. Snellman var huvudideologen bakom finskhetsrörelsen efter Krimkriget 1856. Snellman gjorde
också en stor insats för att införa en egen valuta i storfurstendömet Finland. Bilden: J.V.Snellmans

staty framför Finlands Bank. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 7.8.2017. 



Leo Mechelin var den främsta representanten för ”laglighetslinjen”, som motsatte sig 
förryskningskampanjerna under Nikolaj II:s tid. Efter 1906, då enkammarlanttagen infördes blev 
Mechelin en central organisatör av Svenska Folkpartiet (SFP). Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 
7.8.2017.



Kejsar Alexander II:s staty på Senatstorget i Helsingfors. Under Alexander II:s regeringstid 
påbörjades förfinskningskampanjen i storfurstendömet Finland. Samtidig inleddes en allmän 
modernisering av samhället som starkt påskyndade storfurstendömets utveckling, något som ledde 
till att kejsar Alexander II blev mycket uppskattad i Finland. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 
7.8.2017. 

Komplicerad härva
När Ryssland gav finskhetsrörelsen fria tyglar ledde detta till en brokig politisk situation. Som 
läsare blir det svårt att hålla isär alla de olika riktningarna såsom fennomaner, finsknationella, 
gammalfinnar, ungfinnar, liksom skillnaden mellan finländare och finnar, finsksinnade 
representanter för laglighetslinjen kontra aktivister, Suometarianer, lojalister, konservativa 
socialister och så vidare. En del ville snarast  bygga ut ett separat autonomt finskt storfurstendöme, 
andra igen som ville avskilja Finland helt från Ryssland. Ibland blir konstellationerna så 
komplicerade att en ovan läsare har svårigheter i att till fullo uppfatta beskrivningen av 
grupperingarna och spänningsorsakerna dem emellan. Underligt nog var det få eller ingen av 
grupperingarna som mera talade om möjligheten att återförena Finland med Sverige.



Tacksamhetsskulden 
Frågan om finska folkets ”tacksamhetsskuld” till Sverige delade åsikterna i den stundtals heta 
språkdebatten under slutet av 1800-talet. På svenskt håll menade man att finländarna alltid kommer 
att ha en tacksamhetsskuld till svenskarna för att de ”räddat” Finland kulturellt och politiskt till 
västvälden från att hamna under förtrycket från det österländska barbariet. Detta kulturella arv  
innebar bland annat en västerländsk rättsuppfattning, fritt bondestånd och en monarki med 
begränsad makt.
Fennomanerna, med Snellman i spetsen, var av diametralt motsatt åsikt. Svenskarna hade förhindrat
en harmonisk finsknationell utveckling genom att dominera landet med sin administration samt 
åderlåtit befolkningen genom sina krig. Enligt de finsksinnade var Finland inte skyldig någon 
någonting, allra minst åt svenskarna. En utomstående läsare kan givetvis undra om så var fallet, det 
vill säga att man kan fråga sig om inte en motsvarande kulturell och politisk dominans skulle ha 
brett ut sig över Finland från Ryssland om svenskarna skulle ha nöjt sig med att stanna inom sina 
nuvarande riksgränser.

Pöbeln förvandlas till folket
Max Engman går igenom ett antal faktorer som haft betydelse när det gäller språkbalansen mellan 
svenska och finska i Finland. Det gäller så vitt skilda områden som avsaknaden av en 
finlandssvensk folkdiktning, Runebergs diktning som sammanvävde romantik och realism, den 
framväxande nationalismen som förvandlar pöbeln till folket, som i förlängningen skapar 
pliktkänsla, emigrationen mellan åren 1880 – 1930 som i hög grad bestod av svenskspråkiga 
utvandrare och som innebar en åderlåtning på 400 000 innevånare i Finland. 
Vidare tar författaren upp frågor som hur finska allmogen kraftigt backas upp av ett fennomanskt 
prästerskap och bondestånd under åren 1905 -1906, medan motsvarande svensk allmoge inte stöds 
av någon. Dilemmat att sammanfoga Österbottens bondekultur (bygdekultur) med städernas 
svenska arbetarklass och med den traditionella svensktalande eliten bestående av storgodsägare och 
industriidkare. Den finlandssvenska kulturens balansgång mellan den finska ”puukkon” och den 
ryska ”nagajkan”. Om frågan att bevara ”Den svenska jorden i svenska händer”, om de svenska 
”författardagdrivarna” på stadens asfalt och om de svenska ynglingarna som bytte boulevarderna 
mor skyttegravarna i samband med ”Jägarrörelsen” med mera.

Ålandsfrågan 1917 – 1921
Ett mycket centralt problem som Engman förtjänstfullt lyfter fram är Ålandsfrågan. Denna har i stor
utsträckning påverkat lösningen av språkbalansen i Finland. I all korthet kan man säga att frågan 
aktualiserades i och med att Finland förklarade sig självständigt och världskriget tog slut. Efter 
krigsslutet var det dock ingenstans exakt definierat vad som skulle höra till Finland. Ålänningarna 
vädrade morgonluft. Detta helt svenskspråkiga örike hade ingen lust att fortsätta i en påtvingad 
samlevnad med moder Finland. 
Ålänningarna hade ett starkt argument i Versaillesfredens beslut att homogena folkgrupper i 
randområdena mellan stater skulle få rätt att folkomrösta om vilket land de ville höra. 
Bestämmelsen hade ursprungligen stiftats för att göra det möjligt att avknoppa så stora områden 
som möjligt från det tyska riket, men eftersom man lät det se ut som om bestämmelsen var 
allmängiltig fanns det ingenting som hindrade att ålänningarna tillämpade samma princip.
Sverige var till 100 procent med på noterna. Om en folkomröstning skulle hållas på Åland skulle 
den med all sannolikhet ha utfallit med stor majoritet för ett utträde ur Finland. Allt såg således ut 
att vara bäddat för en anslutning av Åland till Sverige.
 Vad som kom att stoppa projektet var Svenska folkpartiet i Finland (SFP), partiet som hade 
organiserat sig i samband med att storfurstendömet gick in för enkammarlantdagen som baserade 
sig på allmän och lika rösträtt. SFP representerade merparten av de svensktalande i Österbotten, 
Åbotrakten och i Nyland där majoriteten av alla finlandssvenskar levde, det vill säga cirka 90 
procent av alla svensktalande i Finland. Partiet insåg nu att om Ålänningarna får rösta om utträde 
kommer detta att lämna resten av finlandssvenskarna i sticket, vilket kunde till och med innebära 



repressalier mot finlandssvenskarna som hämnd för förlusten av ögruppen.
SFP motsatte sig följaktligen å det bestämdaste en isolerad folkomröstning på Åland och krävde 
istället att alla finlandssvenskar skulle få rösta om sin möjliga anslutning till Sverige. Detta var 
givetvis en absurd tanke eftersom kustområdena i moderfinland inte kunde tänkas bli avskilda från 
Finland och förenade med Sverige. Frågan tillspetsade å det kraftigaste förhållandena mellan å ena 
siden Ålänningarna och resten av finlandssvenskarna och å andra sidan mellan Finland och Sverige.
 Ålandsfrågan kunde inte lösas på diplomatisk väg utan Finland och Sverige gick med på att skjuta 
frågan till en skiljedomstol i Nationernas Förbund. Där avgjordes saken till Finlands fördel men till 
ett pris som har kastat sin skugga ända in till våra dagar. Finland fick behålla Åland mot att Åland 
fick inre autonomi och förblev demilitariserat. Fastlandsfinlandssvenskarnas rättigheter 
garanterades genom omfattande språkskyddslagar, bland annat hade de rätt att bli betjänade på sitt 
modersmål i alla offentliga inrättningar.
Ålänningarna rasade vilket förklarar varför finlandssvenskar inte var välkomna på Åland ännu på 
1950-talet. Finländarna hade betalat ett högt pris för att behålla ögruppen, alla finländare blev på 
grund av avtalet tvungna att läsa svenska i skolan, detta för att kunna betjäna finlandssvenskarna på 
deras modersmål. Detta tvång är något som i dagens Finland går under begreppet ”Pakkoruotsi” och
utfall emot detta ”tvång” utgör en av huvudbeståndsdelarna i populistpartiernas argumentation.
Ser man till ett längre perspektiv är också Åland en av storvinnarna i Ålandsbeslutet. Den inre 
autonomin har gjort att regionen funnit massor av möjligheter till en egen separat utveckling vilket 
ögruppen inte skulle ha haft ifall den anslutits till Sverige som en likvärdig landsdel. I värsta fall 
skulle ögruppen ha blivit bara en typisk avsides avfolkningsort. Sverige, däremot blev mer eller 
mindre lottlös, endast demilitariseringsbeslutet kvarstod, något som ögruppen varit behäftad med 
sedan Krimkriget.
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