
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luffare i smoking 

Debatten om scenspråket på Svenska Teatern 1962 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Vuori 

Avhandling pro gradu i historia 

Handledare: Henrik Meinander 

Magisterprogrammet kultur och 
kommunikation 

Avdelningen för filosofi, historia 
och konstforskning  

Humanistiska fakulteten  

Helsingfors universitet 

Hösten 2018 

  



 
 

1 
 

 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 

 Humanistiska fakulteten 

Laitos – Institution – Department 

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning 

Tekijä – Författare – Author 

 Laura Christina Vuori 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 

 Luffare i smoking. Debatten om scenspråket på Svenska Teatern 1962. 

Oppiaine – Läroämne – Subject 

Historia 

Työn laji – Arbetets art – Level 

 

Avhandling pro gradu 

Aika – Datum – Month and 

year 

26.11.2018  

Sivumäärä– Sidoantal – Number of pages  

 

72 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 

Scenspråket på Svenska Teatern i Helsingfors har diskuterats offentligt åtskilliga gånger under teaterns 150 år långa historia. 

Debatterna har ofta handlat om mer än bara teater, de har förts som en del av en allmän diskussion om det svenska språkets 

betydelse och ställning i Finland. Den igenom tiderna största scenspråksdebatten fördes 1916 varefter scenspråket egentligen 

inte diskuterades offentligt före Bengt Ahlfors tog upp ämnet 1962 och kallade scenspråket på Svenska Teatern för skillnadska. 

Denna pro gradu granskar den så kallade debatten om skillnadskan, samt den diskussion om det finlandssvenska kulturfältet 

som debatten gav upphov till. Syftet med avhandlingen är att studera aktörerna och deras argumentation samt att undersöka 

vilka samtida samhälleliga förhållanden som går att avläsa i diskussionerna. Studien påvisar en tydlig koppling mellan språk, 

teater och samhälle. Källmaterialet består förutom av kolumnen `Skillnadskan` som publicerades i Nya Pressen, av 30 insändare 

och artiklar som utkom i diverse finlandssvenska tidningar under januari-april 1962. Forskningsmetoden har varit kvalitativ 

innehållsanalys. I studien av Bengt Ahlfors argumentation har även retorisk analys använts. 

 

Det kommer fram att diskussionerna i första hand fördes av etablerade personer på kulturfältet, och att de flesta av dem var 

män. Få kvinnor fick plats i debatten och ingen alls uttalade sig självmant, vilket visade sig vara tidstypiskt. En central iakttagelse 

är hierarkin, som fortfarande härskade på det finlandssvenska kulturfältet under tidigt 1960-tal, samt den tydliga 

generationsklyftan bland aktörerna. Studien visar att debatten om skillnadskan handlade om språkets demokratisering samt 

om vad teaterns uppgift skulle vara. En tudelning i åsikterna mellan språkvetare och aktiva personer inom de finlandssvenska 

kulturkretsarna kunde konstateras. De förstnämnda höll fast vid att teaterns primära uppgift skulle förbli språkvårdande medan 

den senare nämnda gruppen var mera öppen för en förändring och en uppdatering av scenspråket. Studien påvisar också en 

tudelning mellan de som förespråkade demokratisering av konsten och de som ville hålla fast vid konstens fostrande uppgift.  

 

Resultatet för studien visar att debatterna var en del av en redan pågående diskussion på det finlandssvenska kulturfältet. 

Vidare framgår det att Lilla Teatern och dess scenspråk hade en stor inverkan på debatten och att Brechts teorier påverkade de 

diskussioner som fördes kring teaterns primära uppgift och det konstnärliga uttrycket. Studien visar också att televisionen år 

1962 fortfarande ansågs som ett föraktligt alternativt till teatern. Även den tidstypiska misstron mot auktoriteter kom tydligt 

fram i materialet. Det kan konstateras att debatten om skillnadskan fördes i en tid som kan ses som ett brytningsskede inom 

det finlandssvenska kulturfältet, då en övergång från den bergrothska tiden till en tid för televisionen skedde.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

 Scenspråk, Svenska Teatern 

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 
 

2 
 

 

 

Innehåll 
 

1. Inledning................................................................................................................................ 3 

1.1. Syfte och frågeställning ......................................................................................................4 

1.2 Källor och metod ..................................................................................................................6 

1.3 Tidigare forskning .............................................................................................................. 10 

 

2. Kulturfältet och teatern i det svenska Finland .................................................................... 12 

2.1. Det svenska språkets utveckling och nationaliseringen av Svenska Teatern ................. 13 

2.2. Ett brytningsskede inom det finlandssvenska kulturetablissemanget ........................... 21 

 

3. Språk- och teaterstrid 1962 ................................................................................................ 27 

3.1 ”Skillnadskan” och Bengt Ahlfors ...................................................................................... 29 

3.2. Svar på tal ......................................................................................................................... 35 

3.3. Vivica Bandler och kvinnorna i debatten ......................................................................... 43 

3.4. Johannes Salminen och Lars-Peter Ringbom för debatten vidare ................................... 46 

 

4. Debatten i samtiden ............................................................................................................ 48 

4.1. Kulturfältet i det svenska Finland..................................................................................... 49 

4.2. En klassfråga ..................................................................................................................... 53 

4.3. En generations- och identitetsfråga ................................................................................. 57 

 

5. Avslutning ............................................................................................................................ 62 

 

6. Källor och forskningslitteratur ............................................................................................ 65 

 

  



 
 

3 
 

1. Inledning 
 

Under de senaste 150 åren har scenspråket på Svenska Teatern i Helsingfors diskuterats 

åtskilliga gånger. De här debatterna har ofta handlat om mer än bara teater, de har förts 

som en del av en allmän diskussion om det svenska språkets betydelse och ställning i 

Finland.  Debatterna har handlat om hur stora variationer i språket vi är villiga att 

acceptera utan att förlora den illusion som teatern bygger upp, ifall scenspråket ska vara 

normgivande för hur finlandssvenska ska talas samt om teaterns roll inom 

språkpolitiken. Diskussionerna om scenspråket har således aldrig handlat enbart om 

språkliga aspekter utan det har funnits en vidare samhällelig koppling. I samband med 

förhoppningar om ett scenspråk som speglar den svensktalande (finlandssvenska) 

befolkningen i Finland har det funnits, redan på tiden före den finlandssvenska 

nationalscenen, en önskan om att få se det finlandssvenska livet skildrat på scenen. Att 

debatterna särskilt handlat om just Svenska Teatern har att göra med att det är fråga 

om den svenskspråkiga nationalscenen i Finland (sedan 1916). Teatern har haft en 

uttalad, eller outtalad, folkbildande uppgift till skillnad från de andra svenskspråkiga 

teatrarna i Finland som inte har förknippats med denna roll i lika hög grad. 

 

Denna avhandling undersöker scenspråksdebatten som fördes 1962, eller ”debatten om 

skillnadskan” som den ofta kallas. Debatten blossade upp då Bengt Ahlfors (f. 1937), 

dåvarande teaterkritiker för tidningen Nya Pressen, kritiserade scenspråket på Svenska 

Teatern för att vara ett dött språk som inte liknade den till vardags talade 

finlandssvenskan.1 Med detta syftade han på att scenspråket då karaktäriserades av en 

högsvenska som talades av den bildade klassen i Helsingfors, som var fri från inslag av 

dialekter eller talspråk. Ahlfors jämförde språket med att vara lika onaturligt som om 

luffare skulle klä sig i smoking och kallade det för skillnadska med hänvisning till teaterns 

läge på Skillnaden i Helsingfors.2 Han ifrågasatte även teaterns språkvårdande roll samt 

det låsta scenspråkets förmenta negativa inverkan på det konstnärliga uttrycket. 

 

                                                           
1 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. Bengt Ahlfors skrev under pseudonymen B. Afs i 
Nya Pressen. I fotnoterna i avhandlingen är hela hans namn dock utskrivet. 
2 Bengt Ahlfors, ”Scenspråket”, Nya Pressen 18.1.1962. 
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Tiden som debatten om skillnadskan fördes i kännetecknas av stora samhälleliga 

förändringar i världen. I Finland skedde i samband med industrialiseringen betydande 

ändringar i näringsstrukturen vilket förde med sig att en stor del av befolkningen på 

landsbygden flyttade till städerna.3 Då borgerskapet så småningom gav vika för en större 

medelklass skedde också stora ändringar inom konsten som med tiden 

demokratiserades.4 Detta påverkade givetvis även teatern, liksom också televisionens 

ökade spridning samt det nya, modernare uttrycket som i tiderna för debatten nått 

Finland.5 Debatten om skillnadskan är en förkänning om vad som komma skulle under 

1960-och 70-talet i form av ifrågasättandet av tidigare generationers sanningar, 

ungdomsrevolten och vänstervågen.  Denna studie granskar, förutom argumentationen 

i debatten, samtida samhälleliga förhållanden som går att avläsa i den. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

 
Den starka kopplingen mellan samhälle och teater, samt scenspråkets stora betydelse 

för det svenska språket i Finland i början av 1900-talet, kan märkas i och med att Hugo 

Bergroth (1866–1937) i samband med sina övriga utgåvor om normeringen av 

finlandssvenskan, gav ut en skrift där riktlinjerna för ett finlandssvenskt scenspråk 

specificerades.6 Bergroths normer för scenspråket genomdrevs i praktiken av Nicken 

Rönngren (1880–1956), som var lärare vid Svenska Teaterns elevskola. Rönngren blev 

1916 sekreterare för teaterns styrelse och senare teaterchef 1919–54, och han såg till 

att man inom teatern hårt höll fast vid de ”bergrothska” principerna vilket gjorde att 

uppstod ett scenspråk, specifikt för Svenska Teatern, som egentligen varken liknade den 

högsvenska som talades i huvudstaden eller finlandssvenskan på landsbygden. Detta 

fenomen var tidstypiskt på flera håll inom teatern i Europa vid sekelskiftet och även i 

Tyskland och Frankrike användes scenspråk som inte hade mycket att göra med de språk 

som talades i verkligheten.7 

                                                           
3 Söderling 2008 a, 28–29. 
4 Söderling 2000, 262. 
5 Wiik 1996, 115–116., Långbacka 1981 a, 26. 
6 Bergroth 1917. 
7 Långbacka b 1981, 137–138. 
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Scenspråket förblev mer eller mindre oförändrat på Svenska Teatern i nästan 50 år och 

hade före debatten 1962 inte egentligen ifrågasatts offentligt.8 Ahlfors var alltså i sin 

kolumn den första som öppet riktade sin kritik mot det, enligt honom, föråldrade språket 

och han argumenterade också för en modernisering av det.9 Kolumnen ledde till en livlig 

debatt i pressen och som en följd av detta arrangerade Svenska språkvårdsnämnden i 

Finland samma år en diskussion för att behandla frågan om scenspråket. Ämnet väckte 

starka åsikter och kritiken mot Ahlfors var häftig. Tanken på ett mera vardagligt språk, 

innehållandes slang och dialekt, uppfattades som revolutionär och motsattes kraftigt av 

de flesta som deltog i debatten. Ahlfors har senare konstaterat att hans kolumn 

uppfattades som en sorts fosterlandsförräderi mot det svenska Finland.10 

 

En av de bidragande orsakerna till debatten om skillnadskan fördes just 1962 är 

antagligen den att teaterchefskapet på Svenska Teatern hade bytt år 1954 då Runar 

Schauman tagit över efter Nicken Rönngren, och som hårt hållit fast vid principerna 

gällande scenspråket sedan Bergroths tider. I denna studie lyfts fram även andra, 

bidragande orsaker som präglade debattens karaktär. Syftet med studien är att 

undersöka vilka samtida samhälleliga förhållanden som går att avläsa i diskussionen. 

 

Forskningsfrågorna är: 

• Vilka är aktörerna och hur bygger de upp sin argumentation? 

• Vilka samtidsfenomen i kulturlivet i det svenska Finland går att avläsa i 

materialet? 

 

Nya Pressens chefredaktör, Axel Grönvik, avslutade debatten om skillnadskan rätt 

snabbt vilket kritiserades senare under samma vår av Johannes Salminen i Finsk 

Tidskrift.11 Salminens artikel gav upphov till en vidare diskussion om det finlandssvenska 

institutionsfältet som fortsattes av Lars-Peter Ringbom som ifrågasatte de 

finlandssvenska fondernas och institutionernas ställning.12 Frågan om scenspråket på 

                                                           
8 Finnilä 1992, 30. 
9 Bengt Ahlfors, Skillnadskan, Nya Pressen 15.1.1962. 
10 Stenius 2015, 19. 
11 Johannes Salminen, ”Skillnadskan”, Finsk Tidskrift 1962:2. 
12 Lars-Peter Ringbom, Institutioner på gott och ont, Hufvudstadsbladet 25.3.1962.  
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Svenska Teatern togs ytterligare upp då Svenska språkvårdsnämnden i Finland i 

samband med sitt årsmöte inbjöd till en diskussion om ämnet i Ständerhuset i 

Helsingfors. Diskussionen refererades i flera tidningar av de journalister som var på plats 

och kommenterades även i samband med den pågående debatten. 13 

 

Studien är avgränsad till den debatt som fördes om scenspråket på Svenska Teatern i 

Nya Pressen i januari 1962, rapporteringen från Ständerhuset samt till artiklarna i den 

fortsatta debatten om det finlandssvenska institutionsfältet. Studien behandlar 

diskussionen om den finlandssvenska teatern och specifik Svenska Teatern i Helsingfors. 

Endast få referenser till det finskspråkiga fältet och de övriga svenskspråkiga teatrarna i 

Finland görs. Detta är ett medvetet val för att inte göra studien alltför omfattande och 

för att källmaterialet inriktar sig på Svenska Teatern. 

 

 

1.2 Källor och metod 
 

Som källor för studien används kolumnen `Skillnadskan` som skrevs av Bengt Ahlfors och 

som publicerades i Nya Pressen den 15 januari 1962, samt de fjorton insändare och 

expertkommentarer som kommenterade kolumnen i samma tidning. Vidare användes 

tre artiklar som återger diskussionen på Ständerhuset den 31 mars 1962, samt 17 

insändare och artiklar i vilka en diskussion om det finlandssvenska kulturfältet fördes i 

mars och april samma år. Materialet har tagits fram på Svenska litteratursällskapet i 

Svenska Teaterns arkiv samt på Brages Pressarkiv i pärmen 65A Folkliv o. historia, Dialekt 

o. språk.14 

 

Största delen av källmaterialet är tidningsmaterial från Nya Pressen. Tidningen 

grundades år 1882 som en morgontidning men blev i början av 1900-talet en 

eftermiddagstidning. Den gavs från och med 1908 ut av Hufvudstadsbladets (HBL) förlag 

                                                           
13 Svenska språkvårdsnämnden hade sitt ursprung i behovet av ett fortsatt arbete (efter Karl Lindström 
och Hugo Bergroth) för svenskans renhet och Svenska Finlands folktings fullmäktige tillsatte år 1942 på 
initiativ av ordföranden Kurt Antell en språkriktighetsnämnd, sedan 1945 kallad Svenska 
språkvårdsnämnden i Finland. Nämnden och dess arbetsutskott sammanträdde främst för att ta 
ställning till viktigare språkvårdsfrågor (Uppslagsverket Finland). 
14 Hela materialet med kolumner, artiklar och insändare presenteras i tabell 1. 
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och utkom sedan 1920-talet sex gånger i veckan. Tidningen lades ner år 1974.15 En del 

av källmaterialet är också från Finsk Tidskrift, Jakobstads Tidning, Borgåbladet, 

Hufvudstadsbladet, Svenska Demokraten, Västra Nyland, Åbo Underrättelser samt 

Åland. Materialet som analyseras kan delas upp i tre delar varav den första är debatten 

om skillnadskan (markerat med blått i tabell 1) där det är fråga om sammanlagt tio 

personer som producerat de 15 uttalanden som publicerades i januari 1962 i Nya 

Pressen. Vidare ingår i analysen de tre artiklar (markerat med rött i tabell 1) om Svenska 

språkvårdsnämndens diskussion som tolkningen baseras på. Ytterligare granskas de 

artiklar som behandlar den vidare debatten om det finlandssvenska institutionsfältet 

(markerat med grönt i tabell 1) samt en artikel av Ralf Långbacka där det också hänvisas 

till debatten om skillnadskan (markerat med gult i tabell 1). 

  

                                                           
15 Uppslagsverket Finland 2009–2012. 
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Tabell 1. Källmaterialet 

Skillnadskan 15.1. Nya Pressen B Afs (Bengt Ahlfors) 

Behåll ”Skillnadskan” i brist på 
bättre 

17.1 Nya Pressen H. (oidentifierad) 

Vårt scenspråk 17.1 Nya Pressen Torsten Bjurström 

Scenspråket 18.1 Nya Pressen B Afs 

Genmäle till B.Afs. 20.1 Nya Pressen Runar Schauman 

B Afs:s faktum – vart tog det vägen 20.1 Nya Pressen Torsten Bjurström 

Rubrik saknas 20.1 Nya Pressen B Afs 

Svar till B. Afs  22.1 Nya Pressen Artistkåren vid Svenska 
Teatern i Helsingfors 

Finlandssvenska scenspråket är 
konstnärligt ett problem 

24.1 Nya Pressen Nils Brandt, V.V. Järner 

`Sku`och ìnt` kan få farliga följder 26.1 Nya Pressen Olav Ahlbäck, Lars Huldén, 
Johan Wrede 

Diskussionen om scenspråket 
avslutas 

29.1 Nya Pressen Göran Schildt, Bengt 
Ahlfors 

”Skillnadskan” 1962:2 Finsk Tidskrift Johannes Salminen 

Bland annat om skillnadskan 18.3 Jakobstads Tidning Svartman 

Tidningarna och den allmänna 
pressen 

20.3 Borgåbladet ledarspalten 

Institutioner på gott och ont 25.3 HBL Lars-Peter Ringbom 

På spaning efter ny teaterestetik 27.3 HBL Ralf Långbacka 

`Skillnadskan` behövs men 
konstnär är fri 

1.4 HBL M. R-m. 

Institutionerna öppna för fri, saklig 
kritik 

1.4 HBL Hugo E. Pipping, Ragnar 
Meinander 

`Institutioner och enskilda kan 
kritiseras till döds` 

2.4 HBL Hans Pipping, Ragnar 
Mannil, Carl Öhman 
 

”Skillnadskan” 3.4 Svenska Demokraten B. 

Solidaritet till döds? 3.4 HBL Lars-Peter Ringbom 

Kritik till döds? 5.4 Västra Nyland Will 

Städad teaterdebatt 5.4 Åland Don Herler 

Repliker till Ringblom 6.4 HBL Olav Ahlbäck, Carl Öhman 

Inventering av vårt `rikstalspråk` 6.4 Nya Pressen Sören Lindgren 

Kan våra institutioner diskuteras 
sakligt? 

7.4 Nya Pressen  

Institutionerna och debatten 9.4 HBL  

Institutionernas chefer - kan de 
handla fel? 

10.4 Nya Pressen Sören Lindgren 

Snarstuckenhet och hyssjande 10.4 Åbo Underrättelser  

Debatten är inte död i det svenska 
Finland 

10.4 Bbl  

Kritisera institutionerna eller 
diskutera problem?  

11.4 HBL Torsten G. Aminoff 
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Det som givetvis bidrog till debattens karaktär var dagstidningarnas popularitet och 

kultursidornas status som på tidigt 1960-tal var en annan jämfört med idag. Utbudet 

både inom kulturen och i medierna var betydligt snävare och diskussionerna som fördes 

kring teatern i den allmänna pressen avvek rejält från dagens läge. Publiciteten kring 

teaterkonsten var dryg och ställningstagande och tidningarnas sidor var den plats där 

teater diskuterades och kulturdebatter fördes och lästes.16 

 

Jag har också läst Bengt Ahlfors självbiografiska texter och minnen, och samtalat med 

honom. Eftersom han uttryckt sig om ämnet flera gånger i olika böcker, senast i Röster 

från Skillnaden – Svenska Teatern från 1930-talet till 2010-talet (2017), gav inte 

diskussionen i sig mycket ny information.17 Ahlfors gav mig rådet att söka upp regissör 

Kristin Olsoni (f. 1937) som jag därmed också samtalade med. Olsoni hör till samma 

generation som Ahlfors och var i början av 1960-talet ledare för Skolteatern (senare 

Unga Teatern). Hon började sitt arbete på Svenska Teaterskolan 1963 och blev senare 

rektor för den (1966–1973) och kom således att påverka det finlandssvenska 

skådespelararbetet. Dessa samtal fördes i september 2017.18 

 

Forskningsmetoden har varit kvalitativ och för att kunna besvara forskningsfrågorna har 

jag gjort en närläsning av artiklarna i tabellen ovan. Materialet behandlas i kapitlen 3 

och 4 där jag i kapitel 3. Språk- och teaterstrid 1962 redogör för innehållet i materialet 

samt för aktörerna som producerat det. Vidare diskuteras de frågor och argument som 

lyfts upp i materialet. I studien av Bengt Ahlfors argumentation används retorisk analys. 

I den klassiska retoriken används uttrycket pistis för det som ger stöd, bevis och 

argument för tesen.  Dessa kallas för retoriska bevismedel och brukar delas in i etos-, 

patos- och logosargument som är tre olika medel som används för att övertyga 

åhöraren. Etos definierar sändarens trovärdighet, status eller kunnighet, patos består av 

mottagarens eller läsarens känslor och attityder som väcks eller motverkas i texten och 

logos definieras som logiska eller förnuftiga övertyganderedskap.19 I studien diskuteras 

                                                           
16 Paavolainen & Kukkonen 2005, 144. 
17 Ahlfors 2017, 55–58. 
18 Samtalen handlade om debatten om skillnadskan och det finlandssvenska scenspråket i allmänhet och 
dokumenterades genom skriftliga anteckningar. 
19 Renberg, 2007, 26–30. 
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vilka av dessa retoriska bevismedel som används i argumentationen i debatten om 

skillnadskan. 

 

I kapitel 4. Debatten i samtiden placeras debatten om skillnadskan, samt den diskussion 

som följde den omedelbara debatten, in i sin samtid genom att föra en diskussion kring 

vilka samtidsfenomen i kulturlivet i Finland som kan avläsas i debatterna. Jag kommer 

fram till att debatten om skillnadskan är en del av en redan pågående diskussion på det 

finlandssvenska kulturfältet. I materialet hänvisas det till både det nya sättet att göra 

teater på, som hade slagit igenom i Finland, samt till televisionen som hade blivit 

allmännare. Jag kommer också fram till att både demokratisering av konst och språk, 

ifrågasättandet av teaterns traditionella uppgift, en viss kritik mot auktoriteter och 

institutioner samt ett generationsskifte finns att avläsa i källmaterialet. 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts en hel del forskning om scenspråkets utveckling i det svenskspråkiga 

Finland samt om debatterna kring det. Tyngdpunkten i forskningen har till stor del legat 

på de tidiga debatterna fram till 1910-talet och forskningen har i hög grad gjorts från ett 

språkperspektiv med utgång i det språkpolitiska samt i uttal. Det finns också mängder 

av litteratur där debatten 1915 behandlas.20 

 

Samma källmaterial som används i denna studie har studerats endast en gång tidigare, 

av Heidi Finnilä i hennes pro gradu-avhandling i nordiska språk Norm i konflikt: debatten 

om det finlandssvenska scenspråket (1994) som diskuterar attitydförändringar i det 

finlandssvenska scenspråket från sekelskiftet till 1990-talet. Finnilä presenterar sin 

studie som teaterspråklig och redogör i den för det finlandssvenska scenspråkets 

historia. Hon beskriver och jämför scenspråksdebatterna 1915 och 1962 och konstaterar 

att det i den tidigare debatten var fråga om konservativa krafter som förespråkade ett 

rikssvenskt språkbruk, medan de konservativa i debatten 1962 höll fast vid en 

                                                           
20 Colliander 1920, Hirn 1949, Finnilä 1994, Lüchou 1977, Stara 2013, Thylin-Klaus 2012. 
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”högspråklig helsingforssvensk tradition”. Hon kommer fram till att det i båda fallen var 

de konservativa som förlorade och använder sig av uttrycken ”språkliberal” och 

”språkkonservativ” då hon diskuterar aktörerna i debatten om skillnadskan. I kapitlet 

”Skillnadskans fall” intervjuar hon branschfolk om för- och nackdelar med den så kallade 

skillnadskan samt diskuterar scenspråkets utveckling efter debatten till in på 1990-

talet.21 Hon konstaterar att teatern inte längre går hand i hand med språkvården men 

säger sig se en ny möjlighet för samarbete mellan språkvård och teater i och med att 

språkvården ändrat i en mera liberal riktning.22 

 

Finniläs avhandling samt pro gradu-avhandlingen Ideal och verklighet i finlandssvenskt 

scenspråk: en undersökning av framförandet av Catharina Gripenbergs pjäs En finner en 

ö (2004) av Anna Söderström är den enda existerande undersökningen där de 

modernare debatterna behandlas. I den sistnämnda presenteras scenspråksdebatten 

som fördes i Hufvudstadsbladet år 2002. Debatten i fråga har likheter med den debatt 

som fördes 1962 i och med att också den efter att den avslutats i pressen fortsatte under 

ett diskussionstillfälle, vilket ordnades i samband med Hangö Teaterträff.23 I sin 

avhandling undersöker Söderström språket i pjäsen En finner en ö, fastställer hur det 

låter och kommer fram till att en viss inkonsekvens och vacklan i det språkliga uttrycket 

i framförandet förekommer.24 Också denna undersökning har gjorts av en språkvetare 

med stark centrering på det språkliga uttrycket. 

 

Debatten om skillnadskan har även behandlats av Marika Tandefelt, som skrivit ett 

kapitel om den i den sista volymen (III:2) i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går. 

Boken hade under arbetet med avhandlingen inte ännu utkommit och kommer att ges 

ut av Svenska litteratursällskapet under våren 2019. 

 

Debatten 1915 har behandlats av ett flertal författare, men Jennica Thylin-Klaus 

doktorsavhandling i nordisk historia ”Den finländska svenskan” 1860–1920 (2012), 

skiljer sig från övrig forskning i och med att perspektivet är idéhistorisk. Thylin-Klaus har 

                                                           
21 Finnilä 1994, 47–50. 
22 Finnilä 1994, 38. 
23 Sandra Bernas, Scenspråksdebatt på Hangö teaterträff, Språkbruk 3/2002. 
24 Söderström 2004. 

https://maps.google.com/?q=III:2)+i&entry=gmail&source=g
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i sin forskning ”kopplat ihop språkliga och samhälleliga strävanden för att på så sätt 

skapa en djupare förståelse av debatten, såväl om nationen som om språket, och det 

klimat i vilket den ägde rum”.25 Hon utgår från att ideologier som skandinavism, purism, 

traditionalism och funktionalism stått i centrum för språkplaneringen, men konstaterar 

att det är svårt att kategorisera argumenten i olika ideologiska kategorier och har istället 

koncentrerat sig på en tolkning av drivkrafterna bakom dem.26 

 

Trots att Thylin-Klaus forskning är omfattande slutar den redan efter debatten 1915 

vilket betyder att det saknas historisk forskning om de scenspråksdebatter som förts 

efter 1910-talet. Teaterhistorikern Pentti Paavolainen har däremot i sin 

doktorsavhandling Teatteri ja suuri muutto - Ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana 

1959–1971 (1992) skrivit om hur den finska teatern utvecklades i samma tider som 

debatten om skillnadskan fördes. Detta har han gjort genom att lyfta fram olika 

föreställningar samt diskuterat hur deras innehåll speglar Finland i denna tid.27 

 

Med tanke på den knappa mängd forskning som finns till förfogande om de modernare 

scenspråksdebatterna, samt det faktum att scenspråksdebatten fortfarande idag pågår, 

är denna avhandling relevant. Jag ser det som ändamålsenligt att föra den historiska 

forskningen kring ämnet vidare genom att fortsätta där den slutat, det vill säga vid 

debatten 1962. Avhandlingen skiljer sig från den tidigare forskningen i och med att 

studien inte enbart behandlar debatten om språket utan sätter in den i en samhällelig 

kontext och påvisar den tydliga kopplingen mellan språk, teater och samhälle. 

 

 

2. Kulturfältet och teatern i det svenska Finland 
 

Debatten om scenspråket på Svenska Teatern har som tidigare konstaterats genom 

tiderna gått hand i hand med den allmänna debatten om det svenska språket i Finland. 

Det har också visat sig att diskussionen om scenspråket inte alltid enbart varit språklig 

                                                           
25 Thylin-Klaus 2012, 301. 
26 Thylin-Klaus 2012, 299. 
27 Paavolainen 1992. 
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utan att den varit en del av en större samhällelig diskussion. För att förstå debatten 1962 

behövs en kort historisk översikt av kopplingen mellan språk, teater och identitet i det 

svenska Finland. I detta kapitel presenteras därför det svenskspråkiga kulturfältet och 

den svenskspråkiga teaterns utveckling i Finland från mitten av 1800-talet, då svenska 

som scenspråk första gången kom upp till allmän debatt, fram till 1960-talet då debatten 

om skillnadskan fördes. 

 

I kapitlet förekommer ett par begrepp som kräver förklaring. Det första är finlandism 

som av Charlotta af Hällström-Reijonen har definierats enligt följande: 

 

Ett ord, en fras eller en struktur som bara används i finlandssvenska regionalspråk 

eller som i dem används i en annan betydelse än i svenskan i Sverige. Även uttryck 

som är påfallande mer frekventa i finlandssvenska och finlandssvenska 

regionalspråk än i svenskan i Sverige räknas till finlandismerna.28 

 

Det andra begreppet är provinsialism som användes av Hugo Bergroth som en motsats 

till högsvenska och som definierades som ”språkdrag med lokalt begränsad spridning”. 

Dessa innefattade således alla former av dialekter i allmogemålen i Finland.29 

 

 

2.1. Det svenska språkets utveckling och nationaliseringen av Svenska 

Teatern 
 

Det första teaterhuset i Helsingfors byggdes år 1827 vid Skillnaden i Helsingfors, på 

samma plats där Svenska Teatern står idag. Då fanns det ingen fast ensemble, utan det 

var kringresande teatersällskap som spelade på teatern. Många av dem var från Sverige, 

på väg till S:t Petersburg, och scenspråket var således svenska. I och med detta vande 

sig teaterpubliken i Helsingfors i ett tidigt skede vid rikssvenska som scenspråk.30 

Svenska hade under den här tiden fortfarande en stark ställning som förvaltnings- och 

utbildningsspråk och kom att ha det fram till 1800-talets andra hälft. Samhället var 

hierarkiskt skiktat och bönder och fiskare hade mycket lite att göra med borgarna i 

                                                           
28 af Hällström-Reijonen 2012, 79. 
29 Loman 1983, 83. 
30 Colliander 1920, 2. 
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städerna, och befolkningen kunde delas in i en svenskspråkig elit samt svensk- och 

finskspråkig allmogen. Den svenskspråkiga allmogen och aristokratin samt 

tjänstemannaklassen skiljde sig språkligt från varandra i och med att språket utanför 

överklassen, som hade anammat det svenska högspråket som sitt, bestod av olika 

dialekter.31 

 

Under första hälften av 1800-talet väcktes tanken på ett språkligt helfinskt Finland och 

mot mitten av seklet krävdes av de mest aktiva inom den finska nationalitetsrörelsen en 

språklig förfinskning av kulturlivet, samt av styrelseorganen som ännu till största delen 

var svenskspråkiga. Så småningom uppstod som motpol till den här finska rörelsen en 

finlandssvensk nationalitetsrörelse med målet att försvara svenskheten i Finland. Denna 

rörelse var början till vad som senare skulle innebära en mobilisering av den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland.32 På den här tiden skrev de flesta författare i 

Finland på svenska och för en borgerlig publik. För majoriteten av den finskspråkiga 

befolkningen bestod böcker endast av psalmböcker och andra religiösa skrifter. Detta 

ändrade så småningom i och med att den gamla lutherska enhetskulturen abdikerade, 

och på 1880-talet kom den finskspråkiga skönlitteraturen ikapp, och körde även förbi, 

den svenskspråkiga i antal tryckta böcker.33 Också den första professionella 

finskspråkiga teatern, Finska Teatern, grundades 1872.34 

 

De finlandssvenska författarna inspirerades både av det moderna genombrottet i 

nordisk litteratur, men också av den stora mängden folklivsskildringar på finskt håll, och 

den finlandssvenska folklivsskildringen växte fram inom litteraturen. Den hade en 

betydande plats i hittandet och byggandet av en finlandssvensk etnisk och nationell 

identitet, och bidrog genom att skildra och således lyfta fram den svensktalande 

allmogen vilket var viktigt med tanke på att alla svenskspråkiga resurser så småningom 

även skulle mobiliseras politiskt. På detta sätt förstärktes dels den tidigare bortglömda 

allmogens självkänsla samtidigt som de högre ståndens kunskap om befolkningen på 

                                                           
31 Engman 2016, 156–167. 
32 Engman 2016, 138–142. 
33 Häggman2017, 29. 
34 Aspelin-Haapkylä 1906, 242–245. 
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landsbygden ökade.35 Detta påverkade givetvis de finlandssvenska dramatikerna och för 

första gången skrevs skådespel förankrade i finlandssvenska vardagsmiljöer och på 

talspråk. Dock upplevde många dramatiker det problematiskt och de flesta undvek att 

ta ställning till språket genom att förankra sina skådespel i en annan tid och miljö.36 

 

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland mobiliserades så småningom under den 

andra hälften av 1800-talet i och med den strömning som i samtiden kallades för 

”samlingsrörelsen av den svenska nationaliteten i Finland”.37 Precis som inom de övriga 

nationalitetsrörelserna byggdes, med initiativ av borgerskapet, för den svenskspråkiga 

befolkningen i Finland, för att låna Max Engmans uttryck, ett ”symboluniversum” som 

innefattade såväl språk, historiesyn, sånger, flaggor, festdagar som stormän.38 

Samlingsrörelsen samlade länge endast den bildade klassen och först efter 1906, och 

Svenska Folkpartiets grundande, också allmogen och arbetarklassen.39 Till skillnad från 

den finskspråkiga sidan, där det fanns olika partier som representerade arbetarklass, 

landsbygd samt kapital- och godsägare, skulle SFP stå för alla dessa på svenskt håll. Med 

andra ord var det inte en ideologi utan språket och kulturen som skulle hålla samman 

partiet. Det här är orsaken till att språket och bildningen kommer först i det 

partiprogram som skrevs 1906 och först därefter sociala frågor. Även 

svenskhetsideologin är uppenbar.40 På det här sättet konstruerades så småningom 

aktivt en finlandssvensk identitet inom vilken språket givetvis spelade en stor roll. Också 

borgerliga organisationer som Kulturfonden och Konstsamfundet grundades i dessa 

tider.41 

 

Teatern var likaså en viktig del av det nationella uppvaknandet i mitten av 1800-talets 

Finland. Den sågs som en symbol för nationalismen och tanken om den i Finland talade 

svenskan som scenspråk uppstod i dessa tider. Samma fenomen hade tidigare skett i 

                                                           
35 Koli 2000 a, 154–157. 
36 Långbacka 2000, 189. 
37 Engman 2016, 16. 
38 Engman 2016, 136. 
39 Engman 2016, 142. 
40 Sundberg 2006, 47–48. 
41 Sandlund 1980, 255. 
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både Sverige och Norge där scenspråket flitigt debatterats.42 En aktiv strävan efter 

scenkonst på den i Finland talade svenskan bildades och det var framför allt Fredrik 

Cygnaeus och Zacharias Topelius som höjde sina röster för teaterns betydelse i 

utvecklingen av den svenska kulturen i Finland.43 Topelius föreslog flera gånger en 

inhemsk teaterelevskola, som han ansåg att skulle vara en första åtgärd för att kunna 

förverkliga tanken på den inhemska teatern i och med att det ännu inte fanns en 

utbildning för inhemska skådespelare. Ännu under 1880-talet gjordes det många försök 

till att grunda en men det skulle dröja in till 1910-talet innan elevskolan blev ett 

faktum.44 

 

År 1860 togs en ny och större teaterbyggnad i bruk på Skillnaden i Helsingfors och i 

samband med det fick teatern sina första fastanställda skådespelare, som alla 

fortfarande var rikssvenskar. Svenskan som talades i Finland under den här tiden ansågs 

fortfarande av majoriteten oacceptabel som scenspråk och de inhemska skådespelarna 

fick endast roller som statister, vilket ledde till att många av dem sökte sig till de 

finskspråkiga scenerna. Teatern hette då Nya Teatern men fick namnet Svenska Teatern 

i samband med grundandet av Finska Teatern (Senare Nationalteatern) 1872.45 Denna 

finskspråkiga teater var ett resultat av att finskan, som fram tills dess hade ansetts lika 

olämplig för teatern som den svenska som talades i Finland, nu fick en ny, mer 

respekterad ställning.46 

 

Det hårda arbetet för en inhemsk, icke rikssvensk teater på svenskt håll fortsatte under 

hela den senare delen av 1800-talet. Ralf Långbacka kallar år 1894 för ett märkesår 

eftersom Den Svenska inhemska teatern då inledde sin verksamhet i Åbo (från år 1919 

Åbo Svenska Teater).47 Teatern fick både moraliskt och ekonomiskt stöd av inflytelserika 

personer som bland andra Mina och Gustaf Cygnaeus eftersom de insåg vilken betydelse 

teatern kunde ha för det svenska språket i Finland.  Den blev också den första teater 

                                                           
42 Colliander 1920, 2. 
43 Colliander 1920, 1. 
44 Hirn 1949, 434. 
45 Colliander 1920, 2. 
46 Långbacka 2000, 185. 
47 Långbacka 2000, 186. 
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med såväl inhemska, svenskspråkiga, skådespelare som inhemsk, svenskspråkig, 

teaterchef.48 Teaterns goda framgång berodde delvis på att Svenska Teatern i 

Helsingfors vid den här tiden inte ännu anställde inhemska skådespelare, vilket gjorde 

att dessa sökte sig till den Svenska Inhemska Teatern istället.49 Den Svenska inhemska 

teatern var dock tills vidare en kringresande teater och ett stort steg mot en teater med 

fast scen togs därför då Folkteatern grundades 1899 i Helsingfors.50 Folkteatern försökte 

medvetet upprätthålla en skillnad till Svenska Teatern med ett mera folkligt uttryck och 

strävade efter att vända sig till en bredare publik än den som besökte Svenska Teatern 

och bestod av borgerlig överklass.51 Folkligheten kom till utryck i att språket på teatern 

var inhemskt och repertoaren bestod av sådan dramatik som alla kunde förstå. 

Folkteatern var den första svenskspråkiga fasta teaterscenen där rikssvenska inte 

förekom på scenen, och kan således ses som grunden till den svenskspråkiga 

nationalscenen. 52 

 

Teatern hade således en betydande roll inom de nationella rörelserna och Folkteatern 

var en viktig del av det finlandssvenska identitetsskapandet. I slutet av 1906 stod 

Folkteatern utan scen men teatern hade hunnit etablera sig så pass mycket att en fusion 

med Svenska Teatern rätt snabbt blev aktuell.53 Under fusionsförhandlingarna stod 

folkligheten i centrum från Folkteaterns sida såväl gällande språk som repertoar.54 1907 

fusionerades de två scenerna med villkor att arbetet skulle fördelas på två avdelningar 

vilka skulle spela alternerande, men villkoren för Folkteatern var betydligt sämre med 

bl.a. färre spelkvällar än den rikssvenska sidan. Kort efter fusionen, år 1908, grundades 

Svenska Teaterns elevskola vilket så småningom ledde till att de skickligaste eleverna 

fick ”gästspela” på den rikssvenska scenen och finlandssvenskan allt oftare började 

höras på scenen.55 

                                                           
48 Colliander 1920, 10. 
49 Koski 2003, 155. 
50 Folkteatern grundades på initiativ av Jonatan Reuter och andra anhängare av den inhemska 
teateridén. Teatern leddes till en början av Eugène Nygrén och Anton Franck 
(www.uppslagsverket.fi). 
51 Koski 2003, 161. 
52 Långbacka 2000, 187. 
53 Dahlström 1915, 9. 
54 Långbacka 2000, 187. 
55 Dahlström 1915, 10. 

https://uppslagsverket.fi/sv/view-103684-ReuterJonatan
https://uppslagsverket.fi/sv/view-103684-NygrenEugene
https://uppslagsverket.fi/sv/view-103684-FranckAnton
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Under perioden 1910–13 förbättrades omständigheterna för den inhemska scenen 

avsevärt i och med att antalet speldagar ökade. Repertoarens kvalitet steg också i 

samband med detta. Under spelåret 1913–14 sågs de två teatrarna inom Svenska 

Teatern för första gången som likställda och Folkteatern fick namnet Svenska Teaterns 

Inhemska afdelning medan det som tidigare varit Svenska Teatern kallades för Svenska 

Teaterns Högsvenska afdelning.56 Trots att situationen för den inhemska scenen 

förbättrades var villkoren ändå för de enskilda skådespelarna fortfarande sämre än de 

för de rikssvenska.57 Ett högre biljettpris på den rikssvenska avdelningens föreställningar 

tyder på att den värdesattes högre än den inhemska liksom att löneskillnaderna 

avdelningarna emellan fortfarande var stora.58 

 

Så småningom blev ändå en sammanslagning av dessa två avdelningar aktuell vilket 

berodde på ett antal orsaker, en del av dem samhälleliga. Christer Laurén anser att den 

största enskilda orsaken för sammanslagningen av Svenska Teaterns två avdelningar 

1916, och därmed den så kallade nationaliseringen av teatern, var scenspråkets 

betydelse för annat vårdat språk i samhället.59 Scenspråket ansågs vara den högsta 

stilarten av talspråket och ett gemensamt scenspråk skulle hindra en alltför stor 

differentiering av finlandssvenskan. Detta var typiskt för tiden kring sekelskiftet. Även i 

Tyskland, Frankrike och England utvecklades i samma tider scenspråk som skilde sig från 

det talade språket.60 Också situationen i Norge, där det kämpades för att på scenerna få 

tala norska istället för danska, hade ett stort inflytande. 61 År 1913 grundades Svenska 

Teaterföreningen i Finland med motiveringen ”För varje språkområde är en nationell 

skådebana den naturliga härden för modersmålets yttre rykt och ans, liksom den är 

ägnad att uppmana en inhemsk dramatik varav den fosterländska kulturen har ett 

allmänt insett behov”.62   

 

                                                           
56 Lüchou 1977, 127. 
57 Dahlström 1915, 17. 
58 Dahlström 1915, 16. 
59 Laurén 1985, 34. 
60 Långbacka b 1981, 138. 
61 Hirn 1949, 435. 
62 Laurén 1985, 34. 
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Sammanslagningen hade, förutom språkpolitiska, ekonomiska och organisatoriska skäl 

som grund och hösten 1915 tillsatte Svenska Teaterföreningen en kommitté för att 

planera sammanslagningen av de två avdelningarna. Kommittén i fråga lade fram ett 

betänkande om möjligheten att skapa en svenskspråkig nationalscen i Finland. 

Betänkandet fick understöd av Teaterföreningens styrelse trots en del tvivel och 

blandade åsikter. Samtidigt bildades som en sorts motpol för Teaterföreningen, som 

arbetade för en nationalisering, en så kallad rikssvensk grupp som i sin tur föredrog de 

rikssvenska skådespelarna.63 

 

Hösten 1915 uppstod en stor debatt i den allmänna pressen, den så kallade ”stora 

teaterstriden”, som leddes av Svenska Teaterföreningen i Finland. Under ett 

Garantiföreningsmöte ordnades det en omröstning som ledde till att den inhemska 

teateridén segrade, Svenska Teaterns två avdelningar sammanslogs och majoriteten av 

skådespelarna vid teatern hösten 1916 var inhemska.64 Ett skådespelarförbund för de 

finlandssvenska skådespelarna, Finlands svenska skådespelarförbund r.f., grundades år 

1917. Trots att nationaliseringen delvis grundade sig på ekonomiska orsaker kunde den 

högst troligt inte ha genomförts om inte de inhemska skådespelarnas popularitet så 

småningom blivit större bland publiken. I och med elevskolan, som från och med 1913 

fick understöd av Svenska Teaterföreningen i Finland, samt möjligheten att spela på den 

rikssvenska scenen hade de inhemska skådespelarnas talanger utvecklats samtidigt som 

publiken blivit vanare vid det finlandssvenska uttalet på scenen.65 

 

Hugo Bergroth, som kan sägas ha haft mest inflytande på finlandssvenskan genom 

tiderna, stod under 1910-talet i samband med sitt språkvårdsprogram för normeringen 

av finlandssvenskan. Han utgick från att bygga finlandssvenskan på det språk som 

talades av den bildade klassen i Helsingfors och Åbo och ansåg att svenskan i Sverige var 

ett ideal för finlandssvenskan.66 Hans avsikt var alltså att skapa en norm för en 

finlandssvenska genom att rensa ut dialekter samt inflytande från finskan och med 

andra ord motarbeta drag som särskilde finlandssvenskan från svenskan i Sverige. Hans 

                                                           
63 Stara 2013, 24–25. 
64 Lüchou 1977, 136. 
65 Dahlström 1915, 28. 
66 Andersson 2000, 21–22. 
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arbete bidrog i hög grad till det finlandssvenska kultur- och nationalitetsbygget under 

den första hälften av 1900-talet. I stort sett lyckades Bergroth väl med sitt mål att rensa 

den offentliga finlandssvenskan från det han kallade finlandismer och provinsialismer. 

Det stora inflytandet i skolväsendet samt radio och teater gjorde att en högspråksnorm 

växte fram som kom att gälla framför allt i skriftspråket och som ännu syns idag.67 

 

Svenska Teatern var efter nationaliseringen en förebild för det finlandssvenska 

språkidealet och därför ansågs en scenspråksnorm behövas. Bergroth tog ställning till 

det svenska scenspråket i sin handbok Om grunderna för fastställandet av ett svenskt 

scenspråk för Finland (1917). Han ansåg att det var mycket viktigt att scenspråket på 

nationalscenen gjordes enhetligt och normerades, att språket var lika på alla orter och 

att finlandssvenskan inte i skrift, i ordval eller grammatik skiljde sig från svenskan i 

Sverige. Uttalet däremot fick, och borde, enligt honom skilja sig eftersom härmandet av 

det rikssvenska uttalandet inte fungerade. Han gav i sitt uttalande om fastställandet av 

scenspråket ”exakta, högsvenska principer” och ifrågasatte ”naturligheten” i 

finlandssvenska öron. Dock konstaterade han att det ovana i språket berodde på uttalet 

och hävdade att språket inte skulle uppfattas som ovant eller störande ifall uttalet 

korrigerades enligt hans råd. Vidare konstaterade han att teaterns språkliga uppgift inte 

var att låta publiken höra sitt eget tal utan att lära publiken det som var riktigt. 

Normeringen av finlandssvenskan skulle enligt honom trygga det svenska språkets 

fortbestånd i Finland.68  

 

Den som i praktiken genomförde dessa bergrothska principer på Svenska Teatern var 

teaterskolans rektor och senare teaterchefen Nicken Rönngren (1919–1954). Rönngren 

var vid tiden lärare i talteknik på elevskolan och också lektor i muntlig föredragskonst 

vid Helsingfors universitet.69 Som en motivering för Rönngrens agerande kan ses att han 

ville bevisa de många tvivlarna finlandssvenskans status som ett salongsfähigt språk.70 

Han hade inte enbart röst och uttal som högsta prioritet i undervisningen, utan dessa 

spelade en avgörande roll redan vid inträdesprovet till elevskolan och dialekter 
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påverkade intagningen negativt.71 Den starka betoningen på korrekt uttal har dock 

kritiserats av många att överskugga det konstnärliga, vilket även togs upp och 

diskuterades i debatten 1962. 

 

 

2.2.  Ett brytningsskede inom det finlandssvenska kulturetablissemanget 
 

Tiden som debatten om skillnadskan fördes i, tidigt 1960-tal, kan ses som ett 

brytningsskede inom det finlandssvenska kulturfältet. Många samhälleliga processer 

pågick samtidigt vilket kom till uttryck såväl på den politiska, socialekonomiska samt 

givetvis kulturella fältet och därmed också inom teaterkonsten. Detta var också en tid 

då flertalet för första gången hörde ett normerat talspråk i offentliga sammanhang i och 

med televisionens utspridning under den senare delen av 1950-talet.72 

 

Under 1950-talet ändrade näringsstrukturen i Finland snabbt då både industri, handel 

och olika tjänster ökade antalet arbetsplatser i städerna vilket i sin tur bidrog till att en 

växande del av befolkningen så småningom flyttade från landsbygd till städerna. År 1955 

bodde fortfarande två tredjedelar av finländarna på landsbygden medan över hälften av 

dem var stadsbor 15 år senare. Det var omkring en miljon människor som flyttade under 

den här tiden, vilket också gjorde att värderingarna i samhället ändrades. I samband 

med urbaniseringen skedde en stor förändring i samhällsklasserna då andelen 

jordbrukare minskade medan antalet personer som tillhörde arbetar- och lägre 

medelklassen steg betydligt.73 Särskilt inom den svenskspråkiga befolkningen påverkade 

förutom urbaniseringen också utflytningen till de nordiska länderna, framför allt till 

Sverige, där jobben lockade.74 

 

En del spänningar mellan stad och landsbygd, samt mellan bildad överklass och 

landsbygdsbefolkning i det svenska Finland hade mildrats genom det gemensamma 

parti som grundats 1906 (Sfp), men dessa har även orsakat slitningar inom partiet. Trots 
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tanken om ett parti för alla samhällsklasser med flera sociala program och med betoning 

på arbetarna, hade partiet snabbt efter sitt grundade glidit högerut. Detta hade att göra 

med att partiet genom röster enligt inkomst och egendom lättare kunde försvara det 

svenska språket i en tid där finskan och svenskan tävlade om plats och existens.75 Att 

svenskan blev likställd med finskan som nationalspråk år 1919 grundar sig således på att 

den svenskspråkiga minoriteten delvis bestod av en överklass med såväl ekonomiskt 

som kulturellt inflytande.76 Så småningom ändrade detta, inte minst då Sfp under 1930-

talet kom att förlita sig på socialdemokraterna i samband med frågan om svenska som 

undervisningsspråk vid Helsingfors universitet. I partiprogrammet från 1937 finns det en 

punkt om klassmotsättningarnas utjämnande i samhället. Den efterkrigstida politiska 

kantringen mot vänster i Finland syntes också inom Sfp. Frågor om krigsansvarighet samt 

Sfp:s medverkan i en regering där kommunisterna deltog delade partiet.77 Tudelningen 

inom partiet var extra tydlig vid tiden som debatten om skillnadskan fördes i, inför 

presidentvalet 1962 där Kekkonen återvaldes. Den liberala kretsen i Helsingfors gav sitt 

stöd åt den sittande presidenten, liksom också befolkningen på landsbygden i 

Österbotten. Bland högern i Sfp, som verkade huvudsakligen i södra Finland, fanns 

däremot ett missnöje med Kekkonen och de ställde sig bakom hans konkurrent.78 

 

Även litteraturen hade haft en viktig roll för det finlandssvenska identitetsbygget redan 

före och under sekelskiftet. Idylliserande bygdeskildringar inom litteraturen var vanliga 

i samband med nationalitetsbygget i Finland vilket påverkade sambandet mellan stad 

och landsbygd. Det förstärktes främst genom att den gamla folkkulturen lyftes fram och 

bondekulturen laddades av positiva värden och folkdans, folkvisor, folkdräkter och 

folkdiktning. Trots detta värderades bygdeskildringar inte lika högt bland den 

finlandssvenska litteraturen som på finskt håll där de lyftes till konstlitterär nivå. Detta 

har sitt ursprung i att bygdeskildringen på finskt håll uppfattades som en bekräftelse på 

riktigheten inom finskhetsrörelsen medan den på finlandssvenskt håll aldrig uppnådde 

samma status trots att utgångsläget var rätt lika. En orsak kan ha varit att det på finskt 

håll fanns en grundläggande litterär motsättning mellan borgerskapet och 
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arbetarrörelsen som också, till skillnad från finlandssvenskt håll, var tillräckligt stor för 

att bygga upp en egen litterär institution.79 

 

Det finlandssvenska dramat diskuterades flitigt i samband med språkstriden på 1920- 

och 30-talen, och ansågs enligt många, bland dem Hagar Olsson, vara fattigt. Önskan om 

att få se det egna folkets liv skildrat på dess egna språk hade funnits sedan mitten av 

1800-talet och förväntningarna hade därför varit höga på den inhemska dramatiken i 

samband med den inhemska teateridén 1916. Dock fanns det inte på finlandssvenskt 

håll bland dramatikerna, förutom Arvid Mörne (1876–1946), någon representant för den 

folkliga linjen som på den finskspråkiga sidan hade desto flera representanter i form av 

bland andra Aleksis Kivi och Minna Canth.80 1920-tals modernisterna Runar Schildt 

(1888–1925) och Hagar Olsson (1893–1978) kom däremot att bli två framgångsrika 

dramatiker på finlandssvenskt håll.81  

 

På finlandssvenskt håll gjordes bygdeskildringarna utanför, det som Bror Rönnholm 

kallar för, den konstlitterära ramen med vilket det hänvisas till den starka centreringen 

till Helsingfors, överklassdominansen inom författarkåren och de nära förbindelserna till 

den akademiska världen och kultureliten.82 Detta gjorde också att de finlandssvenska 

folklivsskildringarna var mycket färre än de på den finska sidan, och den finlandssvenska 

allmogens litteraturintresse förblev därför länge svagare. Det var först under andra 

världskriget som intresset för litteratur slog igenom i svenskbygden vilket kan förklaras 

med varubristen och således den ökade tillgången på pengar som kriget fört med sig. 

Detta påverkade också biograferna och teatern positivt i form av förhöjda publiksiffror.83 

Under 1940-talet stärktes de traditionella normerna och många menade att Bergroths 

spår borde följas. I början av 1950-talet kom diskussionen om att bearbeta normerna 

från 1910-talet för första gången upp och talspråket fick också en större uppmärksamhet 

i och med televisionen.84 Den finlandssvenska litteraturens nedgång diskuterades aktivt 
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i början av 1950-talet då Hagar Olsson skyllde på överklassmentalitet, medan Pierre 

Naert såg orsaken i ett mindervärdeskomplex orsakat av Bergroths böcker samt av 

debatterna i samband med språkstriden på 1930-talet. 85 Det finlandssvenska 

scenspråket kommer upp i en artikel i Expressen 1955 där det jämförs med dalamål och 

där det konstateras att ingetdera lämpar sig som scenspråk. Diskussionen fortsätter i 

Vasabladet och efter det i flera omgångar i både radio och press. Trots att debatten tar 

upp scenspråket koncentrerar den sig på finlandssvensk språkvård och lyfter närmast 

upp scenspråket på Svenska Teatern som en standard för finlandssvenskan. Debatten är 

polariserad mellan Österbotten och Helsingfors och tar upp ämnen, som klasskillnader, 

som senare diskuteras i debatten om skillnadskan.86 I Hufvudstadsbladet fördes även en 

diskussion om scenspråket 1957 då Radioteatern kritiserades.87 

 

Klyftan mellan samhällsklasserna i Finland var under den här tiden fortfarande stor. 

Många av folklivsskildrarna var kvinnor och debatten polariserades som en följd av detta 

såväl mellan bildade och underklass, stad och landsbygd som mellan män och kvinnor. 

Väinö Linna kom ut med succéromanen Okänd soldat (Tuntematon sotilas 1954, 

översatt till svenska 1955) som behandlade fortsättningskriget i Finland ur 

frontsoldaternas perspektiv och blev hyllad som proletärförfattare i och med att han 

hade bakgrund inom skogs- och jordbruk. Under 1950-talet kom en del unga författare, 

som även kallades modernister, att ta avstånd från all sorts kategorisering gällande 

samhällsklass och också Linna själv motsatte sig den stämpel han fått eftersom den 

tydde på att han var obildad.88 

 

En stor del av de författare som stod för folklivsskildringarna på finlandssvenskt håll 

hade sina rötter i Österbotten och för dem användes begreppet bygdeförfattare. 89 En 

lokal författargrupp vid namnet Liftraser-gruppen motsatte sig dock under andra hälften 
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av 1950-talet denna benämning.90 Författarna ville uttryckligen inte att deras verk skulle 

klassas som bygdelitteratur eftersom benämningen signalerade att litteraturen 

kvalitetsmässigt var svag. De ville däremot komma in på det "riktiga” litterära fältet.91 De 

österbottniska författarna avancerade betydligt under den här tiden och behövde 

således ta ställning till betoningen av tillhörighet i sina texter. Detta bidrog till att den 

rådande normen för vad som ansågs provinsiellt så småningom kom att ifrågasättas.92 

Redan under efterkrigstiden började skillnaderna mellan den finskspråkiga- och den 

finlandssvenska teatern så småningom minska. Ännu under 1930-talet var den 

borgerliga teatern och arbetarteatern på finskt håll två skilda hus med två olika slags 

teater men depressionen på 1930-talet tvingade bägge till att minska storleken på 

repertoaren. På finlandssvenskt håll fanns det däremot, efter att Wasa Teater grundades 

1919, tre centra (Helsingfors, Åbo, Vasa) inom teatern som alla dominerades av en 

borgerlig publik.  

 

Motsvarigheten till folkligheten på finskt håll var på finlandssvenskt håll Folkteatern som 

i samband med fusionen med Svenska Teatern visserligen delvis bidrog till en bredare 

publik, men samtidigt fick kämpa för sin existens. Trots ett förslag på 1920-talet om en 

fjärde teater, med de mindre kuststäderna samt Björneborgs och Tammerfors 

finlandssvenska minoriteters intressen i beaktande, har det förblivit så att Åbo Svenska 

Teater samt Wasa Teater med sina turnéer ännu i dagens läge är de som når 

landsbygden och tillgodoser bygdernas behov.93 Så småningom slopades 

tvåteatersystemet, med separat borgerlig teater och arbetarteater, på finskt håll och 

den första kommunala samteatern skapades i Åbo 1946. Det dubbla arvet har dock 

enligt Clas Zilliacus dröjt kvar långt efter detta och också delvis fört med sig både sociala 

motsatser och produktiva spänningar.94 

 

                                                           
90 Liftraser-gruppen skapades 1957 och var en löst organiserad författargrupp som bestod av Evert 
Huldén, Ingmar Nykvist, Ingolf Friman samt Leo och Gösta Ågren. (Nygård & Tandefelt [2019], under 
utgivning, kap. IV.) 
91 Nygård & Tandefelt [2019], under utgivning, kap. IV. 
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Under decenniet före debatten om skillnadskan skedde det förändringar som ruckade 

på etablerade hierarkier och normer inom finlandssvensk litteratur och teater. Marianne 

Alopaeus var en av de första som skrev kritisk samhällsskildring inom den efterkrigstida, 

finlandssvenska prosan. En annan som under 1950-talet publicerade samhällskritisk 

prosa var Jörn Donner.95 I samma anda kom Christer Kihlman ut med romanen Se upp 

salige! (1960) som var djärv i och med att det i den riktades kritik mot både 

finlandssvenskheten och de finlandssvenska institutionerna. Mottagandet av romanen 

var tudelat mellan den yngre generationen, som hyllade den, och den äldre 

generationen som inte var lika förtjust. En av recensenterna påpekade även att Kihlman 

underskattade traditionens betydelse.96 Av många har romanen setts som det 

finlandssvenska symboliska startskottet för 1960-talet som revoltens årtionde.97 

 

1950-talet, och början av 1960-talet kan ses som radiounderhållningens stora tidevarv. 

Vid tiden som debatten om skillnadskan fördes hade den dock så gott som förlorat en 

stor del av sin publik och därmed sin funktion och fått ge vika för televisionen.98 År 1955 

hade den första för allmänheten avsedda televisionssändningen sänts och Rundradion 

hade inlett sina TV-sändningar 1957. Redan den första sändningen var tvåspråkig liksom 

också Rundradions programproduktion. Dock hade de svenska programmen betydligt 

mindre sändningstid än de finska. 99 Då filmen och televisionen i allt större grad tagit 

över rollen som verklighetsillustratör kunde teatern utvecklas åt ett annat håll.100 Detta 

nya sätt innebar till exempel mera, eller helt, avskalade scenografier samt användning 

av belysning som element i scenografin.101  

 

När Lilla Teatern inledde sin verksamhet 1940 präglades scenspråket där av samma 

språk som Bergroth och Rönngren stiftat 25 år tidigare. Vivica Bandler, som var chef för 

teatern 1955–67, var en av de första som uttalat reagerade mot det stela scenspråket. 

Hon lär ska ha sagt ”Måste busarna på scenen verkligen tala kansliprosa?” med vilket 
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hon hänvisade till att alla skådespelare, beroende av roll, talade en högsvenska som 

ingen människa använde till vardags.102 Kritiken var således den samma som Ahlfors 

senare tog upp i sin kolumn ”Skillnadskan”. Under Bandlers tid gick Lilla Teatern 

medvetet in för att ändra scenspråket till ett språk som låg närmare människornas 

vardag och som således var mera realistiskt. Orsaken var enligt Ahlfors att minska på 

avståndet mellan scen och salong och på så sätt skapa en mera påträngande teater.103 

Bandler sägs ha jobbat för att uppnå en allmängiltig karaktär för teatern för att hitta en 

kontakt med publiken utanför de finlandssvenska kretsarna i Helsingfors. Förutom det 

för tiden vågade scenspråket bidrog de djärva, eller till och med riskfyllda pjäsvalen, 

samt spelstilen till den utmärkande mentaliteten på Lilla Teatern under 1950- och 60-

talen.104 Bandler var omtyckt av Svenska Teaterns chef Nicken Rönngren, som ofta 

anlitade henne som regissör. När Nicken Rönngren avgick som teaterchef på Svenska 

Teatern 1954 fanns det de som såg Bandler som en möjlig efterträdare, men hon var för 

tiden ett alltför djärvt val.105  

 

 

3. Språk- och teaterstrid 1962 
 

Debatten om scenspråket på Svenska Teatern fördes i januari 1962 och fick sin början 

då Bengt Ahlfors kolumn `Skillnadskan´ publicerades i Nya Pressen.106 De flesta som 

svarade på kolumnen och deltog i den fortsatta diskussionen var tydligt emot Ahlfors 

förslag om en uppdatering av scenspråket, medan en del stod så gott som mitt emellan 

i sina åsikter. Det kan utläsas i materialet att det till hög grad var konstnärerna, det vill 

säga aktiva personer inom de finlandssvenska kulturkretsarna, som ställde sig mera 

positivt till Ahlfors förslag, medan språkvetarna var mera negativt inställda. Ett undantag 

var Svenska Teaterns egen personal där både teaterchefen för Svenska Teatern, Runar 

Schauman, samt artistkåren på teatern ville hålla fast vid det rådande scenspråket samt 
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uttryckte sin motvilja att överhuvudtaget diskutera ämnet. Argumentationen ändrade 

karaktär medan debatten framskred på så sätt att motståndet mot Ahlfors förslag var 

som starkast i början av debatten medan stödet för förslaget om att uppdatera det 

rådande scenspråket ökade så småningom ju längre debatten pågick. 

 

Förutom Ahlfors var det nio personer samt artistkåren på Svenska Teatern som deltog i 

debatten om skillnadskan. Bland dessa fanns förutom artistkåren och teaterchefen för 

Svenska Teatern ett antal konstnärer och privatpersoner. Vidare hade tre experter i form 

av språk- och litteraturvetare tillfrågats om ämnet. Diskussionen om scenspråket 

fortsatte i samband med Svenska språkvårdsnämndens årsmöte på Ständerhuset senare 

samma vår. Tillfället var öppet enbart för inbjudna gäster och i det deltog ett trettiotal 

personer. Dessa bestod av, förutom Ahlfors själv, teaterchefer, språkvetare och 

journalister.  Diskussionen handlade enligt rapporteringen om scenspråkets dubbla 

uppgift i betydelsen talspråksnorm samt den konstnärliga materia som används på 

scenerna. En diskussion om hur annat språk än högsvenska skulle kunna tänkas 

användas på teaterscenen fördes.107 Enligt rapporteringen var Ahlfors rätt ensam om att 

försvara sin ståndpunkt och han beskrivs som Don Quijote i strid mot väderkvarnarna.108 

Debatten om skillnadskan ledde senare till en allmän debatt om det finlandssvenska 

institutionsfältet som fördes i diverse svenskspråkiga tidningar i mars-april 1962. 

 

I det här kapitlet presenteras debatten om scenspråket på Svenska Teatern 1962, samt 

den diskussion som följde efter att den omedelbara debatten i Nya Pressen avslutats. 

De aktörer som deltog i debatterna och diskussionerna introduceras genom en 

beskrivning av deras bakgrund, roll och plats på det finlandssvenska kulturfältet. 

Aktörerna representerar de personer som deltog i debatten om skillnadskan, de som 

enligt rapporteringen deltog och uttalade sig under diskussionen på Ständerhuset samt 

de personer som deltog i den fortsatta, senare delen av debatten i pressen. En del av 

dessa personer medverkade både i diskussionen i pressen samt vid tillfället på 

Ständerhuset. I samband med detta lyfter jag fram de frågor som debatten handlar om 

och studerar de retoriska bevismedel som aktörerna använder i debatten. Först 
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introduceras Bengt Ahlfors, som påbörjade debatten samt hans argumentation. Efter 

det presenteras motargumenten och i samband med det de personer som 

argumenterade emot Ahlfors förslag. Sedan följer en studie av de kvinnor som deltog i 

debatten samt sist de personer som aktivt deltog i den senare delen av debatten och 

förde debatten vidare från att handla om scenspråk till att handla om det 

finlandssvenska kulturfältet.  

 

 

3.1 ”Skillnadskan” och Bengt Ahlfors 
 

I sin kolumn ”Skillnadskan” kritiserar Ahlfors det rådande scenspråket på Svenska 

Teatern och kallar det för ”skillnadska”, med hänvisning till att det enligt honom var som 

ett helt eget språk, separat från det talade finlandssvenska vardagsspråket. Han ansåg 

att språket påverkade det konstnärliga uttrycket negativt och föreslog en uppdatering 

av scenspråket, som under den här tiden fortfarande präglades av det språk som 

arbetats fram av Hugo Bergroth och Nicken Rönngren under 1910-talet.109  

 

Utöver den nerskrivna texten påverkar också kontexten, medvetet eller undermedvetet, 

den kommunikativa relationen mellan skribenten och mottagaren. En av dessa faktorer 

är genren, i det här fallet kolumn-genren, som hjälper den som läser texten att förstå 

hur det bör förhållas till. Tolkningen av innehållet bestäms i hög grad av de förväntningar 

som finns på texten. Förutom vilken textgenre det är fråga om kan det i texten avläsas 

vilken retorisk genre den faller under. Innehållet i kolumnen ”Skillnadskan” är uppdelat 

så att första hälften av texten fungerar som en beskrivning av det som varit, och som 

lett till dagsläget gällande scenspråket. Ahlfors är inte sen med att peka ut det som enligt 

honom är problematiskt med det rådande scenspråket, samt de skyldiga till det. 

Eftersom kolumnen behandlar händelser i det förflutna och dess syfte delvis är att 

anklaga faller den enligt den klassiska retoriken under genren rättstal.110 
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I den andra häften av texten diskuterar Ahlfors problematiken kring teaterns språkligt 

folkupplysande uppgift och argumenterar för en uppdatering av det rådande 

scenspråket. Därmed kan det ytterligare, och rent av det primära, syftet med kolumnen 

ses vara att överväga olika sätt att lösa problemet på, samt att råda publiken. Denna typ 

av argumentation för vad som bör eller inte bör göras inför framtiden kallas inom den 

klassiska retoriken för rådstal. Ahlfors beskriver tydligt att han vill se en ändring och 

även hur han tycker att problemet kunde lösas. Han talar till ett ”vi”, som han kan tänkas 

hänvisa delvis till de personer som arbetar inom teatern, men också till den 

finlandssvenska allmänheten. Kolumnen kan således ses som ett argumenterande tal 

(text) som i den klassiska retoriken kännetecknas av att det innefattar både det så 

kallade rättstalet och rådstalet.111 

 

Den retoriska situationen, det vill säga sammanhanget samt de yttre villkoren, är en 

annan faktor som påverkar mottagandet av ett tal eller en text.112 Tiden då kolumnen 

skrevs präglades av ett samhälleligt brytningsskede som även kom att påverka kulturen. 

Inom teatern förde den kraftiga urbaniseringen med sig att publiksiffrorna steg och det 

nya publikunderlaget kom att innefatta personer med bakgrund på landsbygden vilket 

teatrarna måste ta hänsyn till.113 Ahlfors har senare tagit upp Nicken Rönngrens krav på 

finhet, som inte enbart gällde språket, utan allting på scenen, och som så småningom i 

och med kraven på folklighet måste överges till förmån för det mera 

verklighetstrogna.114 Kritiken mot scenspråket, och tanken om ett mera vardagligt språk 

på scenen, hängde naturligtvis ihop med detta nyare folknära sätt att framföra teater 

på. På flera ställen i debatten om scenspråket kommer argumenten om att låta publiken 

höra sitt eget språk fram. I sin kolumn konstaterade Ahlfors att utgångspunkten för ett 

finlandssvenskt scenspråk i tiderna var publikens rätt att höra sitt eget modersmål talas 

på scenen. Han konstaterar att både nationella och språkpolitiska ambitioner gjort att 

denna naturliga orsak fallit i skuggan och att teaterns syfte därmed blivit 

språkvårdande.115 

                                                           
111 Renberg 2007, 17–19. 
112 Hellspong 2001, 100–101, Renberg 2007, 20–21. 
113 Paavolainen & Kukkonen 2005, 136–137. 
114 Ahlfors 1980, 87. 
115 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962.  
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Kolumnen har definitivt en, som i den klassiska retoriken kallas för, persuasiv strävan 

vilket betyder att den försöker informera och påverka genom att sprida en idé, väcka en 

känsla och styra en bedömning.116 Detta kan ses som typiskt för tiden den skrevs i, som 

präglades av ett sorts brytningsskede i de etablerade finlandssvenska kretsarna. Ahlfors 

ville få läsaren att öppna upp ögonen för det rådande scenspråket och dess brister och 

bidra till en uppdatering av det. Då Ahlfors skrev kolumnen jobbade han som 

teaterkritiker för Nya Pressen (1959–1962) och kan på så sätt antas ha känt väl till det 

finlandssvenska teaterfältet.117 Han hade vid tiden även fungerat som statist på Svenska 

Teatern och både som regissör och skådespelare på Studentteatern. Han hade således 

ett stort intresse för teater och såg många föreställningar, och fann speciellt de på Lilla 

Teatern och regisserade av Vivica Bandler tilldragande.118 

 

Mottagarna av ett tal eller en text har alltid en förutfattad mening om talaren eller 

skribenten i fråga, oberoende om personen är känd för dem från tidigare eller inte.119. 

Ahlfors var endast 25 år gammal då han skrev kolumnen, och i början av sin karriär och 

utmaningen för Ahlfors var både hans unga ålder och position på fältet. Det kan 

konstateras att det i tiden som debatten fördes i inte var vanligt att yngre personer, som 

dessutom inte hade en etablerad ställning inom kulturfältet, uttalade sig offentligt. 

Ahlfors bröt, i och med sin kolumn, denna outtalade norm och kastade på så sätt in en 

brandfackla. Hans unga ålder påverkade mottagandet, men också hans rätt oblyga sätt 

att ifrågasätta tidigare auktoriteter uppfattades som provocerande. Detta är tydligt då 

han i debatten på flera ställen hänvisas till ”en arg ung man” utan att hans namn nämns. 

Artistkåren vid Svenska Teatern kallar honom ”(...) en person, som uppenbarligen saknar 

insikter och erfarenhet i denna fråga (...)”.120 Enligt sig själv fick han heller inget stöd från 

tidningen gällande sin kolumn som snarare tvärtom motsattes av chefredaktören Axel 

Grönvik.121 Ahlfors jobbade senare som regissör och konstnärlig ledare vid Svenska 

Teatern samt som teaterchef vid Lilla Teatern. Idag är Ahlfors för många känd som en 

                                                           
116 Hellspong, 2001, 99. 
117 Widén 2011 a. 
118 Ahlfors 2011, 263–265. 
119 Renberg, 2007, 23. 
120Artistkåren vid Svenska teatern i Helsingfors, Svar till B.Afs, Nya Pressen 22.1.1962.  
121 Ahlfors 8.9.2017. 
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framgångsrik regissör och författare och han är också den mest översatta dramatikern i 

Finland.122  

 

Sättet som innehållet i ett tal eller en text är organiserat på påverkar mottagandet av 

det. Enligt den klassiska retoriken är inledningens syfte att göra läsaren uppmärksam 

och välvilligt inställd.123 Ahlfors lyckas med att få till sig uppmärksamhet genom sitt val 

av rubrik, `Skillnadskan`, eftersom det var ett helt nytt begrepp. Vidare hänvisar han i 

början av sin text till händelser för ”jämt hundra år sedan”, vilket kan tänkas bidra till 

ökat intresse för ämnet. Väldigt snabbt går Ahlfors ändå in på det som, via studier av 

svaren till kolumnen, av många tolkades som kritik mot Bergroth och som uppfattades 

provocerande. Detta bidrog inte, med facit i hand, till att göra läsarna välvilligt inställda 

men däremot till att nå deras uppmärksamhet.124 Inom den klassiska retoriken används 

begreppet doxa med hänvisning till de föreställningar som av publikens uppfattas som 

sanna och självklara. För att kunna övertyga sin publik anses talaren ha nytta av en 

kartläggning om vad publiken tror och känner om ämnet eller frågan sedan tidigare.125 

Det kommer tydligt fram i debatten att det rådande scenspråket på Svenska Teatern var 

det enda tänkbara alternativet för majoriteten av dem som svarade på kolumnen, både 

för dem som representerade publiken på Svenska Teatern samt dess personal. Ahlfors 

kan gott ha varit medveten om publikens syn i saken, men om så var fallet kan det tänkas 

att hans syfte har varit att förorsaka en reaktion eller till och med att chockera. Dock kan 

slutsatsen om att Ahlfors syfte har varit att förändra de sanningar som publiken tror på 

dras. 

 

Tesen i kolumnen är att en uppdatering av scenspråket på Svenska Teatern behövs. 

Ahlfors skriver inte rakt ut att detta är vad han är ute efter men låter läsaren veta att 

han är missnöjd med den rådande situationen där scenspråket står i vägen för det 

konstnärliga uttrycket.  Som stöd för sin tes tar Ahlfors upp två argument; publikens rätt 

                                                           
122 Bengt Ahlfors var regissör vid Svenska teatern 1966–67, biträdande teaterchef vid Lilla 
teatern 1967–70 och Svenska teaterns konstnärlige ledare 1975-78. Sedan 1978 har han varit fri 
författare och regissör. (Uppslagsverket Finland) 
123 Renberg 2007, 24–25. 
124 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. 
125 Lindqvist Grinde 2008, 48. 

https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-SvenskaTeatern
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-LillaTeatern
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-LillaTeatern
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att höra sitt eget språk talas på scenen och att teaterns uppgift i första hand borde vara 

konstnärlig istället för språkvårdande. Han argumenterar genom att skriva ”Det är skäl 

att upprepa de hundra år gamla kraven” med vilket han syftar på publikens rätt att höra 

sitt eget språk på scenen, samt ”Teatern måste i första hand tjäna sig själv och sina egna 

syften, den får inte degraderas till ett forum för folkupplysning” med vilket han hänvisar 

till att Svenska Teatern istället för att i första hand fungera utbildande borde 

koncentrera sig på det konstnärliga uttrycket.126  

 

Ahlfors påminner om att det rådande scenspråket, skillnadskan, som skapats under 

1910-talet aldrig hade slagit igenom på bred front och hade således blivit ett dött språk 

som inte hade någon levande kontakt med det finlandssvenska vardagsspråket. Han 

hänvisar till de tidiga kraven på ett inhemskt scenspråk som hade haft att göra med att 

låta publiken höra sitt eget språk på scenen, och att detta inte hade lyckats i och med 

att skillnadskan inte liknade den till vardags talade finlandssvenskan.127 Denna 

argumentation är logisk, ger en korrekt bild av verkligheten och grundar sig på 

kontrollerbara fakta och kan således klassas som logosargument.128 

 

Som ett vidare argument lyfter Ahlfors upp sin oro över att teaterns språkvårdande 

uppgift hade kommit att överskugga dess konstnärliga uttryck, vilket han ser som den 

primära orsaken till att en uppdatering av scenspråket behövs. Ahlfors skriver att 

skillnadskan speciellt för de yngre skådespelarna utgör ett ”hämmande handikapp i den 

konstnärliga utvecklingen” med vilket han hänvisar till att det låsta sättet att tala på 

kommer i vägen för det konstnärliga uttrycket.129 Ahlfors bygger i samband med detta 

påstående inte upp någon egentlig retorisk argumentation, och det ter sig snarare som 

en personlig åsikt utan motivering.  

 

För att nå syftet med kolumnen, att uppdatera scenspråket på Svenska Teatern, kan man 

konstatera att det i hög grad handlar om att förändra en tidigare uppfattning eftersom 

texten behöver omvända både folk med avvikande åsikter i ämnet samt beslutsfattare 

                                                           
126 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. 
127 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. 
128 Renberg 2007, 33–34. 
129 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962.  
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för att nå sitt mål. Tanken om kritik mot det rådande scenspråket, för att inte tala om 

en uppdatering av det, var för tiden rätt revolutionär. Det fanns visserligen de inom 

finlandssvensk teater som redan använde sig av ett modernare uttryck men detta 

skedde utanför nationalscenen vars uppgift till hög grad ännu under den här tiden 

ansågs folkuppfostrande. Med detta i åtanke kunde det tänkas att Ahlfors skulle ha haft 

svårt att nå fram med sitt budskap, men tvärtom kan det konstateras att han nådde ut 

med det väl. Detta har att göra med att ett allmänt intresse för en fråga påverkar 

skribentens möjlighet att övertyga positivt.130 

 

Frågan om scenspråket på Svenska Teatern hade inte diskuterats offentligt i liknande 

utsträckning på nästan 50 år. Ämnet hade visserligen kommit upp redan på 1940-talet, 

då det i Västra Nylands insändarspalt hade kallats överdrivet stelt men det var först i 

samband med diskussioner om finlandssvenskan 1955 och 1957 som en diskussion 

påbörjades.131 Denna diskussion kan sägas ha kommit igång ordentligt i och med Ahlfors 

kolumn. Att scenspråket, som inte egentligen alls diskuterats under så många årtionden, 

nu utsattes för kritik har att göra med behovet av liberalisering som uppstod på 

kulturfältet i Finland under 1950- och 60-talen. Detta diskuteras vidare i kapitel 4.  

 

Ahlfors lyckades dock beröra många av läsarna känslomässigt vilket anses vara det 

avgörande övertygningsmedlet.132 Det handlar om att mottagarens eller läsarens 

känslor och attityder väcks eller motverkas i texten. Med tanke på den respons 

kolumnen fick, berörde Ahlfors säkert en hel del läsare känslomässigt i och med att det 

kan antas att bara en bråkdel som svarade. På så sätt nådde kolumnen de personer den 

kan tänkas ha varit meningen att beröra och uppnådde på denna punkt sitt mål.  

 

 

 

 

                                                           
130 Hellspong 2001, 101. 
131 Finnilä 1992, 32–37. 
132 Renberg 2007, 29. 
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3.2. Svar på tal 
 

Det som retoriskt sett talar emot Ahlfors är hans trovärdighet, vilken enligt den klassiska 

retoriken skapas genom att talaren, eller i det här fallet skribenten, med hjälp av sina 

ordval får publiken att känna sig bekräftad och respekterad. Det handlar om att 

skribenten skapar en stämning som gör att läsaren känner sig trygg, vilket görs bäst 

genom att få denna att känna att skribenten är på samma lag.133 Detta lyckas Ahlfors 

inte med i och med att han ifrågasätter tidigare auktoriteter och är, trots sin ålder och 

position på fältet, självsäker och rätt arrogant vilket var emot normen.  

 

De så kallade ethosargumenten, som baserar sig på att stärka skribentens trovärdighet, 

byggs i kolumnen upp genom hänvisningar till kunskap om historien bakom det 

nuvarande scenspråket. Däremot saknas argumentation kring vem Ahlfors själv är samt 

hänvisningar till varför han har en åsikt i frågan. Detta, rätt övermodiga, sätt att uttrycka 

sig på ledde till att diskussionen som följde till en början hade en eldfängd karaktär. Trots 

att Ahlfors argumenterade logiskt, förnuftigt och övertygande då han räknade upp 

orsakerna till att en uppdatering av scenspråket behövs, överskuggas hans 

argumentation av att läsaren, speciellt den äldre, knappast känner sig respekterad utan 

istället attackerad. 

 

De personer som argumenterade emot Ahlfors förslag om en uppdatering av 

scenspråket ansåg att teaterns uppgift var, och skulle förbli, språkvårdande och att 

scenspråket därför inte skulle få likna det talade språket alltför mycket. Sin 

argumentation baserade de dels på scenspråkets starka inflytande på talspråket, dels på 

att finlandssvenskan inte skulle få särskilja sig från rikssvenskan. Några av de personer 

som svarade på Ahlfors kolumn, och motsatte sig hans förslag, motiverade sina 

avvikande åsikter med att dra paralleller till Sverige, där dialekter inte heller ansågs 

acceptabla på de större teaterscenerna. Med kommentarer som ”ingen i Stockholm talar 

Dramatens språk” gjordes det klart att det svenska scenspråket i Finland på samma sätt 

som i Sverige skulle förbli folkbildande.134 Vidare argument mot Ahlfors förslag var att 

                                                           
133 Renberg 2007, 21–22. 
134 H. (oidentifierad), Behåll ”Skillnadskan” i brist på bättre!, Nya Pressen 16.1.1962. 
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”resultatet blir bedrövligt” ifall publiken skulle få höra sitt eget språk talas på scenen 

eftersom finlandssvenskan på så sätt skulle glida bort från ”den svenska 

språkgemenskapen”.135 

 

 Språkvetarna Olav Ahlbäck (1911–1989) och Lars Huldén (1926–2016) bidrog i debatten 

med varsin expertkommentar, samt deltog på Ständerhuset där Ahlbäck ledde 

diskussionen i egenskap av ordförande för språkvårdsnämnden. De argumenterade 

båda för teaterns språkvårdande uppgift och som stöd i sin argumentation tog Huldén 

upp att teatern, och framförallt Svenska Teatern i egenskap av nationalscen, har en plikt 

och skyldighet att låta publiken höra ett vårdat språk. Han skrev ”Det språk som talas på 

en nationalscen får inte vara alltför hårt bundet vid det lokala talspråket”.136 Ett vidare 

argument för att en uppdatering av scenspråket som Huldén tog upp var att en god 

dramatik enligt honom inte bygger på det språkliga uttalet. Huldén konstaterade till 

exempel att ”den finländska högsvenskan” inte får särskilja sig alltför mycket från 

rikssvenskan ifall det ska fortsätta kallas svenska.137 

 

Huldén var i början av 1960-talet aktiv språkforskare med inriktning på finlandssvenskan 

och dess dialekter och hade disputerat 1957 på österbottniska dialekter. 1958 

debuterade han som författare och gjorde en diger karriär som författare och utkom 

med ett fyrtiotal diktsamlingar, berättelser samt dramatik och översättningar. Huldén 

var professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet 1964–1989 och kom att bli en 

ledande gestalt i finlandssvenskt kulturliv.138 Huldén tog kraftigast ställning mot Ahlfors 

förslag i debatten. Han uttalade sig om att ”(...) skådespelarna ska tala publikens eget 

språk kommer aldrig att förverkligas” och använde som argument problemet med att 

publiken i detta fall inte skulle uppfatta vad som sägs på scenen.139 Detta kom dock att 

ändra rätt snart i samband med att nya teknik togs i användning. Precis som Ahlfors 

konstaterar ändrade mycket så småningom under 1960-talet i sättet att göra teater, och 

                                                           
135 H. (oidentifierad), Behåll ”Skillnadskan” i brist på bättre!, Nya Pressen 16.1.1962. 
136 Lars Huldén, ”`Sku`och ìnt` kan få farliga följder”, Nya Pressen 26.1.1962 
137 Lars Huldén, ”`Sku`och ìnt` kan få farliga följder”, Nya Pressen 26.1.1962 
138 Korsström 2013, 129. 
139 Lars Huldén, ”`Sku`och ìnt` kan få farliga följder”, Nya Pressen 26.1.1962 
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samtidigt i scenspråket, varav en sådan investering som mikrofoner på scenen var en av 

orsakerna.140  

 

Också Olav Ahlbäck var redan etablerad på det finlandssvenska kulturfältet. Han hade 

varit dialektologisk amanuens på Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet 

1937–50 och efter det professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet (1950–60). 

Ahlbäck var huvudredaktör för dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål 

(1976-) 1960–81. Sin stora vetenskapliga insats gjorde han med arbeten om de svenska 

dialekterna och det svenska språkets historia i Finland. Som stöd för sin syn på att 

teatern skulle fortsätta att ha en primärt språkfostrande uppgift räknade Ahlbäck upp 

exempel på vad slopandet av skillnadskan och de bergrothska principerna skulle leda till, 

och frågade sig var gränsen skulle gå ”för vad vi måste tacka ja till”.141 På liknande sätt 

var det för skribenten i Jakobstads tidning en självklarhet ”(...) att teatern skall säga 

`inte` och ´skulle`” trots att personen i fråga tyckte att det är viktigt att ”Arska från 

Sörnäs” talade genuint tyckte han att teatern måste rätta sig efter talspråket i Sverige 

för att finlandssvenskan annars skulle provinsialiseras.142 

 

Carl Öhman (f. 1930), som vid tiden var biträdande teaterchef och vice vd på Svenska 

Teatern (teaterchef 1963–82), deltog också i diskussionen på Ständerhuset samt med 

ett bidrag i den senare debatten om det finlandssvenska kulturfältet. Öhman ansåg, 

enligt rapporteringen från Svenska språkvårdsnämndens tillfälle, att nationalscenen 

fanns till för språkvården. Han motiverade sitt ställningstagande med att lyfta upp 

scenspråkets stora inflytande på talspråket i och med att det i tiden fortfarande utgjorde 

grunden för undervisningen i muntlig framställningskonst vid Helsingfors universitet .143 

Kopplingen mellan scenspråket och universitetet ligger i att Gerda Wrede, som 

undervisade kommande skådespelare vid Svenska Teaterns elevskola i 35 år, även 

fungerade som lärare på Helsingfors universitet.144 

 

                                                           
140 Ahlfors, 8.9.2017. 
141 Olav Ahlbäck, ”`Sku`och ìnt` kan få farliga följder”, Nya Pressen 26.1.1962 
142 Svartman, ”Bland annat om skillnadskan”, Jakobstad Tidning 18.3.1962. 
143 M. R-m, ”Skillnadskan behövs men konstnär är fri”, Hufvudstadsbladet 1.4.1962. 
144 Uppslagsverket Finland 2009–2012. 
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Det kunde tänkas att de som var mindre kritiska mot Ahlfors och hans förslag om en 

uppdatering av scenspråket i sin tur skulle ha förespråkat ett modernare språk i förmån 

för det konstnärliga uttrycket. Så enkelt är det dock inte och det fanns de personer som 

deltog i debatten som antydde att de var för en uppdatering av scenspråket, men som 

ändå såg språkvård som teaterns uppgift. Johan Wrede, som lyfte upp att ett utbyte 

mellan scenspråk och språket utanför scenen är nödvändigt för språkets utveckling, 

refererade till exempel i sin text till den pedagogiska aspekten och ansåg att 

scenspråkets uppgift var att korrigera talspråket. Han tog även upp scenspråkets 

normativa betydelse i ett ”samhälle som kämpar med sitt språk”. 145 

 

Chef för Svenska Teatern Runar Schauman deltog i debatten i form av två insändare 

samt som representant för teatern under diskussionen på Ständerhuset. Schauman 

hade en lång historia inom Svenska Teatern. Han hade genomgått Svenska Teaterns 

elevskola 1928–30 och var sedan dess engagerad vid teatern, som lärare i diktion och 

talteknik under 1950-talet, som biträdande chef 1952–54 och som teaterchef och vd 

1954–63.146 Han hade med andra ord personligen utbildats i att använda sig av den så 

kallade skillnadskan och hade vant sig vid det rådande scenspråket under sina 35 år vid 

teatern. Schauman verkar ha varit mycket konservativ, åtminstone gällande 

repertoarval. Han såg teaterns uppgift som i första hand språkvårdande och 

folkupplysande och kan inte sägas ha haft ett särskilt nytänkande synsätt på teatern. 

Detta kommer fram i och med att Vivica Bandler, känd för sin moderna och vågade stil 

som regissör, som upprepade gånger fungerat som regissör under Nicken Rönngrens tid, 

inte längre anlitades efter att Schauman tagit över som teaterchef.147 Schauman tolkade 

Ahlfors försök till diskussion som kritik och tog den som en personlig förolämpning. 

Detta förde med sig att han missförstod Ahlfors syfte och därmed inte tog upp ett 

endaste motargument för sin syn i frågan utan konstaterade endast att Svenska Teatern 

även i framtiden kommer att fungera som ett språkligt exempel.148 

 

                                                           
145 Johan Wrede, ”Finlandssvenska scenspråket är konstnärligt ett problem”, Nya Pressen 24.1.1962. 
146 Åkerfelt 2017, 52. 
147 Ahlfors 2011, 25–26. 
148 Runar Schauman, ”Genmäle till B. Afs.”, Nya Pressen 20.1.1962.  
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Representanterna för artistkåren vid Svenska Teater var inne på samma linje som 

Schauman, och också lika vaga i sin argumentation. Kåren skrev att ifall språket på 

Svenska Teatern verkligen skulle vara ett så kallat dött språk, utan en koppling till 

finlandssvenskan utanför scenen, skulle skådespelarna inte acceptera det. Artistkåren 

vid Svenska Teatern, som bestod av ett trettiotal aktiva skådespelare, bidrog i debatten 

med en gemensam insändare. År 1962 var skådespelare som Algot Böstman (f. 1935), 

Carl-Axel Heiknert (1924–81), Göran Cederberg (1926–78), Sven Ehrström (1909–81), 

Rurik Ekroos (1902–77), Helen Elde (f. 1939), Kurt-Erik Ingvall (1925–87), Börje 

Lampenius (1921–2016), Märta Laurent (1920–2011), Erik Lindström (1906-74), May 

Philgren (1904-86), Håkan Pörtfors (1938–2010), Gerda Ryselin (1909-1990), Gunvor 

Sandkvist (1923–2014), Göran Schauman (f. 1940), Henake Schubak (1911–86), Leif 

Wager (1922–2002) och Nanny Westerlund (1895–1989) anställda på teatern och har 

således tillhört denna artistkår.149 

 

Dessa skådespelare utövade i praktiken det språk som Ahlfors attackerat och döpt till 

skillnadskan. Eftersom det var fråga om en artistkår bestående av tiotal skådespelare 

kan det givetvis ifrågasättas om alla verkligen var av annan åsikt än Ahlfors. Detta tog 

Ahlfors upp då han kommenterade artistkårens bidrag senare i debatten genom att 

ifrågasatta ett trettiotal personers gemensamma åsikt.150 Finnilä tar upp en hierarki som 

till in på 1960-talet härskade på Svenska Teatern, och som väl kunde tänkas ligga bakom 

artistkårens homogena svar. Hon skriver att de yngre skådespelarna i kåren antagligen 

inte delade åsikten men att det inte sågs som ett alternativ att uttrycka sin avvikande 

åsikt.151  

 

Det är lätt tolkat att Ahlfors indirekt kritiserade skådespelarna för att inte kunna stå på 

sig då han i sin kolumn skrev att skillnadskan påtvingats dem, vilket även tas upp av 

artistkåren i deras svar.152 Däremot gjorde han det klart att han ingalunda kritiserar 

skådespelarnas konstnärliga nivå.153 Kåren reagerade, på samma sätt som Schuman, 

                                                           
149 Uppslagsverket Finland 2009–2012. 
150 Bengt Ahlfors, ”Diskussionen om scenspråket avslutas”, Nya Pressen 29.1.1962. 
151 Finnilä 1994, 48. 
152 Artistkåren vid Svenska teatern i Helsingfors, ”Svar till B.Afs.”, Nya Pressen 22.1.1962.  
153 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. 



 
 

40 
 

känslosamt på Ahlfors kolumn vilket gjorde att deras argumentation saknar logik. De 

konstaterar endast kort, utan vidare motiveringar, att scenspråket ingalunda var i behov 

av en uppdatering och att detta inte var en fråga för vidare debatt ”Vi vill gärna behålla 

vårt scenspråk, vårda oss om det och förkovra det - helst utan inblandning av personer, 

vars syfte förefaller oss dunkelt. Någon vidare polemik kommer vi inte att inlåta oss i.”154 

 

En orsak till det kritiska bemötandet av Ahlfors kolumn låg i att det antagligen var första 

gången som teaterns roll som språkvårdare ifrågasatts och således en alldeles ny tanke 

för de flesta.155 Det är lätt konstaterat att de som argumenterade emot Ahlfors förslag 

om en uppdatering av scenspråket förespråkade de riktlinjer gällande finlandssvenskan 

som hade fastställts av Bergroth och att en viss rädsla om språket fortfarande fanns kvar 

kan tydas i materialet. I sin kolumn skriver Ahlfors ”Då inledde Hugo Bergroth sin stora 

kampanj för att rensa finlandssvenskan från provinsialismer, finlandismer och andra 

särdrag. För detta gigantiska projekt ansåg han sig ha nytta av teatern (...)”.156 

 

Många av meddebattörerna tog fasta på Ahlfors yttrande om Bergroth och 

kommenterade det. I materialet kommer det tydligt fram att det inte enligt majoriteten 

ansågs acceptabelt att rikta kritik mot honom. Trots att reaktionerna till kolumnen idag 

kan uppfattas oförklarligt häftiga, och också omotiverade, skvallrar materialet om 

orsaken bakom detta. Bergroths normering av finlandssvenskan och hans insats för 

scenspråket var en betydande del av det finlandssvenska identitetsskapandet och 

många personer som upplevt denna tid förknippade självklart sin identitet med hans 

språkliga normer. 

 

Torsten Bjurström var en av dem som tog upp Ahlfors kommentar om Bergroth. Han kan 

sägas ha haft en sarkastisk ton i sin insändare då han skrev om Ahlfors att denne ”(...) 

beklagar att Hugo Bergroth har haft något att säga till om (...)” med vilket han hänvisade 

till Ahlfors kritik mot det rådande scenspråket som fastställt grunderna för 

scenspråket.157 Även Olav Ahlbäck klandrade i sin text Ahlfors för att kritisera Bergroth 
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då han skrev ”Han underkänner alltså den högspråkliga norm som Bergroth 

uppställde”.158 Likaså hänvisade teaterchef för Svenska Teatern Runar Schauman i sin 

argumentation till Bergroth och konstaterade att Ahlfors ”inte är så litet säker på sig då 

han anser sig vara en större auktoritet i fråga om språkets uttal, än prof. Hugo 

Bergroth”.159 Denna kommentar tyder på att det i början av 1960-talet fortfarande var 

olämpligt att ifrågasätta Bergroth och hans normering av finlandssvenskan. 160 

 

Litteraturhistorikern Johan Wrede (f. 1935), som bidrog i debatten i egenskap av 

litteraturvetare, hade publicerat en roman (330 dagar, 1956) och höll på med sin 

doktorsavhandling som utkom 1965 och var med andra ord insatt i det litterära fältet i 

Svenskfinland. Han var senare forskare vid statens humanistiska kommission 1965–68, 

docent och tf. professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet 1968–69 samt 

1969–95 professor i ämnet. Även Wrede hänvisade till Bergroth då han skrev ”Hans 

formulering betyder väl närmast att Svenska teatern lyssnar mer till Bergroths redan 

höstligt nakna pekpinne än till den gröna granens susning. Att man i templet talar ett 

dött ritualspråk, ett renlärigt fikonspråk från gångna dagar.”161 Till skillnad från de flesta 

andra var Wrede således av den åsikten att scenspråket var föråldrat i och med att han 

kallade Bergroths normer för en höstligt naken pekpinne i jämförelse med den gröna 

granens susning. Wrede hör till samma generation som Ahlfors vilket kan vara en av 

orsakerna bakom hans liberalare ståndpunkt. Som litteraturvetare och författare 

representerade han ett annat synsätt på språket. Som det påvisats var det i första hand 

språkforskarna som var kritiska mot Ahlfors förslag om en uppdatering av scenspråket. 

 

Ahlfors argumenterade för att teaterns primära uppgift borde vara att tjäna konstnärliga 

syften, istället för att fungera som en språkvårdare eller ett forum för folkupplysning. 

Han uttryckte också sin oro över att det inte är möjligt för teatern att fungera 

konstnärligt tillfredsställande så länge som dess uppgift ansågs främst språkvårdande.162 

Han ansåg att scenspråket borde anpassas efter stil så att det medverkar till teaterns 
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illusionsskapande och tog upp annat som, vid sidan av språket, användes till att skapa 

verklighetskänsla som belysning, rekvisita, kläder samt dekor och frågade sig varför 

språket inte skulle användas på dylikt sätt.163 Som stöd för sin tes gjorde Ahlfors 

jämförelser till livet utanför scenen: 

 

(...) försöker vinlägga (sic) mig om ett vårdat språk-men det är ju inte det saken 

gäller. Jag försöker också vinlägga (sic) mig om en vårdad klädsel. Ändå skulle jag 

tycka att det såg underligt ut ifall luffare på scenen uppträdde i smoking.164 

 

 

För att övertyga de personer Ahlfors debatterade emot drog han paralleller till 

konstarter som lyrik och måleri, och skrev att hans syfte om att slopa de teoretiska 

kraven inom konsten kanske blir tydligare om jämförelser görs till att det skulle finnas 

strikta normer som inom dessa begränsade det konstnärliga uttrycket.165 

 

Författaren V.V. Järner (1910–97) tog i sitt inlägg vid sidan om uttalet  upp andra faktorer 

som påverkar språket på scenen som rytmen, tonfallet, tempot och röststyrkan och 

skrev att ”språkvården bör ju i alla avseenden bygga på en lyhörd språkkänsla som inte 

heller utesluter en viss utveckling”.166 På det här sättet flyttade han debattens 

tyngdpunkt från hur enskilda ord bör uttalas till det som man kan tänka sig att Ahlfors 

från första början var ute efter, det vill säga det konstnärliga resultatet. Järner hade tagit 

folkskollärarexamen 1939 och var vid tidigt 1960-tal anställd som lärare i Borgå. Han 

inledde sitt författarskap under 1940-talet och skrev under 1950- och 1960-talen flera 

skådespel som ansågs för originella för finländsk scenkonst men som nådde framgång 

utomlands. Han var som författare högst troligt insatt i vad som pågick på det litterära 

fältet i tiden och hans dramatik hade satts upp på Lilla Teatern.167 

 

Järner konstaterade att Ahlfors var ”ute i ett angeläget ärende” vilket tyder på att han 

ansåg att det kunde vara dags att diskutera normerna kring scenspråket. Trots detta 
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skrev han att ”landsbygdsdialekter endast i undantagsfall är lämpliga som scenspråk.”168 

Med andra ord kan det konstateras att också de som ansåg det rådande scenspråket 

stelt ändå kunde se teaterns uppgift som folkbildande och lät även förstå att frågan om 

dialekter och slangord på scenen inte var så enkel som Ahlfors antytt. Precis som de 

flesta andra som uttalade sig i ämnet ansåg Järner att användningen av annat än 

högsvenska på scenen endast var lämplig i sketch- samt revysammanhang, vilket 

skvallrar om att det språk som talades utanför städerna fortfarande vid tidigt 1960-tal 

ansågs ovårdat.169 

 

I materialet kommer det fram att även diskussionen på Ständerhuset handlade om 

teaterns språkvårdande uppgift i förhållande till det konstnärliga uttrycket. Ahlfors 

konstaterade själv att scenspråket diskuterades inför fel forum eftersom saken enligt 

honom inte gällde språkvård utan ett konstnärligt problem och att frågan inte borde 

vara filologisk utan konstnärlig. Han beklagade sig också över att inga skådespelare var 

inbjudna och när han på Svenska Teatern 1975 deltog i ett två dagars seminarium om 

scenspråket konstaterade han i sin dagbok att han äntligen får diskutera ärendet med 

de människor som det verkligen berör.170 

 

 

3.3. Vivica Bandler och kvinnorna i debatten 
 

Diskussioner om den så kallade kulturmannen, ett begrepp som har myntats av Ebba 

Witt-Brattström för att problematisera den utbildade och aktiva mannen på det 

kulturella fältet, har förts under 2010-talet i svensk press samt i boken Kulturmannen 

och andra texter (2016).171 I tidningarnas spalter, i en skriven offentlighet, är det de 

manliga aktörerna som oftast tar till orda och också i det material som studerats inför 

avhandlingen lyser kvinnorna med sin frånvaro. Inte en enda kvinna uttalade sig i 

pressen i debatten 1962, vilket tycktes vara tidstypiskt. I den så kallade 

modernistdebatten, som fördes i Vasabladet 1965 av ett antal finlandssvenska 
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författare, var upplägget rätt liknande. Då var det visserligen en kvinna, Margaretha 

Starck, som skrev det första, provocerande, inlägget, men för övrigt var det nästan 

fullständig mansdominans i debatten. Det offensiva sätt som Starck uttryckte sig på i ett 

offentligt uttalande ansågs högst opassande på grund av att hon var kvinna.172 

 

Ahlfors representerade en nytänkande generation inom teatern. Det har i samtal med 

Kristin Olsoni kommit fram att det i tiden som debatten förde i fanns en likatänkande 

skara av finlandssvenskt teaterbranschfolk, förutom Olsoni själv, Martin Kurtén, Ralf 

Långbacka samt Vivica Bandler. Det var dock ingen av dem som uttalade sig i den 

offentliga debatten 1962 och Ahlfors kan sägas ha fungerat som en röst för dem.173 Den 

som däremot hade uttalat sig om det finlandssvenska scenspråket redan innan debatten 

om skillnadskan var regissören och teaterchefen Vivica Bandler (1917–2004), som för 

tiden var chef på Lilla Teatern (1955–67). Redan i slutet av 1930-talet hade hon rest till 

Paris där hon lagt grunden för sitt stora internationella teaterkunnande. Som regissör 

hade hon debuterat i slutet av 1940-talet på Svenska Teatern med en så kallad 

studioföreställning, en pjäs som ansågs experimentell och avancerad, och jobbade med 

föreställningar i Paris i början av 1950-talet. Hon kom senare att arbeta som teaterchef 

och regissör i Sverige och Norge.174 

 

Ahlfors arbetade med Bandler ett flertal gånger under sin karriär som regissör, främst 

på Lilla Teatern. I början av 1960-talet hade de redan arbetat i samma produktioner ett 

par gånger (utanför Lilla Teatern) och Ahlfors såg det mesta som regisserades av 

Bandler, vilket gjorde att hon för honom var mycket uppskattad nytänkande regissör och 

teaterchef. 175 Under Bandlers tid var scenspråket på Lilla Teatern som en motsats till 

språket som talades på Svenska Teaterns scen. Den primära orsaken var att Lilla 

Teaterns salong skiljde sig avsevärt från den på Svenska Teatern i och med att publiken 

satt närmare scenen, vilket gjorde att ett intimt tilltal blev naturligare. Även 

Kammarteaterns (grundad 1951) sätt att spela på har i vissa fall ansetts som en 

föregångare för den intima spelstilen. En annan tradition som i hög grad hade inflytande 
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på spelstilen var revyerna kring årsskiftet som sattes upp i föreningshusen runt om i 

Svenskfinland.176 Bandler hade i början av 1950-talet regisserat för Kammarteatern, som 

för tiden var ett viktigt forum för inhemska dramatiker och unga regissörer. Ahlfors har 

senare kallat hennes arbete där för ett paradigmskifte med hänvisning till den 

föreställning hon regisserade 1953. Jörn Donner skrev i sin kritik att det för första gången 

under historisk tid användes vardaglig finlandssvenska i en av rollerna.177 

 

Trots detta deltog Bandler inte självmant i debatten om skillnadskan, utan hon uttalade 

sig först i diskussionen på Ständerhuset, dit hon blivit inbjuden i egenskap av teaterchef. 

I det studerade materialet går det att avläsa att Bandler var den enda som stod på 

Ahlfors sida. Hon höll med honom och uttryckte sin åsikt genom att konstatera att 

språkbruket på scenen borde utformas i enighet med de konstnärliga kraven. Enligt 

rapporteringen var hon dock tillbakahållen jämfört med sitt vanliga jag. ”Viveca Bandler, 

som brukar yttra sig färgstarkt och personligt, var visst också påverkad av miljön. Hon 

var alldeles ovanligt snäll.”178 

 

Till Språkvårdsnämndens diskussion på Ständerhuset var, förutom Bandler två andra 

kvinnor, rektor för Svenska Teaterns elevskola 1941–66 Gerda Wrede (1896–1967) samt 

journalisten och teaterkritikern Greta Brotherus (1915–1999) inbjudna. Wrede var 

skådespelare och talpedagog och deltog som rektor för elevskolan vid Svenska Teatern 

samt representant för talundervisningen för skådespelarna. Hon hade redan 1931 

utsetts till tf. föreståndare för elevskolan av Nicken Rönngren och arbetade som 

scenchef 1938–48 samt som biträdande teaterchef 1954–59. Under största delen av sin 

karriär var hon även aktiv regissör.179 I diskussionen hänvisade hon till Dramatens 

elevskola i Stockholm som inte antog elever som talade dialekt. Hon tog också upp 

engelska teaterskolor som lärde ut londonslang.180 Brotherus arbetade under tidigt 

1960-tal som frilansjournalist på Nya Pressen (1950–68) och hade genomgått Svenska 
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Teaterns elevskola 1938–40.181 Hon tog i sin tur upp vikten av en intensiv språkvård som 

motvikt mot televisionens inflytande.182 Wrede och Brotherus hade alltså, till skillnad 

från Bandler, en stark koppling till Svenska Teatern samt dess elevskola och därmed till 

det rådande scenspråket. 

 

 

3.4. Johannes Salminen och Lars-Peter Ringbom för debatten vidare 

 

Debatten om scenspråket i Nya Pressen avslutades rätt snabbt men fortsatte senare 

under våren 1962 i andra medier, och kom småningom att handla om mycket mer än 

endast scenspråket på Svenska Teatern. Författaren, konsthistorikern och kritikern 

Göran Schildt (1917–2009) var den sista som hann yttra sig i debatten om skillnadskan 

innan debatten avslutades. Han hade debuterat som författare 1943 och hade vid tidigt 

1960-tal redan uppnått internationell framgång, och hans böcker hade översatts till ett 

tiotal språk. Schildt hade således en rätt hög status inom de finlandssvenska 

kulturkretsarna.183 Han var den första som antydde att frågan egentligen gällde ett 

allmännare plan, och hela det finlandssvenska kulturfältet, och inte enbart språket på 

Svenska Teatern, då han skrev ”...pretention om att betrakta Svenskfinland som ett slags 

självständig kulturstat, där man behöver ett eget högspråk”.184 

 

Förståelsen för Ahlfors argument tilltog som sagt i samband med att debatten i Nya 

Pressen avslutades och när ämnet på nytt togs upp i Finsk Tidskrift senare under våren 

var hållningen till ämnet en annan än under första delen av debatten.185 Skribenten för 

artikeln, Johannes Salminen (1925–2015), hävdade att diskussionen om scenspråket är 

en finlandssvensk tabu, samt kritiserade den finlandssvenska mentaliteten för att inte 

ha ”en aning om hur en levande kultur fungerar”.186 Fil.dr. Salminen var 1956-60 litterär 

rådgivare vid Söderströms förlag i Helsingfors och litterär chef 1961-91. Som förläggare 

kom han i hög grad att prägla det sena 1900-talets skönlitterära utgivning i Svenskfinland 
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och var känd som frän och kontroversiell essäist. I sin essä Levande och död tradition 

(1963) angrep han det finlandssvenska etablissemangets försök att försköna skeendet 

under inbördeskriget 1918 och kritiserade också den litterära modernismens 

naturbundna idyllisering vilket kom att väcka livlig debatt. Salminen blev känd för den 

stora finska publiken som kolumnist för Helsingin Sanomat.187  

 

Salminen var redan i början av 1960-talet en känd kulturskribent. Att artikeln dessutom 

utkom i Finsk Tidskrift gjorde att frågan fick ett ytterligare gehör. I samband med 

Salminens artikel flyttade tyngdpunkten i diskussionen från att handla specifikt om 

scenspråket till en fråga om debattens natur. Salminen förespråkade en öppen 

diskussion och kritiserade därmed en del av de tvära svaren som Ahlfors fått på sitt 

förslag. Han beklagade att debatten avslutats innan den ens hunnit börja och 

konstaterade att ”oviljan till debatt lyser fram på varje rad, med därav logisk följande 

lust att täppa munnen på opponenten”. 188 I och med Salminens text fördes således 

debatten om scenspråk och uttal in på frågor om de finlandssvenska institutionernas 

ovilja att ta till sig kritik. En kommentar till Salminens text utkom i Jakobstads Tidning 

där uttalet i scenspråket visserligen togs upp, men texten handlade i hög grad om 

finlandssvenskars inkompetens till argumentation då det gäller språket och det 

konstaterades också att ämnet var tabubelagt.189 Ärendet togs även upp i ledarspalten 

i Borgåbladet och diskussionen fortskred till att handla om det finlandssvenska 

kulturinstitutionerna och fonderna på ett allmännare plan.190 

 

Journalisten Lars-Peter Ringbom (1929–2009) var den som förde vidare diskussionen 

som Salminen påbörjat om det finlandssvenska institutionsfältet. Ringbom deltog även 

i diskussionen på Ständerhuset i egenskap av representant för Rundradion där han varit 

programredaktör 1954–61. Han var chef för svenska TV-avdelningen 1962–69 och blev 

senare programchef vid TV 1 (1970–92) och ansågs som en av den finländska 

televisionens grundpelare och den som lade grunden till FST (idag Yle Fem).191 Han 
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konstaterade i sin text att få länder eller befolkningsgrupper omgav sig av lika stora 

mängder institutioner som den finlandssvenska minoriteten och att problemet med att 

kritisera dem låg i att de inte var anonyma på samma sätt som den statliga 

verksamheten. Eftersom hela det finlandssvenska kulturfältet var beroende av dessa 

institutioner i form av olika stöd och stipendier hade mentaliteten enligt Ringbom blivit 

sådan att folk inte ville eller vågade ifrågasätta institutionernas verksamhet i rädsla för 

sina egna intressen. 

 

Ringbom pekade i sin text ut flera finlandssvenska institutioner och ifrågasatte 

grunderna för de understöd som utdelades av dem. Han hänvisade till 

scenspråksdebatten och det kommer tydligt fram att kritiken, som riktades till hela 

fältet, hade sitt ursprung i debatten om skillnadskan. Hur kritiken om det rådande 

scenspråket togs emot i samband med debatten i Nya Pressen, ges i artikeln som 

exempel på hur hela det finlandssvenska institutionsfältet fungerar, det vill säga att det 

gärna sköter sitt utan yttre inblandningar.192 Representanter för både Svenska 

Folkpartiets kulturdelegation och därmed Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, 

Svenska Teatern, Svenska Litteratursällskapet samt Finlands Svenska Folkting svarade 

på Ringboms artikel i två omgångar i Hbl.193 

 

 

4. Debatten i samtiden 
 

Under tidigt 1960-tal pågick ett brytningsskede i det finlandssvenska samhället som 

avspeglade sig på det finlandssvenska kulturfältet. Som bakgrund till detta fanns de 

ändringar i näringsstrukturen som bidragit till urbaniseringen och de förändringar i 

samhällsklasserna som detta fört med sig. Inom politiken på finlandssvenskt håll 

dominerade meningsskiljaktigheterna inom Sfp och på den kulturella scenen hade 

litteratur av bland andra Jörn Donner, Marianne Alopaeus och Christer Kihlman, som 
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skildrade det finlandssvenska borgerliga i ett kritiskt ljus, uppnått stor framgång. 

Televisionen hade blivit vanligare i de finländska hemmen och inom den finlandssvenska 

teatern påverkade Lilla Teatern i Helsingfors med sin intima spelstil. Under 1950-talet 

hade det tidigare realistiska sättet att göra teater på delvis fått ge vika för ett modernare 

uttryck då Brechts teaterteori slog igenom i Finland.194 I det här kapitlet placeras 

debatten om skillnadskan in i sin samtid genom att visa hur dessa samtidsfenomen i 

kulturlivet i Finland kan avläsas i materialet. 

 

 

4.1. Kulturfältet i det svenska Finland 
 

Diskussioner om finlandssvenskan, samt offentlig kritik mot det finlandssvenska 

institutionsfältet förekom innan debatten om skillnadskan bröt ut 1962. Ahlfors kolumn, 

och kritiken mot det finlandssvenska institutionsfältet som den småningom ledde till, 

var ett inlägg i den redan rådande debatten inom det finlandssvenska kulturfältet, där 

det traditionella ifrågasattes. Inom litteraturen hade Christer Kihlman år 1960 uttalat sig 

om de finlandssvenska författarnas ovilja att ta ställning till dagsaktuella frågor och hade 

kritiserat dem för att istället fly undan till sin egen skyddade värld. Bristen på nationell 

självanalys begränsade enligt Kihlman författarna från att skriva konstnärligt 

högtstående. I samband med den häftiga diskussion som Kihlmans påståenden ledde till 

i pressen, hade frågan om provinsialismer samt förfinskningen av det svenska Finland 

kommit upp.195 Artikeln, som provocerade den finlandssvenska borgerligheten ännu 

långt efter att den gavs ut, diskuterades både i Finland och i Sverige.196 

 

I diskussionerna som fördes 1962 ifrågasätter Ahlfors på liknande sätt det traditionella 

då han ifrågasätter det rådande scenspråket och på samma sätt kritiserades det 

finlandssvenska institutionsfältet samt dess oförmåga att ta till sig kritik.197 Likartade 

diskussioner på det finlandssvenska kulturfältet fördes också efter debatten 1962. 
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Exempelvis den så kallade modernistdebatten i Vasabladet, som en rad finlandssvenska 

författare deltog i, bara några år senare.198  

 

Lilla Teatern i Helsingfors hade sedan mitten av 1950-talet bjudit på för tiden djärva 

pjäsval samt ett vardagligt, och därmed för tiden vågat, scenspråk. Att Lilla Teatern, dess 

scenspråk och spelstil nämns i scenspråksdebatten 1962 är därför inte förvånande. Då 

Göran Schildt diskuterar problematiken kring det finlandssvenska scenspråket tar han 

till exempel upp Lilla Teatern som ett exempel på en teater som språkligt lyckats med 

att avstå från ”alla uppstyltade pretentioner och språkliga preciositeter” till förmån för 

det konstnärliga.199 Det står klart att Vivica Bandler och språket på Lilla Teaterns scen 

påverkade debatten om skillnadskan, eller till och med var grunden till den. Ahlfors har 

senare konstaterat att debatten om skillnadskan, och det stöd Bandler gav honom under 

den, var början till en livslång vänskap mellan honom och Bandler.200 

 

Regissören och teaterchefen Ralf Långbacka (f. 1932) deltog i debatten 1962 med ett 

inlägg där den nya, mera abstrakta, synen på teaterkonsten kommer fram. Precis som 

Ahlfors var Långbacka inne på att teatern borde arbeta med konstnärliga syften. Han 

hänvisade till debatten om skillnadskan och konstaterade att kritiken inte mötts 

konstruktivt.201 

 

Att det dock var fråga om viktiga estetiska problem tycks ingen vilja erkänna. Och 

ändå förefaller det oerhört naturligt att vi som varje dag måste konstatera de 

finlandssvenska språksvårigheterna, som vid varje finlandssvensk 

teaterföreställning påminns om vårt instruments otillräcklighet – att vi skulle 

diskutera svårigheterna, att vi skulle se dem som ett estetiskt problem och inte 

som personliga prestigefrågor.202 
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I tiden som debatten fördes i skedde det en modernisering i de nordiska länderna och 

debatten om realismen mot modernism vaknade upp inom konsten.203 Inom 

teaterkonsten hade illusionsrealismen, som byggde på 1800-talsrealismen inom 

litteraturen, börjat ifrågasättas. Den handlade om att eftersträva en så äkta och 

noggrann beskrivning av verkligheten som möjligt gällande såväl scenografi, ljud, ljus, 

kostym, tal och rörelse samt att texten skulle basera sig på verkliga händelser.204 

Långbacka kallar denna våg för ett försök att ”reteatralisera” teatern eller ”att göra 

teater till teater”. Även Kristin Olsoni tog upp det mera abstrakta sättet att arbeta på, 

som så småningom nådde Finland i dessa tider. Enligt henne gällde det konservativa 

sättet att göra teater in på 1960-talet, med en stark betoning på uttal, inte bara Finland 

utan hela Norden. Till exempel i Paris var teatern redan under den här tiden mycket 

mera abstrakt och skådespelarna använde sig av hela kroppen till skillnad från endast 

rösten. Själv fick hon sin utbildning där och började sitt arbete på Svenska Teaterskolan 

1963 i opposition mot det traditionella sättet att göra teater på.205 Kanske hade Ahlfors 

redan hunnit bli influerad av detta nya, mer abstrakta sätt då han i sin kolumn efterlyste 

det konstnärliga istället för det språkliga uttrycket.206 

 

Långbacka var chef för Åbo Svenska Teater 1960–65 och han hade studerat i Berlin där 

den tyska författaren Bertolt Brecht hade blivit hans stora läromästare.207 Brecht, bland 

andra, hade under 1900-talet arbetat emot den realistiska traditionen och han kom att 

ha en stor inverkan på teaterns utveckling i Europa under den tidigare delen av 1900-

talet. Under åren 1919–1956 utvecklade han en teaterteori som innefattade begreppet 

episk teater som under 1950-talet slog igenom i Finland.208 Långbacka tar i sitt inlägg i 

debatten 1962 upp både det tyska scenspråket och Brecht då han argumenterar för att 

diskussionen om scenspråket borde handla om konstnärliga uttrycksproblem. Han 

hävdade att det i den finlandssvenska teaterdebatten alltjämt handlade om ekonomiska 

och praktiska svårigheter och ansåg att Brechts analys om det tyska scenspråket väl 
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kunde användas som utgångspunkt för en diskussion om det finlandssvenska 

scenspråket.209  

 

Att ett modernare uttryck inom teatern kunnat slå igenom i Finland hade enligt 

Långbacka delvis att göra med att filmen och televisionen i allt större grad under denna 

tid tog över rollen som verklighetsillustratör.210 Både radio och television ställde krav på 

språket vilket också kommer fram i debatten om skillnadskan. I diskussionen kommer 

det fram att televisionen under tidigt 1960-tal av en del uppfattades som dåligt 

inflytande både språkligt och på andra plan. Greta Brotherus betonade under 

språkvårdsnämndens tillställning vikten av bra språkvård som motvikt till televisionens 

inflytande.211 

 

...vikten av en allt intensivare språkvård som motvikt till televisionens inflytande 

– dess finskspråkiga uttryck och reklamslogans, som verkar avtrubbande på 

språkkänslan och utarmande på känslolivet. 212 

 

Således kan slutsatsen om att de kritiska reaktionerna mot Ahlfors tanke om teatern 

som i första hand konstnärlig, istället för språkvårdande, delvis var påverkade av 

televisionen dras. Till en början hade de svenskspråkiga televisionsprogrammen en stark 

Helsingforscentrering vilket väckte en del kritik. År 1963 gjordes dock ett försök till att 

producera flera program på övriga orter i det svenska Finland samtidigt som livet på de 

olika orterna skildrades i programmen.213 Detta kan ses som en direkt följd av de 

diskussioner som förts inom både litteratur och teater kring demokratiseringen av 

kulturen. 

 

Även en av journalisterna som refererade tillfället på Ständerhuset hänvisade till 

televisionens inflytande, och spekulerade kring, precis som Långbacka konstaterat, att 

den låg bakom den nya, intimare spelstilen.214 ”Kanske bakom allt också ligger en 
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publikdragning till intim dialog, intim spelstil á la rikssvensk teater, film och TV.”215 

Samtidigt reflekterade journalisten alltså över det finlandssvenska scenspråkets 

förhållande till scenkonsten och televisionen i Sverige. Att Sverige och kulturlivet där tas 

upp i diskussionerna kan förklaras med att kulturlivet i Sverige genom tiderna haft en 

stor inverkan på det svenska Finlands kulturliv. Detta beror, förutom på den 

gemensamma historian, på att finlandssvenskar i vissa branscher är beroende av 

utbudet i Sverige. Som exempel tar Tom Sandlund upp produkter inom populärkultur 

som vid tidigt 1960-tal började bli allt vanligare.216 

 

Det är därför inte överraskande att kopplingen mellan svensk och finlandssvensk kultur 

lyfts också upp av andra i debatten. Carl Öhman tog upp förhållandena i Sverige som 

exempel då han under diskussionen på Ständerhuset efterlyste en sceniskt gångbar 

”lågsvenska” samt ett ”allmogespråk”.  Han hänvisade till småländskan som ”främst 

tack vare Vilhelm Moberg blivit scenens ”allmogespråk”.”217 Även Gerda Wrede tog 

under samma tillfälle upp omständigheter i Sverige då hon beskrev hur en svensk 

skådespelare jobbade i sju år för att övervinna sin skånska dialekt innan han blev 

antagen till Dramatens elevskola i Stockholm.218 Göran Schildt hänvisade också till den 

rådande situationen i Sverige där teatrarna enligt honom försökte eliminera olika 

dialekter till förmån för en förädlad stockholmska.219 

 

 

4.2. En klassfråga 
 

Det visar sig att diskussionerna 1962 delar in deltagarna i två läger, där det ena 

representerade en nytänkande, liberal skara som ansåg att konsten skulle öppnas upp 

för alla. Det andra, mera konservativa lägret ansåg i sin tur att konsten fortfarande 

tillhörde de högre samhällsklasserna och att dess syfte var att bilda. Bakgrunden till 

denna tudelning är att en borgerlig, rätt stel kultur hade härskat i städerna fram till 1950-
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talet, och det korrekta språket var en symbol för den. Så småningom, i och med den 

kraftiga urbaniseringen, fick borgerskapet ge vika för en modern medelklass med 

blandad bakgrund.220 I samband med detta var det teaterns, liksom det tidigare varit 

litteraturens, tur att bli bekant för en ny, icke borgerlig, publik. 

 

Språkdebatten 1915 hade, som det tidigare kommit fram, gått hand i hand med en 

diskussion om det nationella. I samband med nationsbygget ville man skapa en skillnad 

mellan det egna nationalspråket i förhållande till andra nationalspråk för att på så vis 

markera gränser mellan grupper eller gemenskaper.221 Under 1910-talet förknippades 

högkulturen i Finland fortfarande starkt med det rikssvenska och det var också därför 

svårt att tänka sig något annat än rikssvenska på scenen. De som motsatte sig ändringen 

av scenspråket i debatten 1962 hade eventuellt delvis samma motiv; att teatern tappar 

status om finlandismer och dialekter får ta plats på scenen.222 

 

Det kan tolkas som att de som var emot en uppdatering av scenspråket samtidigt ansåg 

att teaterns, på liknande sätt som det ansetts vara litteraturens, roll var att lära ut det 

borgerliga sättet att tala och att vara på. Detta ansågs också vara det rätta sättet, med 

ett korrekt språk, rätt samhällssyn och korrekta värderingar. Denna attityd om att det 

borgerliga sättet var det rätta sättet kommer fram i rapporteringen från diskussionen på 

Ständerhuset. När frågan om hur användandet av annat än högsvenska på teaterscenen 

diskuterades uttalade sig Huldén om att inte en hel dialekt eller ett helt slangspråk skulle 

behöva användas. Ahlbäck höll med honom och konstaterade att många översättningar 

av dialekter väl kunde uttryckas med ”knappare stilmedel”. Han tog även upp Linna 

översättningarna, vilka var typiska exempel för populära texter där dialekter förekom.223 

Diskussionerna som fördes om scenspråket 1962 visar med andra ord  att det, på 

liknande sätt som tidigare inom litteraturdebatten, handlade om en bildad klass som 

ville se till att den obildade klassen via scenspråket fick höra och lära sig det korrekta 

språket. 
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Det kommer också fram att de frågor som togs upp i samband med diskussionen om 

teaterns och dess roll år 1962, hade diskuterats inom den finlandssvenska litteraturen 

redan tidigare som en följd av att folklivsskildringarnas stigande popularitet under 1940-

talet. Diskussionen kulminerade då i den så kallade debatten om ”folksmak” och 

”finsmak” vintern 1946–47, där folksmaken i stora drag försvarades av landsortspressen 

och kritiserades av kritiker- och författarkåren i städerna.  Debatten visar att det rådde 

en uppfattning om att det var den bildade klassens ansvar att på sätt och vis uppfostra 

den obildade klassen, det vill säga bestämma över vad som skulle läsas. Detta för att 

allmogen ansågs sakna läsvana och det fanns en oro över den psykologiska och 

moraliska inverkan som litteraturen, som ansågs konstnärligt undermåttlig, kunde ha.224 

Debatten om skillnadskan var således en del, eller en följd, av dessa tidigare debatter 

om demokratiseringen av konsten inom det finländska och det finlandssvenska 

kulturfältet, som pågått under tiden efter andra världskriget. 

 

Klasskillnaderna och befolkningens uppdelning mellan stad- och landsbygd var således 

fortfarande uppenbara i det finländska samhället i början av 1960-talet, vilket uttrycks 

på flera ställen i materialet. Hans Pipping beskriver i diskussionen om de finlandssvenska 

institutionerna vikten av full yttrandefrihet och möjligheten att komma fram med sina 

problem, var på sitt sätt. I samband med sitt uttalande om hur problem kan te sig olika 

för olika personer gör han en jämförelse mellan en ”litteraturkritiker i Helsingfors” och 

”en bonde, fiskare eller arbetare” vilket är ett bra exempel på den tydliga uppdelningen 

mellan borgerskap och medelklass i städerna samt befolkningen på landsbygden.225 

 

Scenspråksdebatten 1915 hade delvis handlat om att demokratisera språket genom att 

göra det mera tillgängligt för folket. Det var moderniseringen av samhället och den 

bredare utbildningen som bidrog till tanken om språkets tillgänglighet.226 Likaså pågick 

under 1950- och 60-talet ett samhälleligt brytningsskede. I och med att ekonomin växte 

expanderade utbildningen och kom därmed att gälla en allt större del av befolkningen. 

I samband med detta började samhället ses som en gemenskap där också kulturen var 
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för alla.227 Dessa omständigheter framgår både i debatten om skillnadskan samt i 

diskussionerna som fördes i pressen efter att debatten avslutats och kritiken mot 

uppdelning mellan olika samhällsgrupper kommer tydligt fram. Ahlfors argumenterar i 

sin kolumn, vid sidan om att teaterns primära uppgift borde vara konstnärlig, för 

publikens rätt att höra sitt eget språk. Detta kan tolkas som ett ställningstagande för att 

konsten och teatern borde vara öppen och tillgänglig för en bredare publik och inte 

enbart för borgerskapet. Ahlfors hänvisar i sin text till debatten om scenspråket som 

fördes 1915 och som också handlade om en demokratisering av språket ”Kraven på en 

finländsk scensvenska dikterades till en början av publikens självklara rätt att höra sitt 

eget språk talas på teatern.”228 Vidare ställer han sig kritiskt till att den levande 

kontakten mellan teaterns språk och det finlandssvenska vardagsspråket helt och hållet 

saknas.229 

 

Också Lars-Peter Ringbom syftade till tidens ideologi om att konsten skulle vara öppen 

för alla genom att rikta sin kritik mot tillfället på Ständerhuset och ansåg att tillfället 

borde ha varit öppet för allmänheten.230 

 

En illustration till hur ett gott initiativ kan fuskas bort och ett spörsmål av allmän 

intresse göras till en angelägenhet för en inre krets visar den debatt om 

scenspråket som Svenska språkvårdsnämnden anordnade senaste lördag. Här 

skulle språkvårdsnämnden – som lyder under folktinget – ha haft ett tillfälle att 

göra sin verksamhet känd och skapa good-will för den institution den är knuten 

till. I stället för att anordna en diskussion öppen för intresserade, eventuellt med 

påstötar till direkt berörda instanser, inbjöds ett starkt begränsat antal 

företrädare för olika institutioner (...) På en snöpligt avslutad debatt följde alltså 

en auktoriserad diskussion (...).231 

 

Liknande tankegångar hade Johannes Salminen som var kritisk mot uppdelningen av 

samhällsklasserna och såg själva debatten om scenspråket som en klassfråga. Han 

frågade sig på vilket sätt klyftan mellan talspråk samt skrift- och scenspråk speglar 

klyftan mellan klasserna i Svenskfinland och anmärkte att språket även på andra håll 
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ansetts som det segast kvardröjande klassmärket. Han tog upp liknande skillnader på 

andra håll i världen men hävdade att uttalet i Svenskfinland var en iögonfallande mätare 

av bildningsgrad och social status jämfört med andra ställen. Detta enligt Salminen för 

att det i Svenskfinland i särskilt hög grad behövs en språkvård för att man ska lära sig 

tala rätt.232 

 

 

4.3. En generations- och identitetsfråga 
 

Fram till 1950-talet hade världsbilden i Europa präglats av de bägge stormakternas, USAs 

och Sovjetunionens, ideologier. Småningom formades dock en sorts tveksamhet mot 

denna polarisering som förde med sig en maktkritik som även riktade sig till mera 

närliggande auktoriteter, som statsmakten och kyrkan.233 Det fanns således under tidigt 

1960-tal likaså i Finland en ökande misstro mot institutioner inom vissa kretsar och 

demonstrationen vände sig mot borgerliga livsmönster och borgerliga 

kulturvärderingar.234 Det var med andra ord tidstypiskt att ifrågasätta en äldre 

generations värderingar samt det som varit, vilket Ahlfors gör i kolumnen 

`Skillnadskan`.235 

 

De flesta som deltog i debatten 1962 var betydligt äldre än Ahlfors. De var födda kring 

sekelskiftet eller på tidigt 1910-tal medan Ahlfors var född 1937 vilket betyder att de 

representerade olika generationer. Dessa äldre personer hade personligen upplevt en 

tid då det svenska språkets ställning inte var lika trygg som den var år 1962, och som 

därför inte såg finlandssvenskans ställning som lika självklar som den yngre 

generationen. Som det tidigare konstaterats fanns det andra inom det finlandssvenska 

kulturfältet som delade Ahlfors åsikt i frågan, och att han kan sägas ha varit en sorts 

talesman för dessa.236 Han var dock rätt ensam med att försvara sin åsikt. Varför dessa 

hördes så lite i debatterna och diskussionerna som fördes 1962 kan förklaras med att 
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samhället fortfarande var mycket hierarkiskt och att det inte var en självklarhet att 

ifrågasätta högre auktoriteter. De flesta motdebattörerna var inte bara betydligt äldre 

än Ahlfors, utan även etablerade på det finlandssvenska kullturfältet som författare, 

professorer och teaterchefer. 

 

Den yngre generation hade inte upplevt 1920- och 30-talets språkstrider, vilket kan 

förklara att det inte fanns ett liknande behov för enhetlighet i språket som det funnits 

för tidigare generationer. Det kommer tydligt fram i debatten om skillnadskan att det 

inte för Ahlfors, som förespråkade ett modernare scenspråk, var lika viktigt att skilja 

språket från finlandismer och provinsialismer som det var för de äldre personerna som 

deltog i diskussionen. Slutsatsen om Ahlfors åsikt kan dras i och med att denne skrev att 

han ville höra den till vardags talade finlandssvenskan som givetvis innehöll inslag av 

både finska och olika dialekter.237 Svaren på Ahlfors kolumn av dem som emotsätter sig 

hans idéer visar på en rädsla att glida bort alltför mycket från rikssvenskan ifall 

scenspråket skulle normaliseras. 

 

Idén att låta publiken höra ”sitt eget språk” är bestickande, men om det 

genomförs torde resultatet bli bedrövligt. Då kan vi igen hamna på glid bort från 

den svenska språkgemenskapen, så som fallet var före Bergroths 

rensningsaktion.238 

 

Som det konstaterats i föregående kapitel var det många av dem som kritiserade Ahlfors 

som tog fasta på hans uttalanden om Bergroth och uppfattade att Ahlfors kritiserade 

den gamla språkauktoriteten. Från den vidare debatten framgår det dock att Ahlfors 

från första början inte varit ute efter att kritisera Bergroth utan snarare den språkliga 

uppgift som teatern kommit att ha och Ahlfors är enligt många feltolkad. Det han 

försökte säga i sin kolumn var inte att säga emot Bergroth, som faktiskt på många plan 

verkade tala för ett scenspråk med ett trovärdigt och därmed varierande uttal. Bergroth 

verkar de facto ha varit rätt så tolerant och modern gällande sina 

språkvårdsuppfattningar jämfört med sina efterföljare.239 Även Finnilä tar upp detta och 

                                                           
237 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962. 
238 H. (oidentifierad), Behåll ”Skillnadskan” i brist på bättre, Nya Pressen 16.1.1962. 
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skriver att Bergroths mening inte var att förhindra det konstnärliga skapandet, eller som 

hon uttrycker det ”motarbeta den splittrande kraften i utvecklingen utan att därför 

förhindra den skapande”.240 

 

Därmed kan slutsatsen om att det var Nicken Rönngren som påverkade språket på 

Svenska Teatern i högre grad än Bergroth dras. Att de gamla principerna fortfarande 

följdes långt efter Bergroths död 1937 tyder på detta. Ahlfors själv var inne på samma 

spår då han konstaterade att det nya finlandssvenska språket hade ”mer eller mindre 

egenhändigt skapats av Nicken Rönngren” och ”Nicken Rönngrens position i 

finlandssvensk teater påminner om Paasikivis i republiken. Det anses inte lämpligt att, 

ens till en del ifrågasätta värdet av hans gärning”.241 Ahlfors riktade med andra ord inte 

sin kritik mot Bergroth utan till Rönngren och antydde att det språk som talats på 

Svenska Teatern sedan ett halvt sekel tillbaka på sätt och vis var artificiellt från första 

början. 

 

Ingen direkt kritik mot scenspråket hade förekommit i pressen så länge Nicken Rönngren 

levde, vilket kan förklaras med hans goda förbindelser till Amos Andersson som var 

Hufvudstadsbladets chefredaktör 1928–36.242 Den första kritiska artikeln mot 

scenspråket är enligt Finnilä från 1955.243 Dock kan Bergroths starka koppling till SvT inte 

förbises. Han var ledamot för teatern styrelse från 1913, direktionens viceordförande 

1917–1937 samt teaterns språkgranskare och språkinstruktör 1916–1921. Hans 

utgångspunkt lär under den här tiden ha varit att inte låta publiken höra sitt eget tal 

utan att ”lära oss det som riktigt är”.244 Orsaken till att debatten avslutades så snabbt 

var enligt Ahlfors att chefredaktör Axel Grönvik (1897–1992) betraktade Ahlfors 

”synpunkter som kulturvådliga och hela debatten som en olycka”.245 Han delade på så 

sätt många andra debattörers åsikt om att ämnet inte bör diskuteras i allmänheten. Han 

var född före sekelskiftet och representerade således den äldre generationen som inte 

                                                           
240 Finnilä 1994, 57. 
241 Bengt Ahlfors, ”Skillnadskan”, Nya Pressen 15.1.1962.  
242 Uppslagsverket Finland 2009–2012. 
243 Finnilä 1994, 30. 
244 Loman 1983, 88. 
245 Ahlfors 1980, 84. 
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ansåg det vara meningsfullt, eller överhuvudtaget acceptabelt, att debattera det 

rådande scenspråket och ifrågasätta Bergroths normer. 

 

Materialet visar också de polariserade åsikterna om den finlandssvenska identiteten i 

form av dess institutionsfält. De personer som uttryckte sig värnande om de 

finlandssvenska institutionerna hänvisade ett flertal gånger till att det finlandssvenska 

som finns i form av kulturfält och institutioner inte är något som får tas förgivet. De som 

kritiserade det rådande läget konstaterade ofta att vissa specifikt finlandssvenska 

fenomen lätt blir tabubelagda vilket de antog att kan ha sin bakgrund i att det kämpats 

för dem så pass länge och hårt att folk därför omedvetet tänker att de inte tål kritik.  

Långbacka påminde som exempel på detta i sin artikel om att den tid då svenskspråkiga 

i Finland måste försvara sig mot nationalistiska stämplingar sedan länge var förbi.246 

Med detta syftade han på tiden från sekelskiftet fram till 1930-talet då svenskans 

ställning i Finland inte var tryggad på samma sätt som den var 1962. 

 

Misstron mot institutioner, som låg i tiden, kommer tydligt fram, inte minst i 

diskussionen som fördes efter att debatten om scenspråket i Nya Pressen avslutats. 

Först var det oviljan till debatt som kritiserades men diskussionen gick efter det snabbt 

in på det finlandssvenska institutionsfältet och kritiken riktades direkt mot de 

finlandssvenska institutionerna. Lars-Peter Ringbom tog steget till och med så pass långt 

att han ifrågasatte institutionaliseringen av konst över lag.247 

 

Man kan kanske tala om en strävan att institutionalisera sådan som egentligen 

borde vara en känslig, rörlig och föränderlig biståndsdel i ett normalt samhälle. 

Man kan t.ex. undra om det är önskvärt att en teater ses som en institution – 

också om det är fråga om en nationalscen. En teater bör väl vara känslig för 

vinddrag i tiden och världen, undvika det statiska och i den mån 

institutionsfunktionen är en nödvändighet låta den bli diskret i bakgrunden. I 

ingen händelse borde en deluppgift få bli en klumpig skyddsridå som fälls ner 

inför kritik. Hur långt en enögd fixering vid en bestämd kulturuppgift kan leda 

visar den nyligen aktuella diskussionen om vårt scenspråk.248 

 

                                                           
246 Institutionerna och debatten, Hufvudstadsbladet 9.4.1962. 
247 Lars-Peter Ringbom, Institutioner på gott och ont, Hufvudstadsbladet 25.3.1962.  
248 Lars-Peter Ringbom, Institutioner på gott och ont, Hufvudstadsbladet 25.3.1962. 
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Lars-Peter Ringbom (f. 1929) representerade den yngre generationen i diskussionen och 

han utgick ifrån den öppenhet och stora åsiktstolerans som kommit till uttryck i 

omvärlden. Han påpekade att en öppen diskussion var en förutsättning för att kunna 

finnas och utvecklas i 1960-talets värld. Han tog även upp den äldre generationens 

upplevelser som orsak till problemet gällande oförmågan att ta till sig kritik och beskrev 

den solidaritet som enligt honom måste finnas mellan de finlandssvenskar som 

personligen upplevt trettiotalet. Samtidigt lyfte han upp den nya generationen då han 

skrev ”den generation som nu träder fram i klar utsagd kritik och fördomsfri 

självprövning ser värden som gör det möjligt att trivas och verka här”249 samt ”Det 

förefaller tyvärr som om många av våra institutioner skulle hålla på att glida från den 

generation som nu växer fram (...)”250 

 

Generationsklyftan syns således inte bara i upplägget av debatten utan kommenteras 

också av aktörerna i diskussionerna. Som ett annat exempel kan nämnas Göran Schildt 

som skrev att den yngre generationen saknar ”den trosglöd för att genomdriva så 

artificiella målsättningar”251 med vilket han hänvisar till tiden för Bergroth och 

normeringen av finlandssvenskan. Med uttalanden som ”En viss uppmuntrande 

familjetradition behövs i den stora omblandningens tid” gav den äldre generationen i 

debatten uttryck för sin syn på tiden.252 

 

Ringboms kritik möttes av flera representanter för det finlandssvenska kultur- och 

institutionsfältet. Hugo E. Pipping (1895–1975) var kansler för Åbo Akademi (1958–67) 

och uttalade sig i debatten som representant för Svenska litteratursällskapet som han 

var viceordförande för.253 Ragnar Meinander (1918-89) var ordförande i Svenska 

folkpartiets kulturfondsdelegation och därmed representant för Kulturfonden.254 Trots 

att bägge sade sig hålla med om att institutionerna borde stå öppna för saklig kritik och 

fri debatt uttryckte Meinander ändå sin önskan om ”att inhämta de sakliga upplysningar 

                                                           
249 Lars-Peter Ringbom, Solidaritet till döds?, Hufvudstadsbladet 3.4.1962.  
250 Lars-Peter Ringbom, Institutioner på gott och ont, Hufvudstadsbladet 25.3.1962. 
251 Göran Schildt, Diskussionen om scenspråket avslutas, Hufvudstadsbladet 29.1.1962. 
252 Hugo E. Pipping, Institutionerna öppna för fri, saklig kritik, Hufvudstadsbladet 2.4.1962.  
253 Uppslagsverket Finland 2009–2012. 
254 Minnesrunor, Svenska folkskolans vänner. 
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han kan få genom en enkel förfrågan hos den han har i avsikt att kritisera.” Det kan 

således lätt läsas mellan raderna att saker och ting enligt honom ändå hellre skulle 

skötas bakom stängda dörrar än i öppen debatt. Hans Pipping (1926–2009) var 

sekreterare vid Finlands Svenska Folkting.255 Ragnar Mannil (1923–2003) var i sin tur 

sekreterare och kanslichef för Svenska folkskolans vänner (1960-87).256 

 

5. Avslutning 
 

Den här undersökningen har behandlat debatten om scenspråket på Svenska Teatern 

1962, samt den diskussion som följde efter den omedelbara debatten i pressen. 

Materialet har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys och debattens upplägg, 

gång samt innehåll har granskats. De frågor som debatterades har presenterats och 

aktörerna, samt deras argumentation har studerats och de har satts i kontext. Studien 

visar att diskussionerna i första hand fördes av etablerade personer på kulturfältet och 

att de flesta av dem var män. Få kvinnor fick plats i debatten och ingen alls uttalade sig 

självmant, vilket visade sig vara tidstypiskt. Även hierarkin på det finlandssvenska 

kulturfältet under tidigt 1960-tal kommer fram i studien i och med att den yngre 

generationen, med undantag för Bengt Ahlfors och Lars-Peter Ringbom, saknades i 

diskussionerna. 

 

Studien klargör att de frågor som diskuterades i debatten 1962 handlade om språkets 

demokratisering samt om vad teaterns uppgift skulle vara, om den skulle förbli 

språkvårdande eller om det konstnärliga uttrycket kunde få mera utrymme i framtiden. 

En tudelning mellan språkvetare och aktiva personer inom de finlandssvenska 

kulturkretsarna kunde konstateras där de förstnämnda hårt höll fast vid att teaterns 

primära uppgift skulle förbli språkvårdande medan den senare nämnda gruppen var 

mera öppen för en förändring och en uppdatering av scenspråket. Det som också kom 

fram var att diskussionen som ordnades av Svenska språkvårdsnämnden på 

Ständerhuset, som en följd av debatten om skillnadskan, till stor del behandlade 
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möjligheter att använda slang eller dialekter på scenen och att forma ett så kallat 

sceniskt allmogespråk. 

 

Vidare påvisar studien att det fanns en del omständigheter i samhället som stödde 

frågorna som togs upp i debatten. Att ifrågasätta det som varit, och därmed teaterns 

språkvårdande och nationalistiska uppgift, var tidstypiskt. I debatten om skillnadskan 

ifrågasattes teaterns uppgift, som sedan 100 år tillbaka fungerat språkvårdande. 

Svenska Teatern i Helsingfors, som Finlands svenskspråkiga nationalscen, hade haft en 

viktig del i det svenska Finland, identiteten och mobiliseringen av den svenspråkiga 

befolkningen. Under språkstriderna på 1920- och 1930-talen var det fortfarande så. 

 

Även en undersökning om vilka samhällsfenomen på det finlandssvenska kulturfältet 

som gått att avläsa i materialet har gjorts. Det har visat sig att diskussionerna som fördes 

1962 var en del av en redan pågående diskussion på det finlandssvenska kulturfältet. 

Studien visar att Lilla Teatern och dess scenspråk hade en stor inverkan på debatten. I 

materialet kommer det fram att Brechts teorier påverkade de diskussioner som fördes 

kring teaterns primära uppgift och det konstnärliga uttrycket. Att dessa teaterteorier 

hade slagit igenom i Finland kan också ses som en bidragande orsak till debatten. 

 

Vidare kom det fram att televisionen år 1962 fortfarande ansågs som ett föraktligt 

alternativt till teatern. Samhällsprocesserna under 1950- och 60-talen förde med sig en 

kraftig urbanisering och de tidigare tydliga klasskillnaderna jämnade så småningom ut 

sig. Detta bidrog till en demokratisering av konsten som redan tidigare debatterats inom 

litteraturen där så kallade proletärförfattare gjort succéer. Studien visar att det i 

debatten om skillnadskan handlade om att det var teaterns tur att genomgå samma 

diskussion. 

 

En tudelning i aktörernas åsikter kunde avläsas i materialet som studerades. Studien 

visar att det fanns de som förespråkade demokratisering av konsten medan en del ville 

hålla fast vid konstens fostrande uppgift. Också en tydlig generationsklyfta bland 

aktörerna kom fram, och en stor del av de personer som deltog i debatten om 

skillnadskan tillhörde en generation som upplevt språkstriderna och som därför 
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fortfarande såg teaterns roll som språkvårdande. Även den tidstypiska misstron mot 

auktoriteter kom tydligt fram i materialet. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att studien visar att debatten om skillnadskan fördes 

i en tid som kan ses som ett brytningsskede inom det finlandssvenska kulturfältet, då en 

övergång från den bergrothska tiden till en tid för televisionen skedde.  Som en slutsats 

av studien kan konstateras att debatten var tidstypisk och en följd av den efterkrigstida 

samhällskritiska diskussion som förts inom det finlandssvenska kulturfältet. 
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