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Denna skrift riktar sig till dig som är nyfiken på det
svenska i det finländska samhället. Som du kanske vet
är Finland ett land med två nationalspråk, finska och
svenska, som båda har samma juridiska status. De som
har svenska som sitt modersmål är mycket färre än de
som har finska så det kan vara så att du varken mött
svenskan på stan eller erbjudits möjligheten att integreras på svenska.
Du får bekanta dig med Finland som en del av
Norden samt Sveriges och Finlands gemensamma historia. I en artikel presenteras kort hur det är att studera
på svenska, i en annan hur det är att jobba och i en
tredje hur det är att vara förälder på svenska i Finland.
En stor del av som intervjuas har själv flyttat till Finland. Du får också en inblick hur det var att vara ny
i Finland förr i världen och hur de som flyttade från
Ryssland till Finland under slutet av 1800-talet samtidigt inkluderades i Finland som de behöll sin religion
och sitt språk. Hoppas att denna text svarar på några
frågor och väcker din nyfikenhet.

This book is for you who are curious about the Swedish
language and culture within the Finnish society. As
you may know, Finland is a country with two nation
al languages, Finnish and Swedish, which both have
the same legal status. There are very few people with
Swedish as a mother tongue compared to those with
Finnish, so you may have neither encountered Swedish
language spoken in town, nor been offered the choice
to integrate in Swedish.
You’ll familiarise yourself with Finland as a Nordic country, as well as with Finland’s mutual history
with Sweden. One of the articles presents studying
in Swedish, while another talks about what it is like
to work in Swedish, and a third one explores what it
means to be a parent in Swedish in Finland. A large
number of the people interviewed for the book have
themselves moved to Finland. You’ll also get an idea of
what it meant to be new to Finland before, and how
those who moved to Finland from Russia in the end
of the 19th century were included in the Finnish society all the while maintaining their own religion and
language. We hope that this text both answers some
of the questions you may have, and awakens your curiosity.

Det är Luckan Integration, inom Föreningen
Luckan, som står för publikationen. Luckan är ett pulserande finlandssvenskt informations- och kulturcenter med aktiviteter för barn, unga och vuxna. Luckan
Integration erbjuder professionell vägledning, mentorprogram och ordnar tillfällen att mötas och umgås.
Luckan integration har specialkunskap i svensk integration. Känn dig välkommen att ta del av vår verksamhet både på Luckan och på nätet.
På Luckan Integrations vägnar vill jag tacka Wivan Nygård Fagerudd som skrivit de flesta texterna
samt Nils Erik Villstrand och Johanna Wassholm som
gett historiska inbli Tack också till de medryckande
och initierade samtalen inom arbetsgruppen med Jonas Lång, Christer Kuvaja, Pavel Petrov och Ann-Jolin
Grüne. Karin Collins har stått för översättningen till
engelska och Zinaida Linden tog sig an att översätta
texten till ryska. Eva Persson har stått för fotografierna
och Lena Malm för layout. Tack till era alla för ett bra
och trevligt samarbete. Svenska Litteratursällskapet
har med sina medel gjort det möjligt att skriva och
publicera denna publikation på både svenska, engelska
och ryska.
En septemberdag i Helsingfors 2020
Veronica Hertzberg
projektledare
Luckan Integration

Luckan Integration, within Föreningen Luckan,
is the sponsor of the publication. Luckan is an active
Finland-Swedish information and cultural centre with
activities for children, the youth, and adults. Luckan
Integration offers professional guidance, and mentoring, and organises events for meeting new people and
socialising. Luckan Integration specialises in integrating in Swedish. Please feel free and welcome to take
part in our activities both at Luckan and online.
On behalf of Luckan Integration I’d like to thank
Wivan Nygård-Fagerudd who wrote most of the texts,
as well as Nils Erik Villstrand and Johanna Wassholm
for the historical insights. Thank you also for the engaging initial discussions within the working group together with Jonas Lång, Christer Kuvaja, Pavel Petrov,
and Ann-Jolin Grüne. Karin Collins has translated
the text into English, while Zinaida Linden took on
the Russian translations. Eva Persson took the photographs, and the layout was created by Lena Malm. A
thank you to you all for a good and enjoyable cooperation. Svenska Litteratursällskapet has made it possible to publish this book in both Swedish, English,
and Russian.
A day in September 2020 in Helsingfors
Veronica Hertzberg
Project Manager
Luckan Integration
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EN DEL AV NORDEN

PART OF THE NORDICS

WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD
Norden är ljusa sommarnätter och vintermörker. Det är
bländande februarisnö, flammande norrsken och vårsol i
skira lövverk. Är det något nordborna har gemensamt är
det ljuset – och relationen till det nordiska ljuset.

Men Norden är också fri rörlighet, passfrihet och
en gemensam arbetsmarknad. Det är liknande lagstiftning och värderingar. Och det är språk som i flera fall
är så nära släkt att den som kan det ena förstår det
andra.

Varje år flyttar 45 000 personer från ett nordiskt land till
ett annat. Och varje dag arbetspendlar runt 70 000 nordbor till ett grannland. En växande invandring från länder
utanför Norden har gjort språkens brobyggande roll ännu
tydligare.

– Många invandrare har släkt och vänner i andra nordiska länder, säger Bodil Wadenström, som är
språklärare och undervisar i svenska på Arbis i Helsingfors.
Svenskan ger tillgång en större språklig omgivning, med allt vad det innebär av kontaktfält och arbetsmöjligheter.
– Tiden i Finland kan vara ett avstamp till en tillvaro någon annanstans i Norden och då är kunskaper i
svenska en stor fördel.
Bodil berättar att en del redan talar finska när de
kommer på kurs.
– Språken utesluter ju inte varandra och det går
bra att studera dem samtidigt, kanske just för att de
är så olika

The Nordic countries mean bright summer nights
and long dark winters. Blinding February snow, flaming Northern lights and springtime sunshine through
fragile green leaves. One thing all Nordic people have
in common is the light – and the relationship with the
Nordic light.
But the Nordic countries also stand for free movement, no need for passports, and a common labour
market. They share similar laws and values, and languages that are so closely related as to be mutually understood.
Every year, around 45,000 people move from one Nordic country to another. And every day, around 70,000
Nordic citizens commute to a neighbouring country.
Growing immigration from countries outside the
Nordics has made it clear just how important it is that
these similar Nordic languages serve as a bridge.
– Many immigrants have friends and family in
other Nordic countries, says Bodil Wadenström, who
teaches Swedish at Arbis in Helsingfors.
The Swedish language provides a greater linguistic
field, with more networks and work opportunities.
– The time spent in Finland can be a stepping
stone for a life somewhere else in the Nordic countries, which means that speaking Swedish is a great
advantage.
Bodil explains that some of her students already
speak Finnish when they join her course.
– One language doesn’t exclude another, and
learning both at the same time works well, perhaps especially because they are so different.
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Hennes elever har ofta en relativt hög utbildningsnivå och goda språkkunskaper i flera språk. Många har
redan jobb, några lär sig svenska för att förbättra sina
möjligheter i arbetslivet, andra på grund av att de har
en svenskspråkig partner eller för att få bli medborgare
i republiken.
– Jämfört med finskan har svenskan åtskilliga ord
gemensamma med andra språk. Det gör inlärningen
lättare och snabbare.
På en global marknad ses Norden snarare som en region
och en marknad än som olika länder. Många internationella företag är verksamma i hela Norden genom ett
kontor placerat i något av länderna. Det är också vanligt
att storföretag har ett nordiskt team med medlemmar utspridda i flera länder.

I det område som kallas Nordkalotten – de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland – blir
samhörigheten som mest konkret. Städerna Torneå i
Finland och Haparanda i Sverige brukar kallas tvillingstäder, delade som de är bara av den älv som blev
riksgräns 1809. Här pratar man finska i Sverige och
svenska i Finland, allt efter behov, och korsar gränsen
beroende på till vilken butik man råkar ha ärende. I
norr delar också det finska språket upp sig i grannländernas lokala varianter: tornedalsfinska eller meänkieli
i Sverige, kvänska i Nordnorge.
Svenskan är för Finland en bro till de andra nordiska länderna, samtidigt som Norden ger Finlands svenskspråkiga både en språklig tillhörighet och ett brett kulturutbud.
Norden är allra störst för den som kan både finska och
svenska – en kultursfär som sträcker från Finlands östgräns ända ut i Atlanten.

Her students are often already highly educated
and speak several different languages well. Many of
them already have jobs, some are learning Swedish to
improve their chances of finding a job, and some have
a Swedish speaking partner, or want to apply for citizenship.
– Compared with Finnish, Swedish has a lot of
words in common with other languages. That means
that learning to speak it is easier and quicker.
In the global market, the Nordics are seen as a single region and market rather than separate countries.
Many international businesses are also active in all
the Nordic countries through an office located in one
of them. It is common for large businesses to have a
Nordic team with members placed in several different
countries.
In the area known as the Cap of the North – the
northernmost parts of Norway, Sweden and Finland –
the common ground is made even more tangible. The
towns of Torneå in Finland and Haparanda in Sweden
are often known as twin towns, because they are only
separated by a river that became a national border in
1809. Here, Finnish is spoken in Sweden and Swedish
in Finland, depending on what the situation calls for,
and you cross the border when you need to go to a particular shop. In the north, the Finnish language is also
split into local variants: tornedalsfinska or meänkieli in
Sweden, kvänska in northern Norway.
In Finland, Swedish provides a bridge to the other
Nordic countries, and being a part of the Nordics gives
Swedish-speakers in Finland a sense of linguistic belonging and a broad cultural range. The Nordics are
bigger for those who speak both Finnish and Swedish
– a cultural sphere that stretches from Finland’s eastern border all the way to the Atlantic coast.
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– Svenskan öppnar många dörrar, säger Nemanja Nenandovic från Montenegro. Han är bosatt i Helsingfors och har vänner över hela Norden. Den första resan
till Köpenhamn bjöd på en överraskning.
– Sverige och Danmark besökte jag första gången
efter mitt andra år på universitet i Belgrad. Jag kunde
tillräckligt mycket svenska för att klara mig i Sverige,
men blev förvånad att de ville tala svenska med mig
även i Köpenhamn.
Till Finland kom han 2018 för att forska om
flerspråkighet hos familjer från forna Jugoslavien som
integrerats på svenska. På sommarskola i Norge kom
nästa överraskning.
– Jag kunde använda svenska med alla på stan, i
Bergen och Oslo. De talade norska och jag svenska och
vi förstod varandra utan problem. Ingen försökte byta
till engelska.
Också när han på sina resor träffat islänningar
finns språket där och förenar.
– Eftersom jag kan svenska och de brukar kunna
danska har det hänt att vi börjar på engelska men byter
sedan till danska och svenska bara för skojs skull. Det
har funkat fint!
I Helsingfors använder han svenska både i vardagen och på jobbet vid universitetet. I sin forskning har
han besökt många orter i Svenskfinland.
– Det var fascinerande när jag reste till Österbotten och Åland att få tala svenska överallt utan konstiga
eller förvånade blickar, och utan att få ett enda ”jag talar inte svenska”.
För Nemanja ger språket en känsla av samhörighet.
– Varje gång jag hör någon tala svenska på stan
känns det som att vi har något gemensamt trots att vi
inte känner varandra och bara går förbi varandra på
gatan. Samma känsla får jag också när jag hör finlandssvenska till exempel i Oslo.

Swedish opens many doors, says Nemanja Nenandovic from Montenegro. He lives in Helsinki and has
friends all over the Nordics. His first trip to Copenhagen surprised him.
– I visited Sweden and Denmark for the first time
after my second year at the university of Belgrad. I
spoke enough Swedish to get by in Sweden, but I was
surprised when people wanted to speak Swedish with
me in Copenhagen too.
He came to Finland in 2018 to research multilingualism in families from the former Yugoslavia who
have been integrated in Swedish. The next surprise was
a summer school in Norway.
– I could use Swedish with everybody, both in Bergen and in Oslo. They spoke Norwegian and I spoke
Swedish, and we understood each other without any
problems. Nobody tried to switch to English.
During his travels he has also encountered Icelanders, and even then language has unites them.
– Because I speak Swedish and they usually speak
Danish we have sometimes started to speak English,
but switched to Swedish and Danish just for fun. It
works really well!
In Helsingfors he uses Swedish both in his private life, and at his work at the university. His research
has brought him to many different locations in Swedish-speaking Finland.
– It was fascinating to travel to Ostrobothnia and
Åland and be able to speak Swedish everywhere without being given strange or surprised looks, and without
a single “I don’t speak Swedish.”
The language gives Nemanja a sense of belonging.
– Every time I hear someone speaking Swedish I
feel like we have something in common, even though
we don’t know one another, and are only passing one
another in the street. I get the same feeling when I
hear Finland Swedish in Oslo, for example.
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De nordiska grannarna tävlar i skidspåret och Eurovisionen. De skrattar åt och överdriver varandras egenheter. Men det som förenar är mer än det som skiljer
åt. De fem nordiska länderna är en gemenskap, både
politiskt och kulturellt.
Att det finns både olikheter och likheter mellan de
nordiska länderna är inget nytt. Arkeologer har hittat
spår av likartad stenålderskultur med lokala variationer. Gravar från bronsåldern vittnar om gemensamma
kulturella drag. De skandinaviska inslagen bland Finlands fornfynd är betydande.
Tidiga spår av samvaro finns också i finskan.
Människorna i det glest befolkade norra Europa levde i kontakt med varandra redan långt innan de språk
som i dag kallas svenska och finska uppstod. Från de
germanska och urnordiska språken härstammar många
ord som är vanliga i nufinska, som rengas (ring), ranta
(strand) och airo (åra).
Det är först under de senaste seklen som svenskans påverkan på finskan mattats av. I dag är det från
engelskan som nya lånord tar sig in i såväl finska som
svenska. Men släktbanden mellan de två språken finns
kvar – trots grundläggande olikheter representerar finskan och svenskan samma europeiska kultur.
Också den nordiska gemenskapstanken har gamla
rötter. I slutet av 900-talet fick kristendomen fäste i
Skandinavien, ungefär samtidigt som olika landskap
började enas till tre riken: Danmark, Norge och Sverige.

The Nordic neighbours compete with each other on
the skiing tracks, and at the Eurovision Song Contest.
They laugh at and exaggerate each other’s peculiarities.
But many more things unite than divide them. The five
Nordic countries are a community, both culturally and
politically.
There are similarities and differences between the
Nordic countries, and this is nothing new. Archaeologists have found traces of similar Stone Age cultures
with local variants. Graves from the Bronze Age show
that there are similar cultural traits. Scandinavian elements within Finland’s ancient archaeological discoveries are considerable.
Earlier traces of cooperation can also be found in
the Finnish language. People in the sparsely populated Northern Europe lived in contact with each other
long before the birth of the languages that today are
known as Finnish and Swedish. Many common words
in modern Finnish can be traced back to Germanic
and Ancient Nordic languages, such as rengas (ring)
and airo (oar).
It is only during the most recent centuries that the
Swedish influence on Finnish has diminished. Today,
new words are borrowed from the English language,
both into Swedish and Finnish. But the familial ties
between the two languages remain – despite fundamental differences, Swedish and Finnish represent the
same European culture.
The idea of a Nordic fellowship has old roots. At the
end of the tenth century, Christianity settled in Scandinavia, and at approximately the same time different
regions started uniting into three different kingdoms:
Denmark, Norway and Sweden.
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Men de unga rikena hotades av inre maktkamp
och den mäktiga tyska Hansan. Margareta, dansk
konungadotter och änka efter en norsk kung såg att de
tillsammans kunde bli tillräckligt starka för att avvärja
hotet.
Sommaren 1397 sammankallade den viljestarka
Margareta ledarna för Danmark, Norge och Sverige.
Hon nådde sitt mål: de tre länderna bildade en union
som drottning Margareta ledde till sin död 1412. Än
i dag är hon en stark symbol för den nordiska enhetstanken.
Grannsämjan höll inte i längden och Kalmarunionen
sprack i början av 1500-talet. Krigen mellan Danmark
och Sverige har varit många och blodiga. Norge har
bildat union turvis med Danmark och Sverige, och
fruktat båda. Men 1952 gjorde den goda idén om
nordiskt samarbete comeback och Nordiska rådet
grundades. Där möts ministrar och ledamöter från alla
de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, för att dryfta gemensamma intressen
och stärka samarbetet.
En hörnsten i samarbetet är den gemensamma
nordiska arbetsmarknaden. I praktiken handlar den
om sysselsättning, arbetsmiljö och arbetsrätt. I alla
nordiska länder är arbetsvillkoren därför på ungefär
samma nivå.
Nordiska rådets Nordjobb är mycket populärt
bland unga. Alla nordiska och EU-medborgare mellan 18 och 30 år kan söka ett Nordjobb, och få prova på att jobba en sommar i ett annat nordiskt land.
Det ger arbetslivserfarenhet och en möjlighet att vässa

But the young kingdoms were threatened by inner
power struggles, and the powerful German Hanseatic
League. Margareta, the daughter of a Danish king, and
widow of a Norwegian king, realised that if they were
united, they would be strong enough to ward off the
threat.
In the summer of 1397, the strong-willed Margareta called together the leaders of Denmark, Norway
and Sweden. She reached her goal: the three countries
formed a union which Queen Margareta led until her
death in 1412. She remains a strong symbol of Nordic
unity, even today.
The sense of neighbourliness did not last, and the Kalmar Union fell apart at the start of the 16th century.
The wars between Denmark and Sweden have been
many, and bloody. Norway has formed unions with
both Sweden and Denmark in turn, and feared both.
But in 1952, the idea of Nordic cooperation made a
comeback, and the Nordic Council was founded. Ministers and representatives from all the Nordic countries
– Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden –
meet at the council to discuss common interests and
strengthen the cooperative relationship.
A cornerstone of that cooperation is the common
Nordic labour market. In practice, it is all about employment, working environments and labour laws. In
all Nordic countries, the working conditions are therefore more or less on the same level.
Nordjobb, a work initiative by the Nordic Council,
is very popular among young people. All 18–30-yearold citizens of the Nordic and EU countries can apply
for a Nordjobb, and experience a summer working in
a different Nordic country. They gain work experience
and a possibility to sharpen their language skills. At
the same time, Nordic businesses have the chance to
find workers with the right competencies and language skills.
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språkkunskaperna. På samma gång får nordiska företag hjälp med att hitta arbetskraft med rätt kompetens
och språkkunskaper.
För finskspråkiga Meeri Tuominen blir det tredje
gången gillt med Nordjobb i sommar. Första året hittade hon webbsidan mest av en slump.
– Jag letade efter sommarjobb på nätet och råkade
komma in på Nordjobbs sida. Jag fick jobb inom hemtjänsten i Stockholm och trivdes jättebra.
Meeri är hemma i Kuopio och studerar nordiska
språk i Helsingfors. Hon är glad över att ha fått prova
på att bo i Sverige, och se landet och kulturen inifrån.
– Jag har trivts jättebra. Och det bästa är att jag
har fått prata svenska, mina språkkunskaper har blivit
så mycket bättre.
Nordjobb hjälper med bostad och praktiska frågor,
som anmälningar till de lokala skattemyndigheterna.
Det arrangeras också olika slags evenemang för Nordjobbarna, som Meeri deltog i. Där träffade hon unga
från andra nordiska länder.
– Vi var på picknick, på museum och på någon
konsert. Det var jätteroligt! Om man pratar engelska
är det annorlunda. Men kan man svenska är det som
om man skulle förstå varandra bättre.
Meeri behöver inte fundera länge när hon får frågan vad Norden är för henne.
– Jag är nordisk medborgare. Norden är mitt hem.

Finnish-speaking Meeri Tuominen is spending her
third summer working with Nordjobb. The first time
she came across it was mostly by chance.
– I was looking for a summer job online, and happened to end up on Nordjobb’s website. I got a job
within home care in Stockholm and really enjoyed it.
Meeri is originally from Kuopio and is studying
Nordic languages in Helsingfors. She’s happy to have
experienced life in Sweden, seeing the country and the
culture from the inside.
– I really liked it. And the best thing is being given
the opportunity to speak Swedish, my language skills
have improved a lot.
Nordjobb assists with finding a place to live and
other practical issues, such as dealing with local tax
authorities. Different kinds of events are also arranged
for the Nordjobb workers, and Meeri participated in
some. She met young people from the other Nordic
countries.
– We went on a picnic, to a museum and a few
concerts. It was a lot of fun! If you speak English it’s
different, but speaking Swedish we seem to understand each other better.
Meeri doesn’t have to think about her answer
when asked what the Nordics mean to her.
– I’m a Nordic citizen. The Nordics are my home.
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PÅ SVENSKA I FINLAND
– EN LÅNG HISTORIA
NILS ERIK VILLSTRAND
Författaren Bertolt Brecht (1898–1956) flydde med
sin familj från sitt hemland Tyskland sedan Hitler
kommit till makten eftersom han visste att han fanns
på nazisternas lista över misshagliga personer. Åren
1940–1941 vistades han i Finland. Han såg på landet
med främlingens ögon och förundrade sig över sådant
som befolkningen här uppfattade som självklart. Han
skall ha sagt om finländarna att de var ”ett folk som
tiger på två språk”. Man talade endast då man absolut
inte kunde hålla tyst och många talade finska, en del
svenska och somliga bägge språken lika obehindrat.
När kom en befolkningsgrupp som talade svenska
till Finland och hur gick det till? Ett robust svar på de
här till synes enkla frågorna är omöjligt att ge eftersom
det inte finns några dokument bevarade som skulle ge
information. Forskningen måste i stället ty sig till att
skapa kunskap utgående från arkeologiska fynd, ortnamnen och de svenska dialekterna i Finland. Det var
under 1100- och 1200-talen som människor från områden som ligger i dagens Sverige sökte sig österut, till
kusttrakterna i Finland från Karlebytrakten i norr till
Viborgsområdet i öster. Samtidigt fick också Estlands
kusttrakter en svenskspråkig befolkning. Man levde under en tid då klimatet var ovanligt fördelaktigt,
befolkningen ökade i landskapen väster om Bottniska
viken och det fanns inte längre rum för alla att bli kvar.
De som valde att flytta österut var tidiga invandrare till
områden som inte var folktomma men där det fanns
gott om plats att slå sig ner och skapa sig en framtid.

THE LONG HISTORY OF
SWEDISH IN FINLAND
The author Bertolt Brecht (1898–1956) and his family escaped their native Germany when Hitler came
to power, because Brecht knew that his name was on
the list of people the new regime found undesirable.
He spent the years 1940-1941 in Finland. Seeing the
country with the eyes of an outsider made him marvel
at matters that the population found unremarkable.
He supposedly described Finns as a people who are
“silent in two languages.” They spoke only when it was
impossible to keep their mouths shut, and many spoke
Finnish, some Swedish, and some both languages entirely fluently.
When did Swedish-speaking arrive in Finland,
and how did it happen? It is impossible to provide a
simple answer to this question, since there are no longer any documents that could give us the information.
Instead, researchers have to look to archaeological discoveries, names of towns, and the different Swedish
dialects in Finland.
It was during the twelfth and thirteenth centuries
that people from present day Sweden started moving
east, to the coastal areas of Finland between Karleby
in the north and Viborg in the east. The same thing
happened in Estonia, where a Swedish speaking population was soon established. The climate at the time
was unusually favourable, which meant that the population on the western side of the Gulf of Bothnia grew
considerably, and there was no longer room for everybody to stay. The emigrants who headed across the sea
to present day Finland found large areas that weren’t
empty, but did have plenty of room to settle down and
build a life and a future.

Den båt som ingår i landskapet Nylands och staden Helsingfors vapen symboliserar svenskarnas ankomst till trakten. De första svenskarna i Finland kunde odla jorden, låta sin boskap beta på strandängarna,
fiska och fånga sälar i havet. Det område i Finland där
det bor svenskspråkiga har minskat sedan 1200-talet,
men de har förblivit skärgården och kusten trogna
genom seklerna. För den finlandssvenska författaren
Tove Janssons Mumintroll är havet följaktligen ständigt närvarande.
Men för att fråga med Tove Jansson, hur gick det
sen? Här väljer jag att knyta an till en uppfattning om
Finlands historia som tre lyckosparkar: den första när
Finland på 1100- och 1200-talen blev en del av det
svenska rike som då tog form, den andra när Finland
år 1809 blev ett ryskt storfurstendöme och den tredje
vid år 1917 då Finland blev en självständig stat. Den
här berättelsen är i själva verket missvisande eftersom
den gör finländarna till passiva passagerare i sin egen
historia. Det har de aldrig varit, men lyckosparksberättelsen kommer här väl till pass för att ge struktur åt
min framställning om hur Finland på olika sätt fortsatt att vara svenskt i 800 år. Det blir således en lång
historia i en brutalkort version.

A boat features in the coat of arms in both the
regions of Nyland and Helsingfors, symbolising the
arrival of the Swedish people in the area. The first
Swedes in Finland grew crops, raised cattle on the
coastal meadows, and fished and caught seals in the
sea. The areas where Swedish speakers live are smaller
now than they were in the 13th century, but throughout the centuries they have remained a constant feature of the archipelago and the coastal areas. In the
books featuring Moomin, the character made famous
by the Finland-Swedish author Tove Jansson, the sea
is therefore a constant presence.
But to paraphrase Tove Jansson: what happened
next? I choose to look at the history of Finland in the
form of three separate, fortunate events: the first was
when Finland became a part of the emerging Swedish
kingdom in the 12th and 13th centuries; the second
was when Finland became a Grand Duchy of Russia
in 1809; and the third when Finland became an independent country in 1917.
This is actually a fairly inaccurate description since
it makes the Finnish people sound like passive passengers in their own story. That has never been the case,
but the story of three fortunate events is useful for
providing clarity to my tale of how Finland continued
being Swedish in different ways for a total of 800 years.
This is that tale; a brutally brief version of history.
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DEN SVENSKA RIKSDELEN FINLAND
Den svenska inflyttningen till det område som blev
Finland ägde rum samtidigt som den stat som vi i dag
känner som Sverige tog form. Med början i sydväst
integrerades Finland i det medeltida svenska riket. Nu
blev Finland också ett biskopsstift inom den katolska kyrkan och underställt påven i Rom. De här tre
sakerna, Finland som en del av det svenska riket och
som ett stift inom den romersk-katolska kyrkan och
inflyttningen av svenskar hängde samman med varandra. Tre svenska korståg till Finland under 1100- och
1200-talen brukar få en huvudroll i en kraftigt förenklad berättelse om hur allt gick till, och ett visst militärt våld förekom i den svenska riksbildningen som
ändå i huvudsak var en fredlig integrationsprocess. På
1300-talet fick befolkningen i riksdelen Finland, som
då kallades Österlanden, rätt att delta i svenska kungaval.
Överhetens språk var svenska medan huvuddelen
av den svenska kungens undersåtar i Finland talade
finska. Inte minst prästerna som skickligt översatte
och läste upp kungliga påbud från predikstolen fick
därför en viktig roll för att kungens vilja skulle bli känd
i Finland. Finsk- och svenskspråkiga bodde i vissa regioner rätt långt från varandra, och i andra som nära
grannar. I ett bondesamhälle gifte man sig med någon som bodde i närmiljön men det uteslöt inte att en
svenskspråkig gifte sig med en finskspråkig. Svenskan
var det mindre språket som kring början av 1800-talet
talades av 15 % av befolkningen i Finland. Synen på
språk var ännu då i hög grad praktisk, språk var inte så
mycket en fråga om identitet utan om kommunikation
– att förstå och bli förstådd i olika situationer. Efter-

FINLAND: A PART OF SWEDEN
The Swedish immigration to the area that was to become Finland happened at the same time as the birth
of the country we now know as Sweden. Starting in
the southwest, Finland was integrated into the medieval kingdom of Sweden. Finland also became a diocese of the Catholic Church, and was placed under the
jurisdiction of the pope in Rome. These three things
were connected: Finland as a part of Sweden, and a
diocese of the Roman-Catholic Church, and the immigration of Swedes.
Three Swedish crusades to Finland during the
12th and 13th centuries usually feature in a heavily
simplified version of the history of the country, and
a certain amount of military violence did occur when
the kingdom of Sweden was formed, even if it was
a mostly peaceful process of integration. In the 14th
century, the population of Finland, then known as the
Eastern Lands, was given the right to participate in
the elections of Swedish kings.
The language of the nobility was Swedish, while
the majority of the King’s subjects in Finland spoke
Finnish. The priests who were able to translate and
read out royal decrees from the pulpit therefore played
a very important role when it came to making the
King’s will known in Finland.
In some regions Finnish and Swedish speakers
lived quite far from each other, in others they were
neighbours. In rural areas people tended to marry
somebody local, which meant that Swedes married
Finns and vice versa. Swedish was the smaller language, spoken by around 15% of the population at the
start of the 19th century. Languages were viewed with
a great deal of pragmatism, they were not really con-

18

som svenskan var den politiska maktens språk kom de
översta samhällskiktens språk att bli svenska – i den
mån man inte talade eller skrev tyska, latin eller franska. Städerna i Finland med köpmän, hantverkare, sjömän och tjänstefolk var små men här möttes ändå olika språk: finska, svenska, tyska och ryska. Den sociala
spännvidden var stor inom den svenskspråkiga befolkningsdelen som bestod av allt från brukspatroner och
baroner till fiskarbönder, torpare och backstugusittare.
Ännu vid slutet av 1930-talet uppgick det svenska inslaget inom överklassen till en fjärdedel.
År 1808 erövrades Finland av ryska trupper och
i freden i Fredrikshamn ett år senare blev Finland ett
självstyrt storfurstendöme inom det ryska imperiet.
Ett antal kärnvärden i Finland har sina rötter i den
långa svenska tiden: rättsstaten, den starka tilliten till
staten och den offentliga förvaltningen samt uppfattningen att de som berörs av ett beslut har rätt att få sin
röst hörd i en dialog mellan styrande och styrda. Rätten till information och yttrandefriheten är två andra
kärnvärden med ursprung i det gemensamma svenska
riket och i den lutherska kyrkans energiskt drivna projekt att lära folk att läsa.

DET RYSKA STORFURSTENDÖMET FINLAND
Den ryske kejsarens nya undersåtar i Finland fick behålla sina gamla lagar och sin lutherska tro. Svenskan
bibehölls som förvaltningsspråk, finskan blev jämställd
med svenskan som förvaltningsspråk så sent som 1902.
Samtidigt blev de svenskspråkiga, som tidigare varit en
del av majoritetsbefolkningen i det svenska riket, en
minoritet inom storfurstendömet.

nected to your identity but purely to communication:
understanding and being understood in different situations. Since Swedish was the language of those in
power, the upper echelons of society also spoke Swedish - when they did not speak or write German, Latin or French. The towns in Finland where merchants,
tradesmen, sailors and servants lived were small, but
different languages still interacted with each other:
Finnish, Swedish, German and Russian. The social
differences were vast within the Swedish population
which included everything from squires and barons
to fishermen, farmers, and crofters. At the end of the
1930s, Swedish speakers still made up a quarter of the
upper classes.
In 1808 Finland was invaded by Russian troops,
and the peace in Fredrikshamn the following year
turned Finland into an independent Grand Duchy
within the Russian empire. Certain core values of the
state of Finland are rooted in the long, Swedish era: the
rule of law, a strong confidence in the state and local
government, and the idea that those who are impacted
by a decision have the right to make their voices heard
in a dialogue between rulers and subjects. The right to
information and free speech are two other core values
which originate in the common Swedish kingdom and
in the energetic efforts of the Lutheran church which
taught so many people to read.

FINLAND: A GRAND DUCHY OF RUSSIA
The Russian emperor’s new Finnish subjects were allowed to retain their old laws and their Lutheran faith.
Swedish remained the language of the administration,
Finnish only gained equal administrative status in
1902. At the same time the Swedes, who had been part
of the majority in the kingdom of Sweden, suddenly
became a minority in the Grand Duchy.
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När befolkningens språkgruppstillhörighet i folkräkningen 1880 första gången registrerades fanns det
ungefär lika många svenskspråkiga som i dag, alltså
knappa 300 000 personer som utgjorde 14 % av befolkningen. Av tio svenskspråkiga bodde sex i en enspråkigt svensk kommun. En stor del av städerna låg
vid kusten och i ett svenskspråkigt omland. År 1880
var 38 % av stadsbefolkningen svenskspråkig. År 1890
fick huvudstaden Helsingfors, som växte kraftigt, finsk
majoritet.
En tongivande del av eliten i Finland gick efter
rikssprängningen 1809 in för att skapa ett så stort
handlingsutrymme som möjligt inom kejsardömets
ram. Tanken på att bygga upp en stark och samlad
nation kring det finska språket talat av alla i Finland
växte fram inom den fennomanska rörelsen. En grupp
inom eliten bytte därför språk från svenska till finska,
medan en annan skapade en motrörelse med svenska
förtecken. Bland svekomanerna var den bärande tanken att två språk kunde samexistera inom ett och samma folk.
Från och med år 1863 sammankallades adel, prästerskap, borgare och bönder i Finland regelbundet till
lantdag. Inom präste- och bondeståndet kom fennomanin att bli tongivande medan de två andra stånden
var svensksinnade. När Finland år 1906 gick över till
allmän rösträtt och valbarhet för män och kvinnor blev
det på ett helt annat sätt än förr viktigt för de svensksinnade att mobilisera den svensktalande allmogen politiskt. Nu bildades Svenska folkpartiet som kom att
samla huvuddelen av de svenskspråkiga väljarna som
sedan dess i stor utsträckning låtit språkgrupp väga
tyngre än klass när de röstar.

When the first national census was undertaken
in 1880 there were approximately as many Swedish
speakers as there are today, which is around 300,000
people or 14% of the population. Six out of ten Swedish speakers then lived in a monolingual Swedish setting. Most of the towns were by the coast, or Swedish-speaking areas nearby. In 1880, 38% of the people
who lived in cities spoke Swedish. The capital of Helsingfors, which grew at a rapid pace, gained a Finnish
majority in 1890.
After the breakup of Sweden, the influential parts
of the Finnish elite decided to create as much room
for manoeuvre as possible within the framework of
the Russian empire. The idea was to create a strong
and cohesive nation around the Finnish language, spoken by everyone in Finland. This idea grew into the
Fennoman movement, which meant that a section of
the elite changed language from Swedish to Finnish,
whereas another created a counter movement with a
pro-Swedish philosophy. Among the opposition, the
Svecomans, the main idea was that two languages
could exist side by side within the same people.
From the year 1863, people from within the nobility, priesthood, burgess, and farmers were regularly
called to the Diet of Finland, a legislative assembly.
The Fennoman movement was strong amongst priests
and farmers, whereas the other two groups were more
Swedish-minded. When Finland opted for universal
suffrage in 1906, which meant both men and women could vote and stand for election, it became more
important than ever for the Svecomans to politically
mobilise the Swedish speaking rural population. The
Swedish People’s Party was created, and would gather the majority of the Swedish voters, who ever since
then, to a great extent, have placed more importance
on language than class when they choose whom to
vote for.
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DET SJÄLVSTÄNDIGA FINLAND
Finland blev självständigt i december 1917 och kort
därefter utkämpades ett blodigt inbördeskrig mellan
vita och röda. Enligt den republikanska regeringsform
som antogs 1919 och som var i kraft hela resten av
1900-talet var finska och svenska Finlands två nationalspråk. De fick således samma status och gav en
svenskspråkig samma rätt som en finskspråkig att använda sig av sitt modersmål i kontakt med en myndighet. På initiativ av Svenska folkpartiet började år 1908
den 6 november firas som en svenskhetens festdag i
Finland. Svenska dagen blev officiell flaggdag 1979.
Befolkningen på Åland som 1917 gav uttryck för
sin vilja att bli en del av Sverige erhöll självstyre 1920
med internationella garantier ett år senare för att landskapet som en del av Finland skulle få förbli enspråkigt svenskt. Också i de andra regionerna med en stor
svenskspråkig befolkning vann tanken på territoriell
autonomi starkt understöd, men den var orealistisk.
Särskilt i städerna gick det inte att dra upp en gräns
mellan språkgrupperna.
De svenskspråkiga institutioner och sammanslutningar – skolor, föreningar, teatrar och tidningar - som
skapades redan under storfurstendömets tid byggdes
ut med nya i det självständiga Finland, bland dem Åbo
Akademi som ett svenskspråkigt universitet 1918 och
Borgå stift för alla svenska församlingar år 1923.
Eftersom de flesta av de svenskspråkiga bodde i
kustnära miljöer kom de att fungera som förmedlare av
kulturella nyheter till Finland: menuetten på 1700-talet, koloniträdgården i början av 1900-talet, i hög grad
jazzen på 1940-talet och bingon två decennier senare.

THE INDEPENDENT FINLAND
Finland became independent in December 1917, and
soon after a bloody civil war erupted between the
white and the red. According to the republican form
of government that was adopted in 1919 and which
remained in force for the rest of the 20th century,
Finnish and Swedish were the two national languages
of Finland. They were thus given the same status and
gave a Swedish speaker the same rights as as Finnish
speaker to use their native tongue when dealing with
authorities. In 1908, at the suggestion of the Swedish
People’s Party, November 6 became a day of celebrating all things Swedish in Finland. In 1979, the Swedish day became an official flag day.
In 1917, the people of Åland had expressed a desire to remain a part of Sweden. In 1920 they were given autonomy with international guarantees to remain
a monolingually Swedish part of Finland. In other regions with sizeable Swedish speaking populations the
thought of territorial autonomy also won strong support, but was unrealistic. In towns, in particular, it was
not possible to draw up borders between the different
language groups.
The Swedish speaking organisations and institutions – schools, societies, theatres, and newspapers
– that had been created during the era of the Grand
Duchy were added to in the newly independent Finland, among them the Swedish-speaking university
of Åbo Akademi in 1918, and in 1923 the diocese of
Borgå, which oversees all Swedish-speaking congregations.
Because most of the Swedish-speakers lived in
coastal areas they came to serve as conveyors of cultural novelties; the minuet in the 18th century, allotment gardens at the start of the 20th century, jazz in
the 1940s, and bingo two decades later. Snapsvisa (a
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Snapsvisan och luciafirandet är i likhet med menuetten exempel på kulturyttringar bland de svenskspråkiga som inte fått någon större spridning bland den
finskspråkiga befolkningen.
I och med att de svenskspråkiga samlades kring
sitt språk som identitet och hjärtesak uppstod frågan vad gruppen skulle kalla sig. Finlandssvensk var
en benämning som lanserades i början på 1900-talet
och som så småningom blev den allmänt använda. En
benämning som gällde för alla som bodde i Finland
oavsett språk blev också nödvändig. Lösningen, som
länge mötte motstånd bland finskspråkiga, var att tala
och skriva om Finlands folk som finländare.
Förhållandena i det unga självständiga Finland
präglades av motsättningen mellan borgerliga och
socialister och mellan språkgrupperna. I vinterkriget
enades finländarna i kampen mot en övermäktig fiende och motsättningen mellan språkgrupperna övergick
i en språkfred som varade kalla kriget till slut.
Den svenskspråkiga befolkningen i Finland var
som störst vid folkräkningen 1940, drygt 350 000 men
nu bara en knapp tiondedel av befolkningen. Under de
två senaste decennierna krympte den svenskspråkiga
befolkningen i Finland från omkring 297 000 år 1990
till 288 000 (5,2 %) år 2018. Enligt den senaste prognosen (2020) kommer antalet svenskspråkiga att växa
i ett Finland där det talas också många andra språk än
finska och svenska. Språk engagerar i Finland sedan
1800-talet. Kanske kunde det, för att igen anknyta till
Brecht, om finländarna sägas att de samtidigt som de
tiger på två sina två nationalspråk aldrig får nog av att
diskutera dem!

traditional Scandinavian drinking song), and Lucia
celebrations are two examples of cultural traditions
among the Swedish-speakers which have not seen a
significant uptake amongst Finnish-speakers.
Because the Swedish-speakers gathered around
their language as a key part of their identity, the question soon arose: what should they call themselves?
Finland Swedes (finlandssvensk) was a term that was
launched at the start of the 20th century, and it soon
became the most commonly used. A term that applied
to everybody who lived in Finland, regardless of languages, also became necessary. The solution, which
met a great deal of resistance among Finnish speakers, was to speak and write of the people of Finland
as finländare, essentially Finns (as opposed to finnar,
Finnish-speakers).
The state of affairs in the young, independent
Finland was characterized by the antagonistic relations between the bourgeoisie and the socialists, and
between the different language groups. During the
Winter War the Finns were united against a powerful
common enemy, and the difficult relations turned into
the so-called language peace which lasted until the
end of the Cold War.
The Swedish-speaking population in Finland was
at its most numerous during the census in 1940, around
350,000, but only around a tenth of the population.
During the last two decades the the Swedish-speaking
population has shrunk from around 297,000 in 1990
to 288,000 (5.2%) in 2018. According to the most
recent prognosis, the number of of Swedish-speakers
will grow in Finland now that other languages than
Finnish and Swedish are also increasingly spoken.
Languages have been an important issue in Finland
since the 19th century. Maybe, to bring up Brecht
again, it could be said that Finns are silent in two languages, but never grow tired of discussing them!
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WHERE TO FIND THE
SWEDISH-SPEAKERS?
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• Helsingfors
• Esbo
• Raseborg
• Borgå
• Vasa
• Korsholm
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• Jakobstad
• Pedersöre
• Åbo

Finland is divided into monolingual
Finnish municipalities, bilingual municipa
lities,
and monolingual Swedish municipa
lities.
Of the 310 municipalities, 49 are bilin
gual
or monolingual Swedish municipalitie
s.
A bilingual municipality is one whe
re the
minority language makes up at leas
t 8 percent of the inhabitants, or 3,000
inhabitants. Of the 33 bilingual municipa
lities in
Finland Swedish is the majority lang
uage
in 15, and Finnish in 18 municipa
lities.
There are monolingual Swedish mun
icipalities only in Åland.
A simple way to find out whether a
municipality is bilingual is to look at road
signs. If
a municipality is bilingual, there are
signs
in both languages, with the majo
rity language on top. This is why both Hels
inki and
Helsingfors are found on signs in the
Finnish capital.
These municipalities have the
highest
amount of Swedish-speaking inha
bitants
according to the number of inhabita
nts:
• Helsingfors / Helsinki
• Esbo / Espoo
• Raseborg / Raasepori
• Borgå / Porvoo
• Vasa / Vaasa
• Korsholm / Mustasaari
• Mariehamn / Maarianhamina
• Jakobstad / Pietarsaari
• Pedersöre / Pedersören kunta
• Åbo / Turku
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STUDERA PÅ SVENSKA
I FINLAND 			
WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD
Ett växande utbud engelskspråkiga utbildningsprogram lockar allt fler studerande till Finlands högskolor och universitet. Utbytesprogram som Erasmus och
Nordplus gör det möjligt att avlägga en del av sin examen i Finland. Goda resultat i internationella rankningar gör universiteten också attraktiva för postgraduala studier.
Från att vid millennieskiftet ha varit cirka 6000
finns det i dag över 20 000 utländska studerande i landet. De flesta studerar på engelska, men många väljer
också att lära sig finska eller svenska.
Orden formligen forsar ur Aymal Qualzai från Afghanistan. Han lever enligt devisen att man måste prata
mycket om man ska lära sig ett språk. Särskilt utsatta
har hans lärare varit, säger han muntert.
– Här i Finland har lärarna hur mycket tålamod
som helst. Man kan fråga hundra gånger, de blir aldrig
arga.
När han kom för fyra år sedan hörde han bara finska på flyktingcentralen i Salo. Då Aymal fick veta att
också svenska är officiellt språk i landet laddade han
ner en språkinlärningsapp och började träna. Och när
han fick börja studera svenska på Borgå folkakademi
jobbade han hårt. Efter två månader kunde han redan
prata språket.
Aymal vill fortsätta studera och kanske bli ingenjör eller sjukskötare.

STUDYING IN SWEDISH
IN FINLAND
A growing number of programmes at universities, and
vocational schools are taught in English, attracting
more and more students from abroad to Finnish universities and higher education institutions. Exchange
programmes like Erasmus and Nordplus make it possible to complete part of your degree in Finland. Good
results in international league tables make the universities attractive for post-graduate studies, too.
At the start of the millennium there were around
6,000 foreign students in the country, but today there
are more than 20,000. Most of them are studying in
English, but many also choose to learn Finnish or
Swedish.
The words flow in a steady stream from Aymal Qualzai from Afghanistan. His theory is that you need to
talk a lot in order to learn a language. His teachers
have been particularly exposed to this, he explains with
a smile.
– Here in Finland the teachers have endless
amounts of patience. You can ask a question a hundred
times, they never get angry.
When he arrived four years ago he only heard
Finnish at the refugee centre in Salo. When Aymal
found out that Swedish is the second official language
in the country, he downloaded a language app and
started learning. When he was able to study Swedish
at Borgå folkakademi, he worked hard. Two months
later, he was able to start speaking.
Aymal wants to carry on learning, and maybe become an engineer or a nurse.
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– För det behöver man goda språkkunskaper.
Han har redan utbildat sig till VVS-montör i
Övertorneå. Då passade han på att åka över Torneå älv
till Sverige. Där väckte han förvåning.
– De hade inte träffat en svenskspråkig afghan
från Finland tidigare, säger han nöjt.
Att finna sin plats på en ny ort är något som förenar
många studerande, både utländska och finländska. Hur
ska man hitta bostad? Var träffar man andra unga med
samma intressen? Och om man vill tala svenska, var
gör man det?
Anna Lagerströms råd är att gå med i en svenskspråkig förening.
– Man lär sig språket och får se vad vi håller på
med, skrattar hon.
Själv kommer hon från Vasa i Österbotten, ett av
Finlands mest svenskspråkiga landskap. Hennes uppväxt var tvåspråkig. Med sin pappa talar hon svenska
och med mamma finska. Hon har gått i svenskspråkig
skola, och dansat på mästerskapsnivå i en finskspråkig
förening.
Som finlandssvensk från en annan region har hon
noterat några kulturskillnader.
– Man blandar mera finska i svenskan här i Helsingforstrakten. Och det är ganska ovanligt att någon
talar dialekt. Sedan verkar varannan person hålla på
med segling och handboll. Det är inte alls lika vanligt
i Österbotten.
Anna studerar energiteknik vid Aalto-universitet
för att bli ingenjör. Hon prisar utbudet av aktiviteter
inom Teknologföreningen, som samlar alla Aalto-universitetets svenskspråkiga studerande. Anna har bland
annat varit med i idrottskommittén.
– Min erfarenhet är att alla välkomnar också utländska studerande med öppna armar. Det är roligt att
få mera mångfald.

– You need good language skills for that.
He has already qualified as a plumber in Övertorneå. There he took the opportunity to cross over the
Torneå river into Sweden. He caused a great deal of
surprise.
– They had never met a Swedish-speaking Afghan
from Finland before, he smiles.
Finding your place in a new location is something that
unites many students, both foreign and Finnish. How
do you find somewhere to live? Where do you meet
other young people with similar interests? And if you
want to speak Swedish, where do you go?
Anna Lagerström’s advice is to join a Swedish association or society.
– You learn the language and you get to see what
we’re up to, she laughs.
She is originally from Vasa in Ostrobothnia, one
of the most Swedish-speaking regions in Finland. She
grew up bilingual. She speaks Swedish with her father, and Finnish with her mother. She has attended a
Swedish school, and danced at a professional level in a
Finnish dance society.
As a Finland Swede from a different region she
has noticed some cultural differences.
– People here in the Capital region mix more Finnish into their Swedish. And most people don’t seem to
speak a dialect. Every other person plays handball, or
is really into sailing, which is not nearly as common
in Ostrobothnia.
Anna is studying energy engineering at Aalto
University. She’s full of praise for the amount of activities on offer by Teknologföreningen, the Technological
Society, which is a hub for all the Swedish-speaking
students at the university. Anna has been a member of
the athletics committee, among other things.
– In my experience, foreign students are also welcomed with open arms. More diversity is more fun.

SVENSKA MEDIER
Det svenska medieutbudet är mångsidigt. Finland har två svenskspråkiga radiokanaler – Radio Vega och X3M. Yle gör också tv-program på svenska, som kan ses i kanal 5 eller på Yles Arena. Nio
svenskspråkiga dagstidningar bevakar allt från lokala händelser
till världspolitik. Därtill finns ett stort antal tidskrifter för olika
specialintressen. På nätet är Svenska Yles webbsidor fritt tillgängliga, medan andra medier har webbsidor för prenumeranter men
också öppet innehåll.
Utöver de här medierna följer många i Finland också dagligen allt
från nyheter till underhållning från Sverige

SWEDISH MEDIA
The Swedish media offers diverse supply. Finland has two Swedish-language radio channels, Radio Vega och X3M. Yle also makes
TV programmes in Swedish-language which can be seen on Yle5 or
on Yle Areena. Nine Swedish-language newspapers cover everything from local happenings to world politics. In addition there are
also a number of magazines on different special interests. While
Svenska Yle has a freely available website, other media have websites for subscribers with limited free access.
As well as these media, many people in Finland also follow everything from news to entertainment from Sweden.
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Maïmouna
Jagne-Soreau
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De svenskspråkiga föreningarna i huvudstadsregionen
är många. Litteraturvetaren Maïmouna Jagne-Soreau
får utlopp för sin musikalitet i Akademiska Damkören
Lyran. Svaret kommer blixtsnabbt när jag frågar varför
hon lärde sig svenska.
– För att kunna läsa Strindberg på originalspråket.
Maïmouna kallar språk för en av sina hobbyer.
Hon är uppvuxen i Versailles och har studerat vid Sorbonne. Svenska lärde hon sig till en början redan i sitt
hemland genom att titta på komediserien Solsidan och
sjunga i Svenska kyrkans kör i Paris.
Till Finland kom Maïmouna 2011 via Erasmus.
I dag pratar hon svenska och finska flytande och har
för avsikt att stanna. I höst disputerar hon vid både
Helsingfors universitet och Sorbonne.
Hon gillar avsaknaden av strama hierarkier i sitt
nya hemland.
– Här är alla jämställda och anses vara lika mycket
värda. Studenterna ses som framtiden, professorerna
lyssnar på dem och är uppriktigt intresserade av det de
har att komma med. I Frankrike kommer impulserna
från professorn, uppifrån ner.
Andra kulturskillnader har hon haft svårare med.
Man måste vara anspråkslös, och skryter på sig själv
gör man bara inte.
– I Finland ska man inte heller avbryta varandra.
I Frankrike är det däremot nästan en artighet, det betyder att man är ivrig. Här måste jag komma ihåg att
inte hålla långa monologer, och att om ingen avbryter
mig beror det inte på att jag inte lyckats komma med
något tillräckligt spännande.

There are plenty of Swedish-language speaking societies in the capital. Maïmouna Jagne-Soreau is a literary
scholar but gets to exercise her musical skills in the
choir Akademiska Damkören Lyran.
When I ask why she chose to learn Swedish, the
answer is as quick as a flash.
– To read Strindberg in the original.
Maïmouna says languages are one of her hobbies. She grew up in Versailles, and has studied at the
Sorbonne. She started learning Swedish in her native
France by watching the sitcom Solsidan on TV, and by
singing in the choir of the Swedish Church in Paris.
Maïmouna came to Finland in 2011 through
Erasmus. Today she speaks both Swedish and Finnish fluently, and intends to stay. This autumn, she is
defending her PhD thesis at both the University of
Helsinki and the Sorbonne.
She appreciates the lack of rigid hierarchies in her
new home country.
– Everybody is equal here, everybody has the same
worth. The students are seen as the future, the professors listen to them and are genuinely interested in their
opinions. In France all the impulses are top down, from
the professor to the students.
She has struggled more with other cultural differences. You have to be modest, and you are never allowed to speak highly of yourself.
– In Finland you can’t interrupt other people,
whereas in France it’s almost a matter of politeness. If
you interrupt, it means you are keen and eager. Here I
have to remember not to launch into long monologues,
and that if nobody interrupts me it doesn’t necessarily
mean that what I say is terribly exciting.
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Andreas
Lindén
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Studievärlden har sin egen vokabulär. Tutorerna är
äldre studerande som introducerar de nya till studielivet och hjälper i studierelaterade frågor. Som första
årets studerande kallas man gulnäbb.
För gulnäbbarna arrangerar högskolornas studentkårer allt från studiecirklar till utflykter och sitzar. Vad
är en sitz?
– En sitz är en trerätters middag med ständigt
sjungande, där maten inte är det viktiga utan sällskapet, förklarar Andreas Lindén, som är på slutrakan
med sina studier vid Svenska Handelshögskolan. Och
tillägger:
– Ett ypperligt tillfälle att lära känna nya vänner!
Andreas är finlandssvensk och kommer från
Raseborg i Västra Nyland. För honom innebar gulnäbbshösten nya vänner och ett engagemang inom
”Hankens” studentkår. Det kulminerade i att han blev
kårens ordförande.
– Jag följde med på något evenemang, sedan bad
någon om hjälp, och så rullade det på. Ju mer jag var
med desto mer ansvar ville jag också ta.
Att det finns studentkårer vid alla högskolor dikteras av universitetslagen. Kårens språk är samma som
universitetets – vid Svenska handelshögskolan är den
svenskspråkig, medan studentkårerna vid tvåspråkiga
Helsingfors universitet och Aalto-universitetet verkar
på finska och svenska.
Vid Hanken kan internationella utbytesstuderanden engagera sig i studentkårens Exchange Committee, som både ordnar egna och deltar i andra klubbars
aktiviteter.
– Genom studentkåren håller man sig uppdaterad
om allt som händer i studievärlden, säger Andreas.

The academic world has its own vocabulary. The tutors
are senior students who introduce the new arrivals to
student life, and help them with questions related to
their studies. In your first year at university, you are
called a gulnäbb (yellow beak).
The student unions arrange all kinds of activities
for the new students, everything from study circles to
excursions and sitzes. What is a sitz, exactly?
– A sitz is a three-course meal with a lot of singing, where the food is less important than the company, Andreas Lindén explains. He’s at the end of his
studies at Svenska Handelshögskolan business school.
He adds:
– It’s an excellent way to make new friends!
Andreas is a Finland Swede from Raseborg in the
region of Västra Nyland. His first autumn at university
meant plenty of new friends and becoming active in
the student union at “Hanken”. Eventually, he became
the chairperson.
– I went along to one of their events, someone
asked for help, and it rolled on from that. The more I
did, the more responsibilities I wanted to take on.
The The Universities’ Act ensures that there are
student unions at all universities and colleges. The
union language is the same as that of the university
– at the Swedish business school the union is Swedish-speaking, whereas the unions at bilingual universities such as the University of Helsinki and Aalto University operate in both Finnish and Swedish.
At Hanken, international exchange students can
join the Exchange Committee at the student union,
which arranges its own activities as well as participating in other clubs.
– The student union keeps you informed about
everything that happens in the world of studying, Andreas says.
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I alla kulturer finns sådant som är självklart för de
som bott länge i landet, men ovant för den som är ny.
Marion Kwiatkowski ser road ut.
– Lite konstig är den oskrivna regeln att man måste ta av skorna inomhus i Finland. Och ja, vi gör det i
Tyskland också, men inte lika konsekvent. Min sambo
och jag gick på en lägenhetsvisning. Jag skrattade högt
när jag såg alla skorna ute i trapphuset!
Marion började i tiderna studera engelska och filosofi i Freiburg, men bytte till skandinavistik när filosofistudierna inte motsvarade förväntningarna.
– Vår lärare ordnade luciafester med sång och lussekatter, och på sommaren firade vi svensk midsommar i skogen. Det var en fin studiegemenskap.
I Tyskland kom hon i kontakt med en gästprofessor som berättade om den finlandssvenska kulturen
och svenskans ställning i Finland. Till Helsingfors
universitet kom hon 2017 för postgraduala studier
med fokus på språk och migration.
– Jag sökte mig redan från början till finlandssvenska ställen, tog kurser på Arbis, deltog i svenska
språkkaféer och gick på föredrag på Svenska Luckan.
Den finlandssvenska kulturen är levande här, och det
känns skönt att vara en del av den
Hemma pratar Marion och hennes sambo tyska,
och ute i samhället känner hon sig än så länge tryggare
med engelskan. Svenska använder hon som forskare
främst i universitetsvärlden, i Finland och i Sverige.
– En av mina handledare bor i Uppsala. Jag har
lite svårigheter med sverigesvenska, jag är van vid finlandssvenska, som är mindre melodisk och enligt min
mening enklare att förstå.

There are aspects of all cultures that seem normal and
obvious to people who have lived with them for a
long time, but appear unusual to newcomers. Marion
Kwiatkovski looks amused.
– It is slightly odd that you always have to take
your shoes off indoors in Finland. Yes, we do it in Germany, too, but not as consistently. My partner and I
went to view a flat. I laughed out loud when I saw all
the shoes in the stairwell!
Marion originally started studying English and
philosophy at Freiburg University, but she changed to
Scandinavian studies as the philosophy studies didn’t
meet her expectations.
– Our teacher arranged Lucia celebrations with
singing and saffron buns, and in the summer we had
a Swedish midsummer party in the forest. There was a
lovely sense of community.
In Germany she got to know a visiting professor
who told her about the Finland-Swedish culture and
the position of Swedish in Finland. She came to the
University of Helsinki in 2017 for postgraduate studies, focusing on languages and migration.
– I sought out Finland-Swedish locations from
the start, took courses at Arbis, participated in Swedish
language cafés and listened to talks at Svenska Luckan.
The Finland-Swedish culture is alive here, and it feels
good to be a part of it.
At home Marion and her partner speak German,
and out on the town she still feels safer using English.
She uses her Swedish as a researcher, mostly at academia, in both Finland and in Sweden.
– One of my supervisors lives in Uppsala. I struggle a little with the Swedish in Sweden, I’m more used
to Finland Swedish which is slightly less melodic and,
to me, easier to understand.

WHO IS A SWEDISH-SPEAKING FINN?
The Finnish population register gathers information on the mother tongue of the citizens, and
people who have Swedish registered as their mother tongue are called Finland Swedes (finlandssvenskar). Today there are approximately 290 000 people in Finland with Swedish as
their mother tongue. Swedish-speaking Finns make up just over 5 percent of the population,
and most of them live in the coastal areas of Southern and Western Finland.
Mother tongue is something that a Finnish citizen chooses themselves. Changing one’s mother
tongue is allowed, and can be done just by notifying the population register via an online form.
This means that one doesn’t have to be born finlandssvensk, one can also choose to become a
Swedish-speaking Finn.
The image of a Swedish-dominated upper class is largely exaggerated, and belongs to history.
Swedish-speaking and Finnish-speaking Finns today have on average the same socio-economic background, and similar conditions. Differences are not related to language, but rather to
where in Finland one lives. As inhabitants of coastal areas Swedish-speaking Finns have been
three times as likely to emigrate than Finnish-speaking Finns, first to the United States, and
later to Sweden.
Swedish-speaking Finns are nowadays defined by international law as a national minority, and
included in the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for the Protection and Preservation of Regional and Minority
Languages.

VEM ÄR FINLANDSSVENSK?
Finlands befolkningsregister för statistik över medborgarnas modersmål, och personer med
svenska som modersmål kallas allmänt finlandssvenskar. Det finns i dag cirka 290 000 personer som har svenska som modersmål i Finland. Finlandssvenskarna utgör drygt fem procent
av befolkningen, och de flesta bor i kustområdet i södra och västra Finland.
Modersmålet är medborgarens eget val. Byta språk får du också – det är bara att anmäla via
befolkningsdatasystemets webbformulär. Man måste alltså inte födas finlandssvensk, man
kan välja att bli.
Bilden av en svenskdominerad överklass är påtagligt överdriven och hör till historien. Svenskoch finskspråkiga finländare har i dag i snitt samma socioekonomiska bakgrund och förutsättningar. Skillnaderna är inte språkrelaterade, utan beror främst på var i Finland man bor. Som
kustfolk har finlandssvenskarna haft en tre gånger högre emigrationsbenägenhet till i Amerika och senare till Sverige än finskspråkiga.
Finlandssvenskarna definieras i dag som en nationell minoritet enligt internationell rätt och
omfattas av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk som ”syftar till att skydda och bevara
landsdels- och minoritetsspråk”.
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Maïmouna Jagne-Soreau pratar däremot svenska
överallt i Helsingfors numera – utom hemma med sin
finskspråkiga sambo. Hon trivs med den nyfikenhet
som finns i de finlandssvenska sociala sammanhangen.
Lite närmare den franska kulturen, funderar hon.
Ute på stan finns risken att hon uppfattas som dåligt integrerad om hon börjar på engelska i butikerna.
Många finskspråkiga är också obekväma med att tala
svenska. Maïmouna har en egen språkstrategi.
– Jag frågar: puhutko ruotsia? Då blir en del finskspråkiga glada för att de kan öva utan att behöva tala så
bra som med en finlandssvensk. Och de som inte kan
övergår till engelska, utan att döma mig.

Maïmouna Jagne-Soreau, on the other hand, speaks
Swedish everywhere in Helsingfors – apart from at
home with her Finnish-speaking partner. She enjoys
the curiosity that permeates Finland-Swedish social
circles. It feels a little more French, she ponders.
Out on the town there is always the risk that people think she has integrated poorly if she starts speaking English in the shops. Many Finnish speakers hesitate when it comes to speaking Swedish. Maïmouna
has her own language strategy.
– I ask: puhutko ruotsia (Do you speak Swedish?).
This makes some Finnish-speakers very happy, because they get to practice their own Swedish without
feeling as self-conscious as they would with a native
speaker. Those who can’t change to English, without
passing judgement.
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EAST AND WEST MEET ON THE TABLE
When Finnish people voted for a national food, dark rye bread came out as the winner. Rye has been
cultivated in Finland since prehistoric times. Other finalists in the vote were pea soup, liver casserole,
and blueberry pie.
The food culture in Finland is divided by influences from the east and west. In the coastal regions and
by the lakes, people eat a lot of fish – preferably smoked or cured, such as the salmon at New Year, or
pickled, like the herring that is served at May Day and Midsummer. Long life dairy products such as
fil, sour milk and butter are staples in the whole country.
The potato salad came to Finland from Germany, the pickled herring salad came from Sweden. Many
delicious dishes arrived from the east and are as exotic in Sweden as they are natural to a Finland
Swede: cabbage pierogi, borscht soup, mushroom salad, and blinis. A classic starter is salted cucumber
with sour cream and honey, and on the table at Easter, pasha is a successful rival to the malt and rye
based dessert memma.

LÄRA SIG SVENSKA
På webbsidan welcome.fi, under rubriken Swedish Courses, finns information om
ett stort antal kurser i svenska också online. På sidan finns även tips på hur du
kan öva upp din svenska på egen hand.
På ilmonet.fi kan du söka på svenska kurser från Helsingfors, Esbos och Vandas
arbis samt medborgarinstitut. Arbis är ett öppet och inkluderande svenskt rum
som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter samt
att integreras på svenska.

LEARNING SWEDISH
On the website welcome.fi, under the title Swedish Courses, there is information
about a large number of Swedish courses online as well as in person. Also tips on
how to practise your Swedish yourself are included on the website.
On ilmonet.fi you can look for Swedish courses at the adult education centres
at Helsingfors, Esbo, and Vanda Arbis, as well as the Finnish adult education
centres. Arbis is a welcoming and inclusive Swedish location which gives both
inhabitants and immigrants possibilities to learn new skills and knowledge, as
well as integrate in Swedish. samt medborgarinstitut.
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SVENSKA PÅ JOBBET
I FINLAND			
WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD
Är kunskaper i svenska en bra investering? Wilhelm
Barner-Rasmussen, professor i företagsekonomi vid
Åbo Akademi tvekar inte.
– Ja! Man klarar sig utan svenska, men att kunna
svenska ger stor fördel. Och att inte kunna svenska kan
begränsa ens valmöjligheter.
Även om engelskan dominerar i näringslivet spelar
svenskan en viktig roll för Finland. Sverige är en oerhört viktig exportmarknad, i eurobelopp besegrad bara
av Tyskland. Det finns hundratals svenskägda bolag i
Finland – och lika många finskägda företag i Sverige.
Barner-Rasmussen har forskat i kommunikation
inom internationella företag med fokus på flerspråkighet och språkval. I den offentliga sektorn kan språkkunskaper ge tillägg i lönekuvertet. För den som jobbar inom näringslivet är betydelsen indirekt.
– När professionella yrkeskunskaper kompletteras
av språkkunskaper är följderna ofta positiva för karriären.
Vilket språk som används i det dagliga arbetet
och i kundkontakterna är en central fråga, säger Barner-Rasmussen.
– Svenskan står för en stor del av all företagsintern
kommunikation mellan de två länderna. Också där
engelskan är koncernspråk spelar det lokala språket en
betydande roll.
Han är bekymrad över att allt färre finländare lär
sig svenska tillräckligt bra för att kunna använda språket på jobbet.

SWEDISH AT WORK
IN FINLAND			
Is learning Swedish a good investment? Wilhelm
Barner-Rasmussen, professor of Business Economics
at Åbo Akademi does not hesitate.
– Yes! You can manage without Swedish, but being
able to speak it gives you a great advantage. And not
being able to speak it can really limit your options.
Even though English is the dominant business
language, Swedish plays an important role in Finland.
Sweden is an immensely important export market,
surpassed only by Germany. There are hundreds of
Swedish-owned companies in Finland – and just as
many Finnish-owned companies in Sweden.
Barner-Rasmussen has researched communication
within international businesses, focusing on multilingualism and language choices. In the public sector, language skills can mean an increase in your pay packet.
For those working in the private sector, the importance
is more indirect.
– When professional skills are complemented by
language skills, it can often have a positive impact on
your career.
What language to use in the daily operations and
customer service is a central question, Barner-Rasmussen says.
– Swedish is used for a great deal of all internal
business communication between the two countries.
Even where English is the corporate group language,
the local language remains central.
He is concerned by the fact that fewer Finns are
learning Swedish well enough to be able to use it at
work.
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– Svenskan är till stor fördel i många företag. Unga
människor har rätt att få veta detta så de kan fatta sina
egna val därefter.
Med 290 000 svenskspråkiga i Finland är svenskan är
viktig och självklar på många orter. Därmed behövs
också arbetskraft som kan tala svenska. I Helsingfors
är det till och med brist på svenskspråkig personal
inom barndagvården och äldrevården.
Dam Kah från Gambia utbildade sig till sociolog i
Senegal. Till Finland kom han från Spanien, och jobbar numera som närvårdare på en svenskspråkig mottagning för autistiska ungdomar i Helsingfors. Hans
råd till den som är ny i Finland är att lära sig svenska.
– Det är ett lättare språk än finska för en person
som talar engelska eller franska. Kan man svenska kan
man också integrera sig snabbare i Finland.
Svenska lärde han sig på ”Akan”, Borgå Folkakademis integrationslinje, som han tipsades om av
svenskspråkiga vänner. Dam Kah har också jobbat som
handledare för asylsökande. Finska vill han också lära
sig småningom, och förstår redan hyfsat.
– Allra bäst är det om man kan båda språken,
svenska och finska. Då får man mera möjligheter.
Hans uppfattning om administrationen i Finland
är inte enbart positiv, ”stelbent” är hans omdöme. I
Spanien, där hans syster bor och där han också själv
bott, var hans erfarenhet att det gick att göra saker på
olika sätt. Inte var poliserna i Spanien heller ständigt
misstänksamma – vilket han tyvärr upplevde som ny i
Helsingfors.
Men den hjälpsamhet han mötte i Borgå prisar
han.

– Swedish is a great advantage in many companies.
Young people have a right to know this, so they can
make their own choices accordingly.
With 290,000 Swedish speakers in Finland, Swedish
is important and natural in many areas. There is also a
great demand for workers who can speak Swedish. In
Helsingfors, there is actually a shortage of Swedishspeaking staff in daycare settings and nursing homes.
Dam Kah is from the Gambia, and studied to
become a sociologist in Senegal. He came to Finland from Spain, and now works as a carer at a Swedish-language centre for autistic adolescents in Helsingfors. His advice to anyone who is new in Finland is
to learn Swedish.
– It is an easier language to learn if you already
speak English or French. If you speak Swedish, integration into Finnish society is also far quicker.
He learned Swedish at “Akan”, the integration
programme at Borgå Folkakademi, which Swedishspeaking friends told him about. Dam Kah has also
worked as an instructor for asylum seekers. Eventually,
he wants to learn Finnish, and he already understands
it fairly well.
– The ideal situation is to speak both languages,
Swedish and Finnish. That gives you more opportunities.
His opinion of the administrative authorities in
Finland is not entirely positive, and he describes them
as “stiff ”. In Spain, where his sister lives and where he
himself used to live, he experienced several different
ways of doing things. The police in Spain were not
constantly suspicious, either – something which he
sadly experienced when he was new in Helsingfors.
However, he only has praise for the helpfulness he
encountered in Borgå.
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– Finlandssvenskarna är öppna. De litar på varandra, gillar demokrati och är ärliga. Det är fina egenskaper. Jag har fått känna mig välkommen. Så är det inte
överallt i Finland.
Han lyser upp när han nämner vad han tycker om.
– Luciafirandet när det är som mörkast tycker jag
om, jag har lärt mig luciasången. Och bastu! Det hjälper när det är kallt.
Många företag beaktar språkkunskaper i rekryteringen, särskilt när det gäller poster som innebär kontakter till övriga Norden. Det har Allyana Thomas fått
märka.
– Jag har blivit headhuntad på LinkedIn av rekryterare som sett att jag kan svenska. För mig är svenskan också en påminnelse om bron till och närvaron i
Norden.
Allyana jobbar på ett mjukvaruföretag i Esbo.
Hon är född i Brooklyn och har studerat antropologi
och lingvistik vid City University of New York. Till
Finland kom hon år 2010 för att studera sociologi vid
Helsingfors Universitet.
Hon läste finska i flera år, men blev aldrig bra nog
på språket för att känna sig delaktig i samhället. Inte
räckte det heller för att ge medborgarskap. Hon hade
fast jobb men började tvivla på att en framtid i Finland
var möjlig.
– Jag blev betraktad som en ’typisk amerikan’ som
inte lär sig landets språk. Då bortser man helt från det
enkla faktum att jag inte talar finska men nog flera andra språk som jag behärskar i varierande utsträckning,
bland annat tyska, spanska och ryska.

– Finland Swedes are open. They trust each other, enjoy democracy and are honest. Those are lovely
characteristics. I have felt welcome. That is not the case
everywhere in Finland.
He lights up mentioning the things he enjoys.
– I really like the Lucia celebrations during the
darkest period, I have learned the Lucia song. And the
sauna! That helps when it is cold outside.
Many businesses consider language skills in their recruitment processes, especially in positions where
contacts to the other Nordic countries are important.
Allyana Thomas has noticed this.
– I have occasionally been headhunted on Linked
In by recruiters who have seen that the Swedish language is one of my skills. To me, Swedish is also a reminder of our bridge to, and presence in, the Nordic
region.
Allyana works at a software company in Esbo. She
was born in Brooklyn, and has a degree in Anthropology and Linguistics from City University of New
York. She came to Finland in 2010 to study sociology
at the University of Helsinki.
She studied Finnish for several years, but never
quite reached a level where her language skills were
sufficient to feel part of society. They also weren’t
enough to gain citizenship. She had a job, but started
doubting that a future in Finland was possible.
– I have been seen as ‘one of those typical Americans’ who don’t learn the language of the country they
move to. With no value given to the fact that I simply
do not speak Finnish, but I speak and have studied
several other languages which I speak to varying degrees including German, Spanish and Russian.
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Men när Allyana gick över till att lära sig svenska
gick allt snabbt. Med engelska och tyska i bakgrunden
var svenska lätt. Efter fem månader avlade hon allmän
språkexamen på svenska och kunde ansöka om finskt
medborgarskap.
När hon på sitt nuvarande jobb byter till svenska
med svenskspråkiga kontaktpersoner på andra företag
förbättras både informationen och kundrelationen.
– De uppskattar att vi är villiga att tala svenska
istället för att förlita oss på engelska. Styrkan i de
relationer vi byggt med de här kontakterna har varit
fruktbara för vårt företag. Det har också inneburit att
vi kunnat delta i mer avslappnat skämtande och olika
aktiviteter utanför de rent affärsrelaterade diskussionerna.
Svenskan har öppnat många dörrar för Allyana.
Listan över projekt hon engagerat sig i är lång. Hon
har bland annat jobbat som volontär för att stötta andra invandrare i deras integration. Och undrat varför
de som integreras i Svenskfinland ofta verkar nöjdare.
– Det är en mycket subjektiv reflektion men jag
har undrat om det inte ligger något i det. Finns det
något specifikt i kulturen som göder känslan av att vara
”lyckligare”? Finns det positiva upplevelser som kunde
odlas i ett tidigt skede när man flyttar till Finland, som
skulle göra tanken på att stanna kvar mer greppbar?
Att kunna använda svenska på fritiden, i kontakten med myndigheter och inom vården har hon upplevt som en stor lättnad – och en självständighet. Hon
understryker att integration är så mycket mer än jobb.
– Att känna sig lycklig och delaktig i samhället är
något som stöder migranters mentala hälsa och välmående. Den biten borde inte få förbises i en bredare diskussion om immigration till och integration i Finland.

But when Allyana decided to switch to learning
Swedish, things happened quickly. Since she already
spoke English and German, Swedish was easy. After
five months, she passed a general language exam in
Swedish and was able to apply for Finnish citizenship.
When she switches to using Swedish with Swedish-speaking contacts at other businesses, both the flow
of information and customer relations are improved.
– They appreciate our willingness to speak Swedish instead of relying on English as the lingua franca.
The strength of the relationships we have built with
such people have proved fruitful for our company. It
has also meant that we are more easily able to partake
in more casual banter and activities together outside of
business-related discussions or events.
The Swedish language has opened many doors for
Allyana. The list of projects she’s involved in is long.
Among other things, she has worked as a volunteer
helping other immigrants in their integration process.
And wondered why those who are integrated into
Swedish-speaking Finland often seem more content.
– It’s a very subjective question but I have wondered if there is something more to it. Are there any
unique idiosyncrasies of the culture that lend to this
feeling of being “more happy”? Are there some positive experiences that can be cultivated early on in one’s
move to Finland that make the prospect of remaining
more tangible?
Being able to use Swedish in her spare time and
whenever she has to deal with authorities or healthcare
settings has been a great relief to her – and given her
a sense of independence. She emphasises that integration is a lot more than a job.
– Feeling happy and part of a community is something which supports the mental-health and well-being of migrants. This shouldn’t be overlooked in the
wider discussion of immigration to and integration
into Finland.
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Både jobbsammanhang och privatliv behöver får uppmärksamhet. Får vi göra det vi är bra på och utvecklas
i yrkesrollen mår vi mycket bättre.
Emina Arnautovic kom med sin förstfödda till
Finland som kvotflykting undan Bosnienkriget 1992.
Hon var utbildad datatekniker, men första gången Arbetskraftsbyrån ringde upp erbjöds hon ett städjobb.
Emina reagerade med förvåning – städa?
– Inte för att jag inte tyckte om eller undervärderade jobbet, utan för att jag visste att jag kunde göra
annat och vara mera produktiv med det.
Handläggarens skarpa ”vill du inte” fick henne att
med en gång säga att hon naturligtvis ville ha jobbet.
Den som är nyanländ har inte den trovärdighet
som en bakgrund i landet ger. Då ligger det nära till
hands att man döms utifrån andras referensramar, funderar hon.
– Det blev en fin tid och gav mig många fina kontakter. Men handläggarens ton fick mig att förstå att
jag ska tacka och ta emot. Ingen frågade vad jag hade
för utbildning eller om jag kanske ville studera vidare.
Jag visste inte ens att jag fick vara vårdledig med mitt
barn.
Praxis är att invandrare erbjuds att lära sig finska.
Men en kommun som tar emot kvotflyktingar får välja
integreringsspråk. Emina visste att man talar finska i
Finland. Det var först när hon kom till den lilla kuststaden Närpes som hon förstod att det språk som talades omkring henne var svenska.

The focus should lie on both work and private life. As
long as we can do what we are good at and develop
professionally, we feel a lot better.
Emina Arnautovic came to Finland with her firstborn as a quota refugee escaping the war in Bosnia
in 1992. She was a computer technician, but the first
time she received a phone call from the employment
offices, she was offered a position as a cleaner. Emina
was surprised – cleaning?
– Not because I didn’t like or value the job, but because I knew I was capable of doing other things and
being more productive.
The sharp “don’t you want it?” she received from
her job coach was enough to make her accept the position immediately.
People who have recently arrived in the country
don’t have the same level of credibility as locals. It is
easy to be judged according to different standards, she
ponders.
– It was a positive experience which gave me many
useful contacts. But the tone of the job coach made me
realise that my role was to say yes please and thank you.
Nobody asked me if I had a degree, or if I would like
to continue studying. I didn’t even know that I had the
right to take time off to care for my child.
The common practice is to offer immigrants the
chance to learn Finnish. But any municipality that accepts quota refugees has the right to choose the language of integration. Emina knew that people in Finland speak Finnish. It wasn’t until she arrived in the
small coastal town of Närpes that she realised that the
language people were speaking around her was Swedish.
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I dag jobbar Emina som integrationssakkunnig
inom en finlandssvensk organisation. Hon är också
aktiv som politiker och sitter i både stadsfullmäktige
och stadsstyrelsen i hemstaden. Förändringen är stor.
– I början var jag tvungen att acceptera vissa saker
trots att jag hade andra åsikter. Nu, efter så många år
och med nätverk som jag då sakande är jag fri att vara
mig själv. Det finns ingenting som kan mäta sig med
den känslan.
De skillnader hon ser i arbetskulturen är på både
gott och ont. Vissa oskrivna regler tog tid att knäcka.
– Devisen att ”alla gör sitt” är tröttsam. Det tog
tid för mig att förstå oförmågan att dela information.
Men förhållandet chef–arbetare är mycket friare än på
Balkan. Det är en lyx.
Ett visst revirtänkande har hon anat i finlandssvenska sammanhang, men svenskan har gett henne en
ny tillhörighet – hon har en plattform, blir igenkänd
och bekräftad. Jobbet har ofta fört henne till Sverige,
där också hennes två systrar bor.
– Vi har fått ett gemensamt språk till. Inte bara
bosniska i Bosnien utan svenska i Sverige och Finland.
Det är lycka!
Tacksamheten över att ha fått en fristad i Finland
gav Emina en positiv inställning till det nya landets
seder och bruk.
– Men när jag reflekterar över allt jag fick förändra
hos mig själv och i mina seder och vanor skulle jag
ljuga om jag sa att det var enkelt. Men himmel vad
givande! Så jo, jag trivs bra här.
– Få kommer att bläddra i ditt livs bok för att ta
reda på vem du var. Men ha tålamod. Döm inte, utan
förklara, skapa nätverk och trovärdighet. Först då kan
du skörda frukten av all den erfarenhet och kunskap
som du har från båda världar.

Today, Emina works as an integration expert in a
Finland-Swedish organisation. She is also politically
active, with positions both on the town council and the
town board. It is a significant change.
– To begin with, I had to accept certain things
even though I had different opinions. Now, after many
years and with networks that I used to lack, I am free
to be myself. Nothing compares to that feeling.
The differences she sees in the work culture are
both good and bad. Certain unwritten rules took a
while to understand.
– The idea of “everyone handles their own thing” is
tiresome. I didn’t understand why people weren’t able
to share information. On the other hand, the relationship between manager and worker is a lot more free
than in the Balkans. That is a luxury.
She has sensed a certain level of territorial thinking in Finland-Swedish circles, but the Swedish language has given her a new sense of belonging. She has
a platform, is recognised and acknowledged. Work has
often brought her to Sweden, where her two sisters
live.
– We have a new language in common. Not just
Bosnian in Bosnia, but Swedish in Sweden and Finland. Such great fortune!
For Emina, the gratitude she felt at having been
given a safe haven in Finland meant a positive attitude
towards the customs and traditions of her new country.
– But when I think about everything I had to
change in myself and in my own customs and habits, I
realise it would be a lie to say it was easy. But my goodness, how rewarding! So yes, I am very happy here.
– Very few people will look through the pages of
the book of your life to find out who you were. But
be patient. Don’t judge, just explain, create networks
and credibility. Only then can you reap the rewards
of all the experience and knowledge you have of two
different worlds.
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Att ha lämnat vänner och familj bakom sig för ett nytt
liv i ett annat land kräver mod och uthållighet. Då är
det viktigt att komma ihåg att man också bär med sig
värdefulla kunskaper och erfarenheter till sitt nya land,
påminner Allyana Thomas.
– Du kommer att leva mellan världar. Det kommer att verka som om dina landsmän i det nya landet
är så mycket mer etablerade och gör så mycket mer än
du. Dina vänner och din familj där hemma kommer att
verka mer framgångsrika än du, och tyckas uppnå så
mycket mer på samma tid. Var snäll med dig själv. Det
kan ta mer tid för dig att nå dina mål på grund av din
flytt, och det är okej.
Språkkunskaperna ger henne friheten att vara
pratsam och social, och att dela allt från mediedebatter
till kulturupplevelser med sina svenskspråkiga vänner.
Allyana har bekanta som skulle vilja lära sig svenska och som undrat var hon ”hittar dem” – finlandssvenskarna alltså. Några av dem har fastnat i klichén
om de svenskspråkiga som grupp rika seglare.
– Jag har förklarat att svenskspråkiga finländare vandrar mitt ibland oss, och att också de besöker
bibliotek och njuter av en kopp kaffe. Du hör svenska
omkring dig, det är bara det att du inte vet om det.

Leaving friends and family behind to start a new life
in a new country demands bravery and patience. But
it’s also important to remember that you bring a lot of
valuable knowledge and experience with you to your
new country, Allyana Thomas points out.
– You will live between worlds. It will seem as if
the locals are more established in their lives and doing
more than you are doing. Your friends and family back
home will appear to be more successful than you are,
accomplishing more than you in the same time frame.
Be gentle with yourself. It might take more time for
you to reach your goals as a result of your move and
that’s ok.
Her language skills give her the freedom to be
talkative and sociable, and share everything from media debates to cultural experiences with her Swedishspeaking friends.
Allyana knows people who would like to learn
Swedish and who wonder where she “finds them” –
the Finland Swedes that is. Some of them have gotten
hung up on the cliché of wealthy Swedish-speakers
with their own sailboats.
– I have had to explain that Swedish-speaking
Finns walk among us, they too visit libraries and enjoy
a cup of coffee. You hear Swedish around you, you just
don’t know you are hearing it.
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FÖRÄLDER PÅ SVENSKA
I FINLAND

BEING A PARENT IN
SWEDISH IN FINLAND

WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD

– You’re so practical here in Finland!
Natali Panchuk laughs when answering the question about what is different.
– In Ukraine, you dress your children nicely when
you take them to daycare. If they get dirty, you admonish them. Here, you dress your children in waterproof clothes and want them to jump around in puddles!
She speaks Swedish with an infectious eagerness,
and uses Finland-Swedish words like kurabyxor (waterproof trousers) and dagis (daycare) like a native
speaker. Her husband is a Finland Swede, and the couple moved to Finland ten years ago following the birth
of their first child. Today they have two children, and
Natali works at a Swedish-speaking daycare centre in
Helsinki. Both children attend a Swedish school near
their home in Sibbo.
At work, her colleagues help her with her Swedish,
and so do the children.
– I explain to the children why I pronounce things
differently. If I don’t know how to say something, they
help me, they are very sweet.
Learning Swedish was an obvious choice for her,
and it did not surprise her that Finland has two national languages.
– I also come from a bilingual country. I wanted to
be able to communicate with my husband’s family in
Finland, with other Swedish-speaking families where
we live, and with my children’s teachers.

						
– Ni är så praktiska här i Finland!

Natali Panchuk skrattar när hon får frågan om vad
som är annorlunda.
– I Ukraina klär man barnen fint när man för dem
till dagis. Smutsar de ner sig läxar man upp dem. Ni
sätter på barnen kurabyxor och vill att de ska hoppa i
vattenpölar!
Hon talar svenska med en iver som smittar, och
kallar galonbyxor kurabyxor och förskola dagis på finlandssvenskt vis. Hennes man är finlandssvensk, och
till Finland flyttade paret för tio år sedan då de nyss
fått sitt första barn. I dag jobbar tvåbarnsmamman
Natali på svenskspråkig förskola i Helsingfors, och
båda barnen går i svensk skola nära hemmet i Sibbo.
På jobbet får hon hjälp med språket av kollegerna
och minst lika mycket av dagisbarnen.
– Jag förklarar för barnen varför mitt uttal är annorlunda. Om jag inte vet hur jag ska säga något hjälper de mig, de är jättesnälla.
Att hon skulle lära sig svenska var ett självklart val,
och att Finland har två nationalspråk förvånade inte.
– Jag kommer själv från ett tvåspråkigt land. I
Finland ville jag kunna kommunicera med min mans
släkt, med andra svenskspråkiga där vi bor och med
mina barns lärare.
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Som småbarnsförälder i ett nytt land lär man känna
dagvården och skolan från insidan. Många som flyttar
till Finland har hört gott om skolan redan tidigare –
de goda PISA-resultaten har väckt internationell uppmärksamhet. Att trivseln i Finlands svenskspråkiga
skolor är särskilt god har däremot varit en nyhet också
för finlandssvenskarna själva.
– Det är ett gott resultat som man värnar extra
mycket om i våra skolor, säger Heidi Harju-Luukkai
nen, en av de forskare som granskat vad som ligger
bakom PISA-resultaten.
Skolk och förseningar visade sig också vara ovanligare i de svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga.
– Vi var positivt överraskade av de här resultaten.
Klimatet i skolan är viktigt för inlärningen.
Varje dag går cirka 33 000 barn i skola på svenska i
Finland. Det finns omkring 280 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen. De svenska
skolorna är i genomsnitt lite mindre sett till elevantalet
än de finska, helt enkelt för att flera av dem finns på
mindre orter på landsbygden. Läroplanen har svenskoch finskspråkiga skolor gemensam.
Utbildning värderas högt i Finland och skolsystemet bygger på strävan efter jämlikhet. Den nioåriga grundläggande utbildningen är helt avgiftsfri, allt
skolmaterial är gratis, och därtill serveras skolmat dagligen. Den egentliga skolgången inleds vid sju års ålder, vilket är sent i jämförelse med många andra länder.
Alla 6-åringar går också i ettårig förskola.
Grundskolans historia är lång. På 1850-talet inrättades de första folkskolorna. Men skolan hade motvind. Många föräldrar ansåg sig varken har råd att

As a parent in a new country you get to know the daycare centres and schools from the inside. Many who
move to Finland have already heard good things about
the country’s schools – the great PISA results have
created a great deal of international attention. The fact
that the Swedish-speaking schools score particularly highly for the well-being of the students has been
newsworthy even for the Finland-Swedes themselves.
– It’s a great result that our schools are particularly
proud of, says Heidi Harju-Luukkainen, one of the
researchers who have looked into what lies behind the
PISA test scores.
Unauthorised absences and lateness are also more
unusual in the Swedish-speaking schools.
– We were positively surprised by these findings.
The school climate is vitally important when it comes
to learning.
Every day, around 33,000 children attend a Swedish-speaking school in Finland. There are approximately 280 schools within the basic education system.
On average, the Swedish schools are slightly smaller
than the Finnish ones, with fewer pupils, simply because so many of them are rural. The curriculum is
identical for Swedish and Finnish schools.
Education is highly valued in Finland and the entire school system is based on a striving for equality.
The nine-year-long basic education is completely free,
all equipment is provided, and free school lunches are
served every day. Proper schooling begins when a child
is seven years old, which is late in comparison to many
countries. All six-year-olds also attend a year of free
preschool.
The history of schooling in Finland is long. In the
1850s, the first proper elementary schools were founded. They were not popular. Many parents felt unable
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upprätthålla skolor eller att avstå från den arbetskraft
barnen var. I den kampen blev ämnen som slöjd och
handarbete bra dragplåster. År 1921 trädde lagen om
läroplikt i kraft, och den allmänna folkskolan blev sexårig. Och än i dag har skolan i Finland rykte om sig att
värdera praktiska ämnen högt.
För Finlands svenskspråkiga är dagis och skola på
svenska en självklarhet och en rättighet, som man
mer än gärna delar med andra. Anna-Brita Slotte är
lärare på Vasa övningsskolas engelska linje, där barn
till många arbetskraftsinvandrare går. Med 19 elever
som talar nio olika språk är möten mellan kulturer och
språk vardag för henne.
– Då blir det viktigt att jag är medveten om vad
min kultur står för. Som att våra elever tilltalar läraren med förnamn och att lärare inte är särskilt formellt
klädda. Vår auktoritet sitter i hur vi undervisar, inte i
kläderna!
Bland eleverna kallas hon Abi, och skrattar gott åt
frågan hon fick av en nyanländ elev.
– Han kunde inte förstå vem de andra eleverna
hela tiden ropade på, så han frågade ”Miss Anna-Brita,
who is Abi?”.
Hon berättar att skolan är mån om att tillgodose
de behov som elever med annat hemspråk har. Eleven
kan få studera svenska som andraspråk, och det är också möjligt att inleda studierna i finska senare.
– Man behöver inte vara rädd att barnen överöses
med allt på en gång. Vi anpassar språkinlärningen efter
individen.

to support the schools, or cope without the additional
labour that their children provided. In that particular
struggle, subjects such as woodwork and sewing helped
make schools more attractive. In 1921, education became compulsory by law, and all children had to attend
school for six years. Even today, schools in Finland are
known for placing a high value on practical subjects.
For Swedish-speaking people in Finland, attending
daycare and school in Swedish is an inalienable right,
and one that they are happy to share with others. Anna-Brita Slotte is a teacher at the English programme
at Vasa övningsskola, which the children of many
working immigrants attend. She has 19 students who
speak nine different languages, and to her, meetings
between cultures and languages are an everyday event.
– It means that it’s important that I am aware of
what my own culture stands for. Our students address
their teachers by their first name, and the teachers are
not dressed in a particularly formal manner. Our authority lies in the way we teach, not in our clothes!
The students call her Abi, and she laughs, remembering the question she was asked by a new student.
– He couldn’t understand whose name the other
students were constantly calling, so he asked: “Miss
Anna-Brita, who is Abi?”
She explains that the school is keen to ensure that
the particular needs of children with a different home
language are also met. The students can learn Swedish as a second language, and it’s also possible to start
learning Finnish at a later stage than would normally
be the case.
– Nobody needs to worry that everything is heaped
on the children at once. We adapt the teaching to each
individual.
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När det kommer till vad man lär sig i olika läsämnen tonar hon ner olikheterna.
– Vi jobbar med övergripande teman i flera ämnen
en längre tid, istället för att portionera ut kunskaperna.
Men i läromedel från andra länder ser jag som lärare
att barn undervisas i motsvarande temaområden världen över, om än ur olika kulturella perspektiv och med
olika fördjupning.
I Finland finns överlag ett stort förtroende för lärarna, och skolan har också ett gott stöd från föräldrarna, som gärna engagerar sig i barnens skolgång. Behöver en elev lite mer hjälp ger skolan stödundervisning i
ett så tidigt skede som möjligt, vilket utpekats som en
av hemligheterna bakom Finlands PISA-framgångar
– ingen lämnas efter.
Är man extra duktig får man inga guldstjärnor,
inte finns det heller klasser för särskilt begåvade elever.
Även om man jobbar i grupp står individens inlärning
i centrum. Och när föräldrarna träffar läraren går samtalet inte över huvudet på barnen, säger Anna-Brita,
och strålar av arbetsglädje.
– Här diskuterar vi med barn och inte om dem,
när barnen är med.
Besökare förvånas ofta över den utbredda finska sedvänjan att låta småbarn sova middagsvila utomhus,
också mitt i kallaste vintern. Det var inget nytt för
Therese Lindström Tiedemann och Jörg Tiedemann,
hon från Sverige, han från Tyskland. I Sverige sover de
minsta dagsvila ute i barnvagn till och med på dagis.

When it comes to the other subjects, she doesn’t
want to focus on the differences.
– We always work with common themes in several different subjects for long periods of time, instead
of handing out smaller portions of information. As a
teacher, seeing teaching materials from other countries,
I realise that children are taught in similar themes all
over the world, even if it is from a different cultural
perspective, or at different levels of depth and complexity.
In Finland, teachers generally enjoy a great deal
of trust and confidence, and get a lot of support from
parents who are very committed to their children’s
schooling. If a child needs a little bit of extra help, the
school provides additional support at an early stage,
which has been seen as one of secrets behind the great
PISA results – nobody is left behind.
If you’re doing well, you don’t get any gold stars,
and there are no separate classes for gifted children.
Even when you’re working as a group, individual learning is at the centre of everything. And when parents
meet the teachers, the conversation always includes
the children, Anna-Brita says, clearly satisfied at a job
well done.
– Here, we talk to the children, not about them.
The children are included.
Visitors are often surprised by the common Finnish
custom of letting young children nap outdoors, even
when the winter is at its coldest. This was nothing
new for Therese Lindström Tiedemann and Jörg Tiedemann, from Sweden and Germany respectively. In
Sweden the youngest children always nap outdoors in
their prams, even at daycare.
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HUR MÅR MÖRTEN?
Många finlandssvenska ordspråk känns igen från andra språk. Men inte alla.
Här är några talesätt ur den finlandssvenska språkmyllan.
Små sår och fattiga föräldrar ska man inte förakta.
Ingen ordning, sa katten, blev utkörd på julafton.
Man kan aldrig vara säker, sa bonden då han metade i brunn.
Får vi inga fiskar har vi maskarna i behåll.
Abborren har fritt att välja, lämna kroken eller svälja.
Strida med kärringar och springa i kapp med kalvar lönar sig inte.
Man kan vara
… flitig som en myra
… from som ett lamm
… hal som en ål
… hungrig som en varg
… pigg som en mört
… som en kalv på grönbete
… som spindeln i nätet
eller gå som katten runt het gröt.
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HOW IS THE ROACH DOING?
Many Finland-Swedish proverbs are familiar to speakers of other languages, but
not all. Here are translations of some popular Finland-Swedish sayings.
You should never look down on small wounds and poor parents.
No order, said the cat when he was kicked out on Christmas eve.
You never know, said the farmer who tried pole fishing in the well.
If we catch no fish, we will still have the worms.
The perch can choose to leave the hook, or swallow.
There’s no point in fighting old women or running after calves.
You can be
… as hardworking as an ant
… as gentle as a lamb
… as slippery as an eel
… as hungry as a wolf
… as alert as a roach fish
… like a calf in the meadow
… like a spider in its web
or walk like a cat around hot porridge.
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Therese och Jörg har bott i Nederländerna och
Sverige. Till Finland flyttade de för att jobba på Helsingfors universitet. Dagis och skola fungerade överlag
som de var vana. Tack vare deras koppling till Sverige
känns det finlandssvenska som hemma – för det mesta.
– Vi blev förvånade när man från dagis informerade om att barnen förväntades skaka hand och att de
också på eftis ibland ville skaka hand med barnen när
de skulle gå hem. I Sverige skakar man hand i stort sett
bara om man presenteras för någon.
Skoldagen för åk 1–2 slutar oftast redan kl. 12-13.
Efter det går barnen antingen hem eller till eftis. Det
är bara elever i årskurserna 1–2 som har lagstadgad rätt
till eftermiddagsverksamhet. På en del orter ordnas
också morgonverksamhet före skoldagen börjar.
Något Tiedemanns hade önskat var eftis för lite
äldre skolbarn.
– Det var jobbigt att veta att vi flyttade till en storstad och att vår 10-åring skulle få kortare skoldagar än
förr men inte något eftis. Dessutom fanns det inget för
vår 7-åring på morgonen och skolan började först 9.15.
Vi var också vana från Sverige att eftis hade öppet på
loven.
Eftersom deras forskarjobb delvis kunde skötas
hemifrån gick problemet att lösa. Men att jobba med
barn hemma är inte optimalt.
– Det är också tråkigare för barnen i jämförelse
med vad eftis skulle ha varit, funderar Therese.

Therese and Jörg have lived in the Netherlands
and in Sweden, and moved to Finland to work at
the University of Helsinki. Daycare and schools here
worked in a way that was familiar to them. Because
of their connection to Sweden, the Finland-Swedish
world felt like home – most of the time.
– We were surprised when they told us at kindergarten that the children are expected to shake hands,
and that even at the after-school care they sometimes
want to shake hands when the children leave. In Sweden you only really shake hands when you are introduced to somebody.
In the first and second year of school, the day
general finishes at 12 or 1pm. Afterwards, the children either go home or attend eftis, an after-school
programme. Only the children in the first two years of
school have a legal right to after-school care. In some
areas, morning care is also provided before the start of
the first lesson.
The Tiedemanns would have appreciated after
school care for older children, too.
– It was difficult to know that we were moving to a
big city, and our ten-year-old would have shorter days
than before but no care in the afternoons. There were
no morning options for our seven-year-old either, and
school did not start until 9:15. We also expected afternoon care to be provided during the holidays, because
we were used to that from Sweden.
Because their work as researchers could be done
partly by working from home, the problem was solvable. But working with children at home is not always
ideal.
– It’s also more boring for the children, compared
to after school care, Therese ponders.
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Alexandr Foy är en av initiativtagarna till föreningen
svenska.fi som samlar nyanlända som väljer att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Efter
vår intervju har han bråttom till det pappacafé som
föreningen ordnar i samarbete med Folkhälsan. Hur
man förhåller sig till barn i Finland är något han begrundat.
– Det händer rätt ofta att barn faktiskt har ett val,
mellan aktiviteter till exempel. Så är det inte i många
andra kulturer, där man är van att säga vad barnen ska
göra och så gör de det.
Alexandr kommer från Sankt Petersburg och har
bott i Finland i sju år. Han bor i den idylliska trähusstaden Borgå, och jobbar på ett dagis som den första manliga barnträdgårdsläraren någonsin. En banbrytare både i sin bransch och med sitt engagemang
för integration på svenska.
Han har trivts och känt sig välkommen i Svenskfinland.
– Familjegemenskapen är stark här, man samlas
under samma tak många gånger om året och firar alla
fester i familjen. Alla känner alla, vet man en persons
efternamn eller från vilken by någon kommer så får
man genast veta mera. I en majoritetskultur kan man
förbli anonym på ett helt annat sätt.
När jag frågar om Svenskfinland är hemma för honom tvekar han.

Alexandr Foy is one of the founders of the society
svenska.fi, which attracts new arrivals who choose to
integrate in Swedish in Finland. After our interview,
he hurries away to the café for dads that the society
organises together with Folkhälsan. How children are
viewed and treated in Finland is something he has
thought a lot about.
– Fairly often, a child can choose what they want
to do, from a selection of activities, for example. This is
not the case in many cultures; usually children are told
what to do, and that is what happens.
Alexandr is from St Petersburg and has lived in
Finland for seven years. He lives in the idyllic town of
Borgå, known for its wooden houses, and works at a
daycare centre as the first male teacher they have ever
had. A pioneer in more ways than one, and with a great
deal of passion when it comes to integration in Swedish.
His own roots are both in the city by the Neva and
in Azerbaijan. He feels happy and welcome in Swedish
Finland.
– The sense of family is very strong here, people
gather under the same roof several times a year and
celebrate all holidays as a family. I can relate to that on
my Caucasian side. Everybody knows everybody, if you
ask a person’s name, or what village they are from you
immediately find out more. In a majority culture, you
can remain anonymous in a very different way.
When I ask him if Swedish-speaking Finland
feels like home, he hesitates.
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– Det är inte hem för mig, men jag har fått en
subidentitet som svenskspråkig finländare.
Men den första julfesten i sonens skola blev en
märklig upplevelse. Alexandr ler vid minnet.
– Festen höll på i två timmar och av det sjöng de i
en timme och trekvart. Det kändes som lite för mycket. Samtidigt var alla så glada. Jag tänkte att om det
kan göra människor glada är det ok.
Också Natali Panchuk har funderat på var hon hör
hemma. Hon minns hur hon förundrade sig över lugnet när hon var ny i Finland.
– Jag satt och tittade ut genom fönstret på kvällen
och såg inte en enda människa. Men en kanin hoppade
över vägen. Jag undrade var alla var.
I dag uppskattar hon tryggheten, det rena vattnet,
det bästa utbildningssystemet. Och känner tillhörighet.
– Om någon frågar mig om jag är finsk svarar jag
nej, jag är finlandssvensk från Ukraina. Den finlandssvenska kulturen är samma som jag har i mitt hjärta.

– It’s not home for me, but I have a sub-identity as
a Swedish-speaking Finn.
But the first Christmas party at his son’s school was
a peculiar experience. Alexandr smiles at the memory.
– It lasted two hours and they sang for an hour and
three quarters. It seemed like a bit much, but at the
same time everybody was very happy. I thought that if
it makes people happy, it’s alright.
Natali Panchuk has also thought about where she feels
at home. She remembers how remarkable she found
the peace and quiet when she first came to Finland.
– I sat staring out the window in the evenings
without seeing a single human being. A rabbit hopped
across the road. I wondered where everybody was.
Today she appreciates the security, the clean water,
and the superior education system. And she feels like
she belongs.
– If someone asks me if I’m Finnish, I say no, I’m a
Finnish Swede from the Ukraine. The Finland-Swedish culture is what I carry in my heart.

FRITID PÅ SVENSKA
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FREE-TIME ACTIVITIES IN SWEDISH
In order to feel like a part of a new community it is important to find things to do in
one’s free time. That means having fun, meeting new friends, and creating networks.
fritid.fi is a comprehensive and easy to use search platform for organisation and freetime activities in the capital region, for all age groups. The website is available in both
Swedish and English.
Helsingfors Arbis organises around 800 different courses of different length every
year, from practical short courses to theoretical university subjects within the open
university. You¨ll find more information about the courses at Helsingfors Arbis at ilmonet.fi, as well as courses at Esbo and Vanda Arbis, which offer similar courses and
activities.
On kulturforum.fi you will find Swedish cultural events of a large variety, everything
from theatre to music and visual arts.
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SVENSKSPRÅKIGA
FINLÄNDARE MED
BAKGRUND I DET MÅNG
NATIONELLA RYSSLAND

SWEDISH-SPEAKING
FINNS WITH RUSSIAN
BACKGROUND

JOHANNA WASSHOLM
Många svenskspråkiga har rötter som sträcker sig långt
utanför landets gränser. En särskild grupp bland dessa
utgör de som har förfäder som anlände till Finland
från Ryssland mellan åren 1809 och 1917, då Finland
var ett autonomt ryskt storfurstendöme.
Det ryska imperiet präglades av en mångfald av
folk med olika språk, kultur och religion. På ett sätt som
är typiskt för relationerna mellan grannländer kom de
människor från Ryssland som bosatte sig i Finland att
så småningom att integreras på svenska eller finska. Av
grupper med bakgrund i Ryssland betraktas idag ryssar, judar och tatarer som så kallade gamla minoriteter
i Finland. Man kan också tala om traditionella minoriteter, ett begrepp som syftar på grupper som har varit
fast bosatta i ett land i mer än hundra år.
Något som är gemensamt för många av de svenskspråkiga i dagens Finland som har rötter i Ryssland
är att deras förfäder anlände till Finland för att livnära sig på handel i olika former. Ryska handelsmän
fick ett fotfäste redan under 1700-talet då sydöstra
Finland med Viborg blev en del Ryssland. Efter att
hela Finland blev ryskt 1809 anlände allt fler handelsmän. Dessa försåg till en början ryska truppförband i
Finland med förnödenheter, men började snart också
handla med civila. Så småningom slog sig också andra
ryska köpmän och industriidkare ner i Finland och
ännu fler anlände som flyktingar efter ryska revolutionen 1917. Många kända finländska företag som verkar
ännu idag är grundade av ryssar.

Many Swedish-speaking Finns have roots that stretch
far outside the country’s borders. A special group is
made up of those whose ancestors arrived in Finland
from Russia between the years of 1809 and 1917, when
Finland was an autonomous Grand Duchy of Russia.
The Russian empire was characterized by a diverse
mix of people, languages, cultures, and religions. As
is typical in relations between neighbouring countries, people from Russia were eventually integrated in
Swedish or Finnish. Among the groups of people with
a Russian background, Russians, Jews, and Tatars are
seen as so-called old minorities in Finland. The term
traditional minorities is also used to refer to groups
which have settled in a country more than a hundred
years ago.
In today’s Finland, many Swedish-speaking Finns
with Russian roots have ancestors who arrived in
Finland to work in different trades. Russian tradesmen settled in Finland during the 18th century when
southeastern Finland and Viborg became part of Russia. When all of Finland became Russian in 1809, increasing numbers of tradesmen arrived. To begin with,
they provided Russian troops with necessities, but they
soon started trading with civilians, too. Eventually
other Russian merchants and industrialists settled in
Finland, and more arrived as refugees after the Russian
revolution in 1917. Many of today’s best known Finnish businesses were founded by Russians.
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De judar och tatarer som talar svenska i dagens
Finland har en annan bakgrund men även deras förfäder försörjde sig till en början i huvudsak på handel.
De första judarna i Finland var före detta soldater i
den ryska armén som enligt en lag från 1858 fick tillstånd att bosätta sig i Helsingfors, Åbo och Viborg. De
livnärde sig på småhandel på särskilda torg eller ”narinker”, som kommer från ryskans na rynke (på torget).
Minnet av denna handel lever kvar i namnet Narinktorget i Helsingfors. De muslimska tatarerna anlände vid samma tid som judarna. De härstammade från
trakten av Nizhnij Novgorod i Ryssland och försörjde
sig på gårdfarihandel.
I början av 1900-talet präglades särskilt de större
städerna i Finland av en språklig mångfald. På gator
och torg hördes förutom svenska och finska bland annat ryska, jiddisch och tatariska. De nyanlända lärde
sig snart att kommunicera på de lokala språken och
för många blev svenskan det lokala huvudspråket. Vid
denna tid talade en stor del av befolkningen i Finlands
större städer svenska, som också var det dominerande språket i handelskretsar. I dessa kretsar ingick även
ryska, judiska och tatariska köpmän som efter hand
blev framgångsrika affärsidkare. Judar ägde många beklädnadsaffärer medan tatariska affärsmän specialiserade sig på handel med tyger, mattor och pälsar. Valet
av svenskan förklaras delvis också av att språket hade
större likhet med invandrarnas modersmål än finskan.
Detta gäller inte minst för judarnas modersmål jiddisch, som har starka influenser av tyska.

The Jews and Tatars who speak Swedish in today’s
Finland have a different background, but their ancestors also mainly worked in various trades. The first
Jews in Finland were former Russian soldiers who,
according to a law from 1858, were allowed to settle
in Helsingfors, Åbo and Viborg. They made a living
through petty trade at special markets or “narinker”,
which comes from the Russin na rynke (at the market).
The memory of this trade lives on in the name Narinken (Narinkkatori) in Helsingfors. The Muslim Tatars
arrived at the same time as the Jews. They came from
the area of Nizhnij Novogorod in Russia, and supported themselves through peddling.
At the start of the 20th century, the larger towns
in Finland were characterized by a linguistic diversity.
In addition to Finnish and Swedish, Russian, Yiddish,
and Tatar could be heard in the streets and markets.
New arrivals soon learned to communicate in the local languages, and Swedish became the language of
choice for many. At the time, a large proportion of the
population in the larger towns spoke Swedish, which
was the dominant language in trade circles. In these
circles there were also plenty of Russian, Jewish, and
Tatar merchants who eventually would become successful businessmen. Many clothes shops were owned
by Jews, whereas Tatar businessmen focused on trade
with fabrics, carpets and furs. The choice of Swedish
was partly explained by the fact that it resembled the
immigrants’ own native languages more than Finnish
did. This is particularly true in the case of the Jews and
Yiddish, which is closely related to German.
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Narinktorget i Helsingfors

Synagogan

Uspenskijkatedralen
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Efter att Finland blivit självständigt 1917 och
gränsen mot Sovjetunionen så småningom stängdes
blev de grupper som stannade i Finland allt mer integrerade i den nya republiken. Judar och tatarer kunde
nu få medborgarrätt i Finland och levde till viktiga delar sitt liv på svenska. Svenskan var exempelvis fram
till början av 1930-talet undervisningsspråk i den 1918
grundade Judiska samskolan i Helsingfors. Från hösten 1933 började skolan dock stegvis övergå till undervisning på finska.
Även grupperna med bakgrund i Ryssland internt
upprätthöll sina språkliga, kulturella och religiösa särdrag tonade många utåt ner dessa under mellankrigstiden. Nationalistiska strömningar och de ansträngda
relationerna till Sovjetunionen gjorde att attityderna
gentemot människor med ursprung utanför landets
gränser, inte minst i Ryssland, blev mera avoga. Detta
ledde till att en del för att undvika att sticka ut försvenskade eller förfinskade sina namn, en process som
förvisso hade börjat redan före självständigheten. Tendensen att tona ner de yttre kännetecknen har delvis
bidragit till att svenskspråkiga personer med rysk, judisk eller tatarisk bakgrund idag inte nödvändigtvis
känns igen på sitt namn.
De traditionella minoriteterna med rötter i Ryssland är i dag helt integrerade i det finländska samhället. De upprätthåller sina kulturella och språkliga särdrag men särskiljer sig i inte övrigt från befolkningens
medeltal vad gäller värderingar, yrkesutövning eller
sociala relationer. Idag lyfts grupperna ofta fram som
goda exempel på framgångsrik integration och en levande mångspråkighet. Bland de många språk som talas i dessa grupper intar svenskan fortsatt en viktig roll.

When Finland became independent in 1917, and
the border against the Soviet Union eventually closed,
the groups that stayed on in Finland became increasingly integrated into the new republic. Jews and Tatars
were given the right to become Finnish citizens, and
the use of Swedish was an important part of their lives.
The Jewish school in Helsinki was Swedish-speaking
from 1918 to the start of the 1930s, but started using
more Finnish in 1933.
Even though the groups with a Russian background held onto their own linguistic, cultural and
religious traditions, many tried to keep these hidden
in the time between the wars. Nationalistic tendencies and complicated relations with the Soviet Union
meant that attitudes towards foreigners, particularly
those with a Russian background, became harsher. As
a result, some chose to change their names to something more Swedish or Finnish sounding, even though
this process had in fact begun already before the country became independent. The tendency to try to minimize all outer signs means that Swedish speakers with
a Russian, Jewish or Tatar background today can’t necessarily be identified by their name.
Today, the traditional minorities with Russian
roots are entirely integrated into Finnish society. They
maintain some of their cultural and linguistic features,
but are no different from the average person when it
comes to values, work, or social relations. These groups
are often given as examples of successful integration,
and a living multilingualism. Among the languages
spoken by these groups, Swedish continues to play an
important role.

FRÅGOR OCH RÅD OM SVENSK INTEGRATION
Luckan Integration erbjuder professionell vägledning, mentorprogram
och ordnar sociala tillfällen att mötas och umgås. Luckan Integration
har också specialkunskap i svensk integration. Bekanta dig med oss
via vår webbplats integration.luckan.fi eller besök oss på Georgsgatan
27 i Helsingfors. Du kan också boka tid för individuell vägledning via
webben. Luckan Integration är en del av föreningen Luckan som är ett
pulserande finlandssvenskt informations- och kulturcenter med aktiviteter för barn, unga och vuxna.

QUESTIONS AND ADVICE ABOUT SWEDISH INTEGRATION
Luckan Integration offers professional guidance, mentoring, and social
events where one can meet new people and socialise. Luckan Integration
specialises in Swedish integration. Take a look at our website at integration.
luckan.fi, or come and visit us at Georgsgatan 27 in Helsingfors. You can
also book an appointment for an individual guidance session on the website.
Luckan Integration is part of Föreningen Luckan, which is an active Finland-Swedish information and cultural centre with activities for children,
the youth, and adults.
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Hedvig
Paulig
vid Bertha
Pauligs
porträtt
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NY I FINLAND
FÖRR I VÄRLDEN			
WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD
Om du stämmer träff med en finlandssvensk i Helsingfors föreslår din vän kanske att ni ska ses under
”Stockas klocka”. Då går du till varuhuset Stockmann i
Helsingfors hjärta och ställer dig i närheten av klockan
vid ingången mot Alexandersgatan.
Medan du väntar undrar du kanske varifrån varuhuset fått sitt namn, det låter varken finskt eller
svenskt? När du plockar fram chokladen du ska överraska din vän med slås du av samma tanke: Fazer. Och
på kaffepaketet du nyss köpte i snabbköpet står det
Paulig.
– Som femte generationens Paulig har jag inte tänkt så
mycket på att jag faktiskt är ättling till invandrare, det går
så långt tillbaka i tiden, säger Hedvig Paulig.

Den melodiska rösten röjer hennes yrke. Finlandssvenska Hedvig är frilansande operasångerska, och
jobbet för henne ständigt till nya sammanhang och
möten med nya människor.
– Få frågar sist och slutligen om jag är släkt med
firman Paulig. Visst är jag medveten om att det skapar
associationer och säkert drar en del sina slutsatser, men
jag har valt att inte byta namn när jag gifte mig. Det är
en viktig del av min identitet.
Några tyska traditioner håller släkten fast vid än
i dag. För farfar Torsten var det viktigt att barn och
barnbarn läste tyska i skolan.

NEW IN FINLAND
IN THE PAST
If you arrange to meet a Finland Swede in Helsingfors, your friend might suggest meeting under “Stocka’s clock.” If that’s the case, you make your way to the
Stockmann department store in the heart of Helsingfors and wait somewhere near the clock by the Alexandersgatan entrance.
While you’re waiting, you might ask yourself
where the department store got its name; it doesn’t
sound Finnish or Swedish? And when you take out
the chocolate you’re going to surprise your friend with
the same thought occurs: Fazer. And the make of the
coffee you just bought? Paulig.
– As a fifth generation Paulig I haven’t given a lot of
thought to the fact that I descend from immigrants,
it’s so far back in time, Hedvig Paulig says.
Her melodic voice gives her profession away.
Finland-Swedish Hedvig is a freelance opera singer,
and her work constantly brings her to new places and
meetings with new people.
– Very few ask if I’m related to Paulig, the business. I’m aware of the associations it creates, and I’m
sure some people draw their own conclusions, but I
chose not to change my name when I got married. It’s
an important part of my identity.
The family still holds on to certain German traditions. Torsten, the grandfather, was keen to ensure
that his children and grandchildren learned German
at school.
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– Och ännu viktigare var det att man lärde sig gilla
Niederegger-marsipan från Lübeck, som släkten kommer ifrån, ler hon.
Hedvig är barnbarns barnbarn till kafferosteriets
grundare. Gustav Paulig (1850–1907) kunde kaffe
redan när han flyttade från Tyskland. Han hade jobbat på ett företag som handlade med Finland och
var specialiserat på kaffe. Efter några år som kontorist inom trävarubranschen startade han eget år 1876.
Paulig handlade med kaffe, socker, kryddor och andra
kolonialvaror. 1904 körde han igång Finlands första
industriella kafferosteri. När Gustav plötsligt gick bort
bara 57 år gammal blev hans hustru Bertha f. Bonhof
(1857–1923) VD för företaget och en av Finlands första kvinnliga företagsledare.
Paret Paulig lade genom en donation grunden till
det svenskspråkiga dagiset Bertha Maria-hemmet i
Tölö i Helsingfors. I dagisets lokaler hänger än i dag
Gustavs och Berthas porträtt som en påminnelse om
deras välgärning.
Hedvig Paulig har gjort arbetspraktik på Bertha
Maria-hemmet.
– Det kändes viktigt. Bertha måste ha varit en
otroligt energisk och kapabel person.
Globalisering och arbetskraftsinvandring är inget nytt.
Världen har utvecklats när människor och kunskap har
rört sig över gränser och rotat sig i nya länder. Tyska
stenhuggare byggde kyrkor i norr redan under medeltiden. Köpmän och hantverkare flyttade över Östersjön.
Stormakten Sverige värvade officerare från Nederländerna, Frankrike och England. Bruken blomstrade
tack vare invandrade valloners specialkunskaper. Efter
att Sverige förlorade Finland till Ryssland följde en
betydande rysk inflyttning.

– Even more importantly, we had to learn to love
Niederegger marzipan from Lübeck, where our family
is from, she smiles.
Hedvig is the grea-great-grandchild of the founder of the coffee roastery. Gustav Paulig (1850–1907)
already knew his coffee when he left Germany. He
had worked at a company that traded with Finland
and specialised in coffee. After a few years as an office
worker within the woodwork industry, he started his
own business in 1876. Paulig traded in coffee, sugar,
spices, and other colonial goods. In 1904, he started
Finland’s first industrial coffee roastery. When Gustav
suddenly passed away at the age of 57, his wife Bertha née Bonhof (1857–1923) became the head of the
company, and one of the first female business leaders
in Finland.
Through a donation, the Pauligs laid the foundation for the Swedish daycare centre Bertha-Maria
Hemmet in Tölö in Helsinki. Their portraits still hang
on the walls there, as a reminder of their kindness.
Hedvig Paulig has done work experience at Bertha-Maria Hemmet.
– It felt important. Bertha must have been an incredibly energetic and capable person.
Globalisation and labour immigraton are nothing new.
The world has developed through people and knowledge moving across borders, and settling in new countries. German stone masons built churches in the north
already during the Middle Ages. Tradesmen and merchants moved across the Baltic sea. The Swedish Empire recruited officers from the Netherlands, France
and England. Industrial areas flourished thanks to the
specialised knowledge of immigrant walloons. When
Sweden lost Finland to Russia, a significant number of
Russians immigrated to Finland.
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1800-talet var en tid av stora samhällsförändringar. Finland släpade efter omvärlden i industrialiseringsprocessen, vilket gjorde landet attraktivt för driftiga entreprenörer.

Redan i tonåren jobbade
Georg Franz Stockmann
(1825–1906) i en kolonialvaruaffär hemma i Lübeck.
Han drömde om att en dag
bli sin egen och planerade
att emigrera till Amerika.
Men det blev Finland istället. År 1852 rekryterades
han som bokhållare till ett
glasbruk i Finland. Tio år
senare lade han grunden till
Finlands första varuhus.
Hans efterträdare, sonen Karl, inspirerades av de
eleganta varuhusen i Paris. Något sådant behövdes
också i Helsingfors. 1915 ordnade Stockmanns en
arkitekttävling för en ny varuhusbyggnad. Men bygget fördröjdes av inbördeskriget 1918 och framskred i
etapper under depressionen på 1920-talet. Först 1930
öppnades det nya affärspalatset. Det blev en sevärdhet med finesser som Finland inte tidigare skådat, som
sodafontän, rulltrappor och en magnifik ljusgård. De
eleganta hissarna manövrerades ända in på 1960-talet
av en särskild yrkeskår: Stockmanns hissflickor.
Varuhuset var länge Nordens största och Europas
femte största i sitt slag. Och Stockas klocka är fortfarande en populär mötesplats.

Foto: Strandberg Axel
Museiverkets bildsamlingar

The 19th century was a time of great societal
change. Finland lagged behind the rest of the world
when it came to the industrialisation process, which
made the country very attractive to eager entrepreneurs.
In his teens, Georg Franz Stockmann (1825–1906)
worked in a colonial goods store in his home town of
Lübeck. He dreamed of starting his own business, and
was planning on emigrating to America. Instead, he
moved to Finland. In 1852, he was recruited as a bookkeeper to a glass factory in Finland. Ten years later, he
laid the foundation for Finland’sfirst department store.
His successor, his son Karl, was inspired by the elegant department stores of Paris. Something similar
was needed in Helsinki. In 1915, Stockmann arranged
an architecture competition to design a new department store building. But the building work was delayed by the civil war in 1918, and progressed in stages
during the depression in the 1920s. The new trading
palace did not open its doors until 1930. It was an attraction with luxurious details that had never before
been seen in Finland, such as a soda fountain, escalators, and a magnificent glass-roofed courtyard. The
elegant lifts were controlled by a specialised group of
workers until the 1960s: Stockmann’s lift girls.
For a long time, the department store remained
the largest in the Nordic countries and the fifth largest in Europe. And Stocka’s clock remains a popular
meeting place.
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En annan mötesplats och sevärdhet är Sinebrychoffs
konstmuseum på Bulevarden. Men för majoriteten betyder Sinebrychoff snarare Koffs öl än konst. År 1819
fick Nikolaj Sinebrychoff (1786–1848), född i Ryssland, ensamrätt för öltillverkning i Helsingfors. Det
blev grunden till det bryggeri som än i dag släcker finländarnas törst. Sinebrychoffs bryggeri har visserligen
flyttat från sin ursprungliga adress vid Sandvikstorget i
Helsingfors, men byggnaderna finns kvar. Intill ligger
släktens hem som i dag inrymmer konstmuseet.
Nikolajs brorson Paul
Sinebrychoff d.y. (18591917) och hans hustru,
skådespelerskan Fanny f.
Grahn (186–1921) hade
det brinnande konstintresset gemensamt. Som nygift
hade Paul ännu inte tagit
över rodret för familjeföretaget, så det unga paret hade
tid att resa runt i Europa och
beundra konstskatter. De ”greps av en brinnande önskan att få dela med oss av det till medborgarna i vårt
avlägsna hemland”, och beslöt sig för att börja samla
värdefulla konstverk för att en dag kunna skänka samlingen till finska staten.
I museets övre våning står tiden still. Pauls och
Fannys hem är återskapat exakt som det såg ut på
1910-talet, med konstverk, föremål och möbler på sina
ursprungliga platser.

Tidningsurklipp
Museiverkets bildsamlingar

Another meeting place and attraction is the Sinebrychoff art museum on Bulevarden. For the majority of
people, however, Sinebrychoff means Koff beer, not
art. In 1819, Nikolai Sinebrychoff (1786-1848), born
in Russia, was given monopoly on the production of
beer in Helsinki. That lay the foundation for the brewery that continues to slake the thirst of Finnish people
even today. The Sinebrychoff brewery has moved from
its original address at the Sandvik market in Helsingfors, but the buildings are still there. The family home
that today houses the art museum can be found next
door.
Nikolai’s nephew Paul Sinebrychoff the younger (1859–1917) and his wife, the actress Fanny née
Grahn (1862–1921) shared a passionate interest in the
arts. When they were newlyweds Paul had not yet taken over the family business, so the young couple had
time to travel around Europe and admire art treasures.
They were “gripped by a burning desire to share them
with the people of our distant homeland”, and decided
to start collecting valuable works of art with the intention of one day donating them to the state of Finland.
On the upper floor of the museum, time stands
still. Paul and Fanny’s home is recreated exactly in the
way it looked in the 1910s, with all objects and furniture in their original places.

SWEDISH-SPEAKERS OF THE PAST...
SVENSKA
SOM MODERSMÅL HADE ...
Johan Ludvig Runeberg (1804–1877),
författare, Finlands nationalskald.
Helene Schjerfbeck (1862–1946), Finlands
internationellt mest kända konstnär.
Jean Sibelius (1865–1957), Finlands internationellt mest kända kompositör.
Gustaf Mannerheim (1867–1951), officer och
statsman. Marskalk av Finland, president.
Edith Södergran (1892–1923), poet, en av
Nordens främsta modernister.
Tove Jansson (1914–2001), författare, illustratör och konstnär. Mumintrollens mamma.

OCH HAR …
Bengt Holmström (f. 1949), nationalekonom,
nobelpristagare i ekonomi.
Anna-Maja Henriksson (f. 1964), jurist och
politiker, Finlands justitieminister.
Tim Sparv (f. 1987), fotbollsspelare, Finlands
landslag, FC Midtjylland.
Marcus Grönholm (f. 1968), rallyförare, tvåfaldig världsmästare.
Camilla Nylund-Saris (f. 1968), operasångerska, framträtt på bl.a. La Scala och Metropolitan Opera.
Linus Torvalds (f. 1969), programmerare,
operativsystemkärnan Linux upphovsman.
Krista Sigfrids (f. 1985), artist och programledare.
Leo Komarov (b. 1987), ishockeyspelare,
NHL-proffs, New York Islanders.
Li Andersson (f. 1987), politiker. Finlands
undervisningsminister.

Johan Ludvig Runeberg (1804–1877), author,
national poet of Finland.
Helene Schjerfbeck (1862–1946), the most
internationally renowned artist in Finland.
Jean Sibelius (1865–1957), the most
internationally renowned composer in Finland.
Gustaf Mannerheim (1867–1951), officer and
statesman. Marshal of Finland, president.
Edith Södergran (1892–1923), poet, one of the
most prominent modernists in the Nordic
countries.
Tove Jansson (1914–2001), author, illustrator
and artist. Mother of the Moomins.

AND PRESENT...
Bengt Holmström (b. 1949), national economist,
recipient of the Nobel Prize in Economic Sciences.
Anna-Maja Henriksson (b. 1964), lawyer and
politician, Minister of Justice for Finland.
Tim Sparv (b. 1987), football player, Finland’s
national team, FC Midtjylland.
Marcus Grönholm (b. 1968), rally driver, two-time
world champion.
Camilla Nylund-Saris (b. 1968), opera singer, has
appeared at La Scala and the Metropolitan Opera.
Linus Torvalds (b. 1969), programmer, principal
developer of the Linux operating system kernel.
Krista Sigfrids (b. 1985), artist and television
presenter.
Leo Komarov (b. 1987), ice hockey player,
NHL player, New York Islanders.
Li Andersson (b. 1987), politician, Minister of
Education for Finland.
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Många som flyttat till Finland har valt svenskan som
familjespråk. Om din finlandssvenska vän har ett utländskt klingande efternamn är det alltså ingen slump.
Långt in på 1800-talet dominerade svenskan ännu
inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det var
först i slutet av seklet som de svenskspråkiga blev en
språklig minoritet i egentlig mening. Men i många av
kuststäderna var andelen svenskspråkiga fortsättningsvis stor – i alla samhällsklasser. Precis som det är än
i dag.
Fredrik Guseffs farmor och farfar, Maria och Dimitri
evakuerades från Finlands östligaste landskap Karelen
i samband med vinterkriget 1939-40. De hörde till den
stora ryskspråkiga minoritet som då hade bott i Mola
(Muolaa) i Viborgs län i några hundra år.
– Jag har nog aldrig uppfattat oss som invandrare,
men självfallet finns aspekten av att min pappas släkt
blev nya finlandssvenskar genom integrationen på Kimitoön. De var evakuerade finländare så det handlar
inte heller om invandrare i den meningen. Men det
är klart att arvet av att de var tvungna att lämna allt
bakom sig för att fly undan kriget finns där.
Hemma pratade farmor och farfar ryska, men de
kunde också finska. Svenska lärde de sig inte i någon
större utsträckning, men för barnen blev svenskan naturlig på den svenska orten.
Som partisekreterare och därmed högsta tjänsteman på Svenska folkpartiet i Finland är samhällsfrågor
Fredriks arbete.
– Särskilt i tider då asylrätten debatterats har jag
påmints om att det inte är länge sedan vi hade en flyktingvåg i Finland där stora mängder av befolkningen
var tvungna att lämna sina hem med kort varsel. Farmor sattes på tåg med sina två barn medan min farfar
kom gående en vecka senare med ett kreatur med sig.

Many who have moved to Finland have chosen Swedish as a family language. If your Finland-Swedish
friend has a foreign sounding surname, it is no coincidence. Swedish was the dominant language of commerce and the public sector until the mid 19th century.
It was only towards the end of the century that Swedish-speakers became an actual linguistic minority. In
many of the coastal towns, the number of Swedishspeakers remained large – at all levels of society. Just
like today.
Fredrik Guseff ’s paternal grandparents were evacuated from Finland’s most easterly landscape, Karelia,
during the Winter War of 1939-40. They belonged to
the large Russian-speaking minority which had been
living in Mola (Muolaa) in the region of Viborg for
several hundred years.
– I have never seen us as immigrants, but naturally there is the aspect of my father’s family becoming new Finland Swedes through integration into the
island community of Kimito. They were evacuees, so
not really immigrants in the true sense of the word.
But of course the fact that they had to leave everything
behind to escape the war still plays a part.
At home his grandparents spoke Russian, but they
were also fluent in Finnish. They never learned much
Swedish, but the children picked it up because of the
Swedish town they had settled in.
As Secretary General of the Swedish People’s
Party, Fredrik works with societal issues.
– Especially at times when asylum rights have
been debated, I have been reminded that it’s not that
long ago that we had a wave of refugees in Finland
where large numbers of the population had to leave
their homes at short notice. My grandmother had to
board a train with her two children, while my grandfather made the journey on foot a week later with a
cow in tow.

69

Fredrik
Guseff
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GATANS SPRÅK HAR
MÅNGA RÖTTER
Helsingfors eget gatuspråk, stadislangen, är en blandning av flera
språk, och har till stor del skapats
kring sekelskiftet 1900 av andra
generationens helsingforsare –
barnen till inflyttarna. Här är några ord med ryska, tyska och engelska rötter.
butka
lafka
mesta
prenika
safka
schagga
snaja

häkte
butik
plats
medalj, ordenstecken
mat
äta
uppfatta

slafa
grode
kauffa

sova
stor
köpa

cruisa
fiilis
plejs

köra runt på stan
stämning
plats

THE LANGUAGE OF THE
STREETS HAS MANY ROOTS
The street language of Helsin
gfors – stadislang– is a mix of several
different languages, and was largely cre
ated around
the start of the 20th centur
y by second
generation Helsingfors native
s – the children of migrants. Here are
some words
with Russian, German and Eng
lish roots.
butka
lafka
mesta
prenika
safka
schagga
snaja

jail
shop
place
medal, badge
food
eat
understand

slafa
grode
kauffa

sleep
large
buy

cruisa
fiilis
plejs

drive around town
feeling
place
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I Fredriks familj lever det ryska arvet kvar på matbordet
– Omgivningen på Kimitoön där jag växt upp
och där jag från min mammas sida har släktband till
1600-talet, kanske tidigare, är så svensk att det finlandssvenska alltid varit det dominerande. Men från
barnsben har jag ätit pasha till påsk och kålpirog hemma.
Maria och Dimitri fortsatte att höra till den ortodoxa kyrkan, men namnen på gravstenen på Dragsfjärds kyrkogård är skrivna med latinska bokstäver.
– Farfarsfar Mitrofans gravsten på samma kyrkogård är skriven med kyrilliska bokstäver, så jag antar
att det var en sak som ändrade med åren och integrationen.
Och Fazer då? Karl Fazer
(1866–1932) var son till den
schweiziska körsnären Eduard Fazer, som kom till Helsingfors på 1840-talet. Pappa
Fazer var mån om att hans
fyra söner skulle välja yrken
som gav social status och
goda inkomster. De äldre
bröderna Fazer gjorde fadern
nöjd. Den yngste, Karl, ville
bli konditor. Det tyckte hans
far var en dålig idé, men den
yngste gav inte med sig.
När Karl efter studier och arbete i Sankt Petersburg, Berlin och Paris återvände till Finland för att
öppna eget vägrade hans far gå i borgen för ett lån. Då
trädde köpmannen K. H. Renlund in som en räddande
ängel, Karl fick sitt lån, och kunde i juni 1891 äntligen
öppna konditori på Glogatan i Helsingfors. Resten är
finländsk sötsakshistoria.
Foto: Charles Riis & C:o
Museiverkets bildsamlingar

In Fredrik’s family, the Russian roots are evident at
the dinner table.
– The community on the island of Kimito where I
grew up and where my mother’s side of the family can
trace their roots as far back as the 17th century, possibly even further, is very Swedish, and that has always
been the dominant culture. But since I was very young,
I have eaten pasha at Easter and cabbage pierogies at
home.
Maria and Dimitri remained members of the orthodox church, but the names on the gravestone at
Dragsfjärd cemetery are written using the Latin alphabet.
– My great-grandfather Mitrofan’s gravestone at
the same cemetery is written using cyrillic letters, so I
suppose that was one thing that changed over the years
as they became more integrated.
And Fazer? Karl Fazer (1866–1932) was the son of
the Swiss furrier Eduard Fazer, who arrived in Helsingfors in the 1840s. Daddy Fazer was keen to see his
four sons choose professions that would provide a high
social status and a good living. The older brothers Fazer made their father happy. The youngest, Karl, wanted
to become a confectioner. His father did not approve,
but his youngest son did not give in.
When Karl had finished studying and working in
St Petersburg, Berlin, and Paris and returned to Finland to open his own establishment, his father refused
to offer a guarantee for a loan on a property. The merchant K.H. Renlund stepped in and became his angel
of grace, Karl got his loan, and in June 1891 he finally
opened his confectionery at Glogatan in Helsingfors.
The rest is sweet history, the Finnish way.
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DÅ FIRAR FINLANDSSVENSKARNA
Det mesta som firas på finska i Finland firas också på svenska. Men det finns
skillnader. Ser du någon fira en av de här dagarna mer än andra är det troligen en finlandssvensk.
5 februari firas Runebergsdagen, nationalskalden J.L. Runebergs födelsedag.
Bakverket för dagen är Runebergstårtan, som fått sitt namn av att skalden
älskade just detta bakverk som hans hustru Fredrika bakade till sin make.
27 juli firas sjusovardagen på flera orter med att årets sjusovare kastas i
sjön. Det är trots den brutala behandlingen inget straff utan en hedersutnämning.
Sista lördagen i augusti firar österbottningarna venetiad eller villa-avslutning med fyrverkerier och illumination längs stränderna. I Södra Finland
firas samtidigt forneldarnas natt.
6 november firar Finland det svenska språket med Svenska dagen. Flaggan
hissas, fester arrangeras, och sången för dagen är ”Modersmålets sång”.
Svenska dagen firades första gången 1908, och är med det äldre än både
Svenska flaggans dag (numera Sveriges nationaldag) och Finlands självständighetsdag.
13 december lyser Lucia upp i vintermörkret. I många städer, bland annat i
Helsingfors, åker Lucia i kortege genom staden och kröns under högtidliga
former. De flesta svenskspråkiga daghem och skolor börjar dagen med egna
luciatåg.

Utöver de här festdagarna är valborgsmässofirandet och första maj samt
kräftskivorna i augusti mycket viktiga för de svenskspråkiga.
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FINLAND-SWEDISH CELEBRATIONS
Most things that are celebrated in Finnish in Finland are also celebrated in
Swedish. But there are differences. If you notice someone celebrating one
of these days more than other people, they are probably a Finland Swede.
February 5 is Runeberg Day, the birthday of the national poet J.L Runeberg. The pastry of the day is the Runeberg torte, which got its name because it was the poet’s favourite, and frequently baked for him by his wife
Fredrika.
July 27 is the Day of Seven Sleepers, which is celebrated in several towns
by throwing the sleeper of the year in the sea. Despite the brutal treatment, this is an honor, not a punishment!
The last Saturday of August is celebrated in Ostrobothnia as Venetian
night, a festive way to end the season, and life in the summer cottage. Fireworks are set off, and torches, bonfires and various illuminations are lit
on the beaches. In the South of Finland, the Night of the Ancient Fires is
celebrated.
November 6 is when Finland celebrates the Swedish language with Swedish Day. Flags are raised, celebrations are held, and the song of the day is
”Modersmålets sång” (The Song of the Mother Tongue). Swedish Day was
first celebrated in 1908, and is thus older than both the day of the Swedish
flag (now the national day of Sweden), and the Finnish Independence Day.
December 13 is when Lucia lights up the winter darkness. In many towns,
among them Helsingfors, Lucia rides through town in a procession, and is
crowned in a solemn fashion. Most Swedish daycare centres and schools
start the day with their own Lucia processions.

In addition to these celebrations, Walpurgis Night, May Day and August
crayfish parties are very important to Swedish-speakers.
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PÅ SVENSKA I FINLAND
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av Norden samt Sveriges och Finlands gemen
en anartikel presenteras kort hur det är att studera på svenska, i
r
förälde
vara
att
är
det
nan hur det är att jobba och i en tredje hur
flyttat
på svenska i Finland. En stor del av som intervjuas har själv
d
Finlan
i
ny
vara
att
var
till Finland. Du får också en inblick hur det
förr i världen.

IN SWEDISH IN FINLAND
This book is for you who are curious
about the Swedish language and
culture within the Finnish society.
You’ll familiarise yourself with
Finland as a Nordic Country, as well
as with Finland’s mutual history with Sweden. One of the articles
presents studying in Swedish,
while another talks about what it
is like to work in Swedish, and a
third one explores what it means
to be a parent in Swedish in Finland. A large number of the people
interviewed for the book have
themselves moved to Finland. You’ll
also get an idea of what it meant
to be new to Finland before.
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