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en finska författaren Volter Kilpis (1874–1939) skärgårdsskildring Alastalon salissa.
Kuvaus saaristosta I–II (1933) är ett ”prosaepos” som Kilpi själv ville kalla sitt verk.
Det är en svindlande modernistisk och mångstämmig text som kom ut i den finlandssvenska
författaren och översättaren Thomas Warburtons (f. 1918) svenska översättning I salen på
Alastalo. En skärgårdsskildring I–II år 1997. Att läsa Kilpis modernistiska text och Warburtons
svenska översättning är som om en liten kamera och en bandspelare installerats in i människans
kognitiva och emotiva centrum, ”i tankens minsta skrymsel” i syfte att registrera varje minsta
tanke, varje minsta känsla med ett mikroskopiskt språk. Kilpis genre, språk och stil visar vilka
ofantliga resurser och möjligheter det poetiska språket har att ösa ur. Kilpi var en estet som ville
förena ”det existentiella ögonblicket och livets totalitet”. Om sitt språk konstaterar Kilpi så här:
”För mig är mitt språk den naturligaste saken i världen, men tydligen ej för andra. Jag vet mig aldrig
ha tillverkat ett enda ord, utan alla mina ord är drivna i dagen av det de uttrycker. Jag vilar över
vad jag har att säga ända tills det rätta ordet kommer. Pådrivande krafter är uttryckets fyllighet,
rytmens rätta andhämtning och helhetsbildens plasticitet, och dessa pressar fram sin ordklädsel ur
språkets djup, bara man har tålamodet att vara ett väntande och villigt medium. Ordkonsten är en
väsensprocess och inte ett medvetet byggande. Och språkets resurser är omätliga i djuplek, när man
får börja ösa ur dem.” Kilpis egen dröm var att en svensk översättning av Alastalon salissa redan
på 1930-talet skulle vara ett sätt för hans verk att komma närmare världslitteraturen. Men så
blev det inte. Först år 1997 kommer hans skärgårdsskildring i svensk översättning då bokförlaget
Atlantis i Stockholm inkluderar den i sin serie Atlantis väljer ur världslitteraturen. Nu har Kilpis
dröm till en del uppfyllts.
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FÖRORD
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I

sin essä ”Katsomuksen ihanuudesta” (Om seendets skönhet) i samlingen
Ihmisestä ja elämästä (Om människan och livet) från år 1902 skriver den finska
författaren Volter Kilpi (1874–1939) om det som kan sägas utgöra kärnan i
hans författarskap, att se och att lyssna. Kilpi lyssnade sig till den finska som blev
säregen för hans individualstil, det enorma nyskapande språk- och stilpotential
som finns i hans poetiska språk. Detta gör han på ett oefterhärmligt sätt i sitt
modernistiska storverk skärgårdsskildringen Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II
(924 s.) från 1933. Kilpis dröm var att hans verk kunde komma ut i svensk
översättning av Elmer Diktonius (1896–1961) och via den och via Sverige nå ut i
världen – Kilpi trodde själv på sitt verk att det var i världslitteraturklass. Han
hade skrivit i tio år på detta storverk med bestämd visshet om att det var en helt
ny genre och språkuppfattning han skapat. Kilpis verk är helt säkert i
världslitteraturklass – det har jämförts med James Joyces Ulysses (1922) och
Marcel Prousts À la recherche du temps perdu (1919). Men Diktonius kunde endast
översätta några berättelser på grund av den tidsödande Kilpifinskan. Först år
1997 förverkligas Kilpis dröm i Thomas Warburtons (f. 1918) svenska
översättning I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II. Visserligen kom Historien
om Albatross (kapitel 13 I salen på Alastalo, II) och skärgårdssvitens andra del
Pitäjän pienempiä (1934), I stugan på Ylistalo, ut i Warburtons översättning år 1970
resp. 1976. Skärgårdssvitens (1933, 1934, 1937) tredje del, Kirkolle (Till kyrkan)
kom ut år 1937, men den finns inte i svensk översättning.
Alastalon salissa har underrubriken ”Kuvaus saaristosta”, ”En skärgårdsskildring”. Så som Kilpi själv har konstaterat, har hans konstnärliga avsikt varit att
beskriva ”en livstotalitet”, ”ett kosmiskt liv” och det existentiella som ögonblicksbilder av ett förgånget liv: den sydvästfinländska skärgårdsbygdens bönder
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och sjökaptener i Gustavs (Kustavi)1 under 1860-talets bondseglatser med
språket självt i huvudrollen. Kilpi har velat fånga sin säregna skärgårdsvärld och
en tid som flytt in i den episka konsten som en kärnfull språkdikt. Livsmiljön
består av det lilla livet i skärgårdsbygden med fiske och jordbruk men också av
den stora världen med seglatserna ut i världen. Personerna lever i sin
skärgårdsbygd med de viktiga institutionerna kyrkan, gudstjänsterna och skriftskolan; den gamla finska Bibeln (Bibel 1776, Vanha Kirkkoraamattu) och dess
berättelser samt psalmboken och Katekesen ingår i skärgårdsfolkets liv i denna
tidsmiljö. De bibliska jämförelserna i Kilpis verk ingår därför som en naturlig del
i skärgårdsfolkets språk. Volter Kilpis mikroskopiska språk porträtterar och
differentierar de olika personligheterna, deras tal, kroppsspråk, blickar, tankar,
minnen och berättelser med humorn som den genomgående stora modaliteten.
Högt blir lågt och lågt blir högt i Michail Bachtins anda om det stora skrattet; det
höga och det heliga bildspråket kombineras med vardagens bilder och vardagliga
detaljer i en kiasm där kontrasterna föder komiken. Kilpis stora förebild var
Aleksis Kivi (1834–1872) vars språk och stil han beskriver som enastående och
Kivi som en stor diktare som hör till ’diktarnas konung’ i Finland.2
Underrubriken ”Kuvas saaristosta” får existentiella och fenomenologiska
dimensioner där det finska ordet kuvaus givetvis bygger på ’bild’, ’ge en bild av’
och ’beskrivning’, ’ge en beskrivning av’ – hos Kilpi kan dessa betydelser uppfattas ordagrant då han målar sina oerhört exakta språktavlor. Det svenska ordet
skildring till verbet skildra i vitter stil är enligt SAOB ”en sammanfattande
beteckning för konstnärlig framställning av något slag, som ger en åskådlig,
målande l. karakteriserande bild av ngt”. Huvudbetydelsen till verbet skildra syftar
på det visuella: ”(konstnärlig) bildframställning, målning l. teckning (i abstr. o.
konkret bet.); porträtt;”, en verksamhet som konstnärligt framställer något på ett
sätt som ger en åskådlig, målande eller karakteriserande bild av något. Hos Kilpi
omfattar ”kuvaus” en dialog mellan det yttre och det inre, dvs. alla
sinnesförnimmelser – att se, att höra, att känna, att smaka och att förstå – människan
i ”sin livstotalitet”; han lyssnar noggrant till det rätta språkliga uttrycket för att på
så vis förstå människans tal, handlingar och tankar. Latinets videre med betydelsen
’se’ har i svenskan blivit veta, dvs. ’förstå’ (jfr engelskans ”I see.” ’Jag förstår.’); när
man ’har sett’, förnimmer eller uppfattar man med sinnena, urskiljer och iakttar
med synsinnet. Detta visuella kombineras i Kilpis språk med det auditiva i uttryck
för ”seendets skönhet”; Kilpi har skapat ett språk som uttrycker ”Kilven leimaa
kantavan kielen”, ett språk som bär Kilpis egen särprägel. Det är den yttre och
1 SLS Finlandssvenska bebyggelsenamn, Kustavi, Gustavs, Egentliga Finland: ”Gustavs avskildes från Tövsala 1865. Namnet
Gustavs gavs på Gustav III:s tid som svenskt namn på Kivimaa församling. Härtill bildades det fi. Kustavi, som fastställdes
som officiellt namn 1897”, http://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/715/gustavs-gustavs/.
2 Kilpi 1990: 129–143.
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inre formen, ”beskrivningens tid”, ”att nå in i det allra innersta”, det som Milan
Kundera skriver om i sin bok Ridån (2007).
Man vill gärna ge Alastalon salissa genrebestämningen ”prosaepos” som Kilpi
själv ville kalla sitt verk på grund av den mäktiga formen, rytmen och andningen
och uttrycket, inte roman eftersom verket inte har någon enhetlig handling som i
romangenren, skriver han i sin motivering till sin förläggare Alvar Renqvist
(1868–1947) på förlaget Otava år 1933.
Min beskrivning av förlagan, prosaeposet och den svenska översättningen är inte en
översättningskritisk analys utan enbart en beskrivning av några representativa
ställen i dialogen mellan Kilpifinskan och Warburtonsvenskan. På förlagans 924
sidor och på översättningens 852 sidor finns på varje rad något att se och lyssna
sig till. Det är inte möjligt att i dessa två storverk kommentera allt, eftersom det
humoristiska och komiska är hela verkets stora modalitet som det mikroskopiska
språket silas igenom – Kilpi låter sin läsare skratta gott åt människans universella
egenskaper och egenheter både i tal och tankar. Huvudtanken i min framställning
är att skärskåda dialogen mellan förlagan och översättningen, dvs. se och lyssna
hur Kilpis poetiska språk återges som rytm och andning, hur människans logiska
och emotiva innehåll, formen med de detaljerade bilderna kommer till uttryck, så
som i en holländsk 1600-talstavla, en beskrivning som Alex Matson har gett
Kilpis verk. Den svenska översättningen förverkligar Kilpis dröm om en svensk
översättning som för sin del nu banat sin väg in i det svenska och nordiska
litterära systemet. Steget i riktning mot världslitteraturen är taget då det svenska
bokförlaget Atlantis inkluderar skärgårdsskildringen i svensk översättning år 1997
i sin bokserie Atlantis väljer ur världslitteraturen.

Jag vill tacka alla mina kolleger och studenter ”i salen på Nordica” för glädjen i
vår svenska och nordiska arbetsgemenskap men också vid hela vår finska,
finskugriska och nordiska institution vid Helsingfors universitet. Ett stort tack vill
jag rikta till Kilpiforskningen, i synnerhet Pirjo Lyytikäinen, professor i inhemsk
litteratur och Volter Kilpi-sällskapets ordförande, för forskning och verksamhet
kring Volter Kilpi samt för en oförglömlig resa till de årligen återkommande
Kilpidagarna i den sydvästfinländska skärgårdsbygden Gustavs (Kustavi) år 2009
då jag hade möjlighet att tala om Thomas Warburtons svenska översättning av
skärgårdsskildringen. Likaså vill jag tacka professor Dietrich Assmann som i flera
års tid var det år 1988 grundade Volter Kilpi-sällskapets ordförande. Stort tack
går till författaren och översättaren Thomas Warburton för hela hans enorma
översättargärning. Att vi nu har Kilpi i svensk översättning är en oerhörd
11
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översättarbragd. Ett stort tack går till Eero Tarasti, professor i musikvetenskap
vid Helsingfors universitet och president för världsorganisationen IASS–AIS The
International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de
Sémiotique, för att han inkluderat denna bok i serien Acta Semiotica Fennica, som
han är huvudredaktör för och som ges ut av Semiotiska sällskapet i Finland. Mitt
sista tack går till Finlandsinstitutet Villa Lante där jag kunnat slutföra min bok
omringad av forskare och konstnärer och av allt det som finns att se och att lyssna
sig till – av den ”Katsomuksen ihanuus” – Seendets skönhet som finns av historia,
kultur, skön konst och humanistisk bildning som livstotalitet i Rom. Tänk hur
”tunga stenar bildar lätta valv”! Kilpis verk är både tungt och lätt i sin
monumentalitet. Det var också här i Rom som professor Dietrich Assmann
föreslog för Thomas Warburton den 3 maj 1990 att denne skulle översätta Kilpis
storverk till svenska.

Villa Lante, Institutum Romanum Finlandiae
Gianicolo, Rom
i augusti 2014
Pirjo Kukkonen
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PROLOG
___________________________________________

I

sin Nobelföreläsning den 8 december år 1987 konstaterar Joseph Brodsky
(1940–1996) att poeten inte ska tro att språket är hans instrument, tvärtom är
det språket som använder poeten som instrument för att säkra sin fortsatta
existens: “a poet always knows that what in the vernacular is called the voice of
Muse, is in reality, the dictate of the language; that it’s not that the language
happens to be his instrument, but that he is language’s means toward the continuation of its existence. Language, however, even if one imagines it as a certain
animate creature (which would only be just), is not capable to ethical choice.”3
För Brodsky blev språket något av en metafysisk storhet. Detta kan sägas gälla
också den finska författaren Volter Kilpi (1874–1939) som ser språket både som
instrument och som materia. Men även om han talar om språket som medel att
uttrycka det immanenta är det ”språket som använder poeten” då han ser och
lyssnar sig till det rätta ordet som passar in i en sats. Denna mikroskopiska
språkteknik ligger till grund för Kilpis nyskapande och modernistiska språk och
stil.
År 1933 då skärgårdsskildringen Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II kommer
ut, förklarar Volter Kilpi i ett brev till sin förläggare Alvar Renqvist (1868–1947)
på förlaget Otava att hans nya verk inte kan uppfattas som en roman, eftersom
den genremässigt är svår att placera. Kilpi skriver att ”den riktigaste
uppfattningen om skildringens art fås antagligen ändå om den kallas för ett epos”,
och vidare: ”ett prosaepos, som i stället för ett lyft av versformen bärs upp av ett
sväll i strukturen. Händelserna i boken upptar endast fem–sex timmar, och
’handlingen’ består endast i att ett fundationsbrev för ett barkskepp blir upprättat
’i salen på Alastalo’ (så heter boken), men jag hoppas, att en hel socken med sina
3

Brodsky 1987; se också Jangfeldt, Språket är Gud. Anteckningar om Joseph Brodsky, 2010.
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särpräglade invånare och livsnyanser därigenom småningom gestaltas för läsaren
lika levande och liksom påtagligt som desslikes till en näring för hans fantasi och
en outtömlig upplevelsereservoar.” Om handlingen i boken konstaterar han att
den inte är typisk för ”en romanberättelses fasta struktur”, utan ”skildringen har
sin egen långsamma strömfåra, som till synes nyckfullt slingrar sig fram, men som
obetingat söker sig mot sina mål enligt lagarna för sin egen avvägning. Också
själva diktionen är epos-mässig, visserligen på prosa, men bildligt, rytmiskt och
klangmässigt bunden så, att de formella besvärligheterna i skildringen bildar
samma slags tröskelterrasser och patossväll som en poetisk form skulle göra.
Någon lektyr kommer min bok inte att vara, om jag någonsin blir färdig med den,
men jag hoppas, att dess kadenser ändå kommer att fånga in någonting som
förtjänar och kanske rent av belönar en läsares möda.”4
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta på 924 sidor utkom år 1933. Tre år senare
skriver Kilpi till sin förläggare: ”Mitt verk har inte trängt igenom med sin tyngd i
någon allmän finsk medvetenhet. Alltså den finska medvetenheten, ty allt vad jag
har skrivit är så djupt försänkt i det finska språket, att knappast ens en enda
mening av det går att överflytta till något främmande språk, annat än omdiktad på
detta. Desto sorgligare och mer tillintetgörande för mig är det slutna rum i vilket
mitt arbete tvunget har skett”.5 Elmer Diktonius hade börjat översätta Kilpis
texter men ansåg att de var alltför svåra och tidsödande att översätta. Diktonius
skriver till Kilpi ”att detta uppdrag skulle han inte längre, då han nu vet arten av
det, åtaga sig ens för 15 000 mk, eller rättare sagt inte till något pris. ’Litterär
kontrapunkt har jag visserligen fått lära mig av det’, säger han på sitt
musikerspråk om sitt försök”, citerar Kilpi Diktonius.6 Först i Thomas
Warburtons (f. 1918) svenska översättning I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring
I–II får vi hela verket ”omdiktat” och ”överflyttat” till svenska år 1997.
I Kilpis prosaepos finns ett svall, en rytm och en dynamik, en musikalitet med
ett genialt semiotiskt nätverk som byggs upp av en rikedom av språkets och
tankens olika tecken i det snabba ögonblick då det verbala tecknet tolkas som
tecken, då det får sin betydelse, sin tolkning och ingår i en semiosis, i en dynamisk
betydelseaktualiseringsprocess, ”the act of signification”.7 Kilpis skärgårdsskildring har en symbolik, retorik och poetik som saknar motstycke i finsk
litteratur och – i svensk översättning inom det svenska eller det nordiska litterära
systemet. Om man ska försöka karakterisera I salen på Alastalo har Warburton i sin
svenska översättning återskapat stämningen och portätteringens djup i den finska
4 Kilpi 1997: 19–20, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933; se Lyytikäinen 1992: 101–122 om genren epos och Kilpis
skärgårdsskildring.
5 Kilpi 1997: 53, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.12.1936.
6 Kilpi 1997: 55, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.12.1936; se också Tarkka 1990a: 166–170.
7 EP2: 3–10; 411–413.
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förlagan. Det finska originalets poetik överförs till den svenska läsaren med en rik
repertoar av olika uttrycksmöjligheter.
Nu då jag parallelläst ”detta glada epos”, den finska förlagan och den svenska
översättningen under flera års tid är den humoristiska karaktäriseringen av livet
och människorna i salen på Alastalo hemman samt männens röster, men också
kvinnornas röster; tal, tankar och minnen lika frodiga på svenska som på finska
med undantag av de förluster som sker då två olika språk som det finskugriska
språket finskan och det germanska språket svenskan möts. Men översättaren kan
kompensera förlusterna på olika sätt. Inlevelsen i och upplevelsen av dessa båda
skönlitterära versioner ger uttryck för läsandets välbehag och vällust, plaisir och
jouissance, det som Roland Barthes talar om i Le Plaisir du texte.8 Som läsare av
Kilpis väldiga prosaepos blir man hänförd av alla de möjligheter språket ger: att
språkets syntaktiska, semantiska och pragmatiska strukturer kan skapa en sådan
semiosis som för tankarna till ett väldigt böljande hav, en metafor för människans
existentiella frågor, tal och tankar, med litterära, homeriska och bibliska samt
filosofiska allusioner. I sin svenska översättning har Warburton omdiktat (jfr
norskans verb gjendikta för ’översätta’ närmast skönlitteratur) Kilpis finska text
dock så att han är lojal mot författaren genom att efterlikna och efterhärma men
samtidigt återskapa förlagans innehåll och poetiska språk och stil med hjälp av
svenskans språkliga, strukturella och poetiska medel och resurser. Kilpifinskan
står stilig i sin Warburtonsvenska språkdräkt. Kostymeringen är elegant utförd.
Kilpis prosaepos ger uttryck för ett helt nytt poetiskt språk, modernismens
språk, som väver en mångdimensionell text (jfr latinets texō, grekiskans tektainomai). Kilpi ville skapa en totalitetsbild av människan med en mikroskopiskt
noggrann beskrivning av människans yttre och inre, hennes språkliga beteende
och karaktärsdrag med ett bildspråk som bygger på hav och skepp, men också på
homeriska och bibliska allusioner samt jämförelser ur skärgårdsbondens och
-kaptenens livsmiljö.9 Minnen och händelser gås igenom i de inre monologerna
tills de får sin kulmen i en väl genomtänkt replik, eller så flikas de in i
kringberättelserna som har betydelse för hela verkets innehåll.

8 Barthes [1973] 1990: 51–53, se också Howards förord v–viii i denna engelska upplaga; se också Barthes [1970] 1991: 69–76,
77–80 om det subtila i språket, det som han kallar språkets silke, i svensk övers. Barthes 1999; Kukkonen 1993: passim.
9 Se Hallberg 1982: 118–140, 1982: 92–117 om typiska drag för det homeriska och det bibliska bildspråket; se Lyytikäinen
1992: 123–169 om bildspråket i Alastalon salissa, om det homeriska bildspråket i kapitlet ”Homeroksen jalanjäljissä” (i Homeros
fotspår) (a.a.: 107–114). Lyytikäinen nämner homeriska epitet i personporträtteringen (Härkäniemi, Alastalo, Alastalodottern),
ceremonialiteten i berättandet, den detaljerade beskrivningen exempelvis av piporna (jfr hur utrustningen beskrivs i Iliaden),
talsekvenserna är långa, retoriska utläggningar i eposstil och historierna som berättas kan jämföras med berättandet i Odysséen.
Ordandet i Alastalon salissa kan jämföras med den komiska motsvarigheten med tvekamp och vapen i Iliaden, likaså kan kaffeoch toddyceremonierna i Alastalon salissa jämföras med det ceremonialla och rituella i Iliaden. Eposdrag som försoning mellan
stridsparterna, det gudomliga uppenbarar sig i Alastalon salissa i det kvinnliga och i deras traktering, det kvinnligas inträde i
salen, Alastalodotterns ungdomliga skönhet. Det komiska har eposdrag i Alastalon salissa.
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Språkligt är I salen på Alastalo ett ymnighetshorn: det finns en mängd
semiotiska tecken att tyda. Barkmötet i salen är en enda stor metafor för ett spel –
förspel, mellanspel, maktspel, motspel, samspel och efterspel med olika drag –, en
metafor för framtidstro. Havet är metaforen för tankens möjligheter (”mielen
meri”, livet är som ett väldigt gästabud i Platons mening (”elämän pidot”), så som
Pirjo Lyytikäinens doktorsavhandling lyfter fram redan i sin titel – Mielen meri,
elämän pidot (1992). Kilpis verk kan också beskrivas med musikanalogier. Det har
beskrivits som en symfoni av den finländska kompositören Einojuhani
Rautavaara (f. 1928) som år 1988 konstaterat om Alastalon salissa ’att man fått en
stor symfonisk litterär upplevelse hos Proust, Joyce och Musil, men att den
funnits här hela tiden. Det är som om man hade hittat Sibelius’ femte symfoni
och Wagners Ring på vinden, bortglömda. Ett suveränt majestätiskt seglande
mästerverk’.10 En symfoni av gr. symphonia, ’ett stort upplagt verk’ kan bestå av
flera satser (t.ex. en snabb sats (sonatform), långsam sats, menuett eller scherzo
och en snabb final). Kilpis skärgårdsskildring har 23 kapitel och dessa kan grovt
sett delas in så som jag ovan konstaterat i förspel (prelude), mellanspel, maktspel,
motspel och efterspel (final). Tankarna i verket skapar en ”långsam strömfåra”
som i ett musikstycke: adagio (ital. ’sakta’, ’lugnt’), ad agio; poco a poco, peu à peu
(’småningom’, ’litet i taget’),11 eller de gungar och böljar som havet, det oändliga
och det mäktiga. Talet kan vara som ett fiskstim, ett uttryck för kvickhet och lätthet (jfr Italo Calvinos lätthet vs. tyngd) som Alastalovärdinnan Evastinas och
dottern Siviäs tal, rörelser och kroppsspråk (jfr allegro (’livligt’, ’snabbt’), allegretto
(’något livligt’), presto (’mycket snabbt’), prestissimo (’så snabbt som möjligt’),
apassionato (’passionerat’), molto furioso (’rasande’) och con fuoco (’eldigt’). Det inre
och yttre språket flödar mellan stiltje och storm. Petter Filemon Philman-Pukkila
med sitt häftiga lynne och med sin ilska är molto furioso. Kilpis ordrikedom och
nyskapande språk skapar ständigt nya tecken och nya betydelser för varje läsning.
I sin modernistiska tradition är det i Umberto Ecos mening ett öppet verk, The
Open Work. Kilpis poetik bildas av de långa meningsbyggnaderna med de invävda
satserna eller de långa styckeindelningarna, vilka syftar till att beskriva det komplexa
– människans medvetandeström och på så vis vill Kilpi ”tränga in i varje skrymsle av
en tanke”. Det är frågan om formens sväll, så som han själv säger. Texten är som
musik vilket kan skönjas i Kilpis auditiva princip om språket som både medel,
instrument och materia. I språket eftertraktade han formen för tanken, det vokala
Se Assmann 2000: 8. Om musiken i litteraturen och tre slags narrativitet: ”conventional, organic, and existential”, se ”Wagner in
Proust’s writings and novels” i Tarasti 2012: 241–270 och begreppet ekphrasis, dvs. hur en konstart beskrivs med en annan,
t.ex. konstmåleriet i litteraturen, musiken i konstmåleriet, musiken i litteraturen etc. Se också hur Kundera 1986: 90–101
förklarar sina romaners polyfona, arkitektoniska, matematiska och musikaliska uppbyggnad, romanens artikulation som han
kallar det; han jämför sina romaner med musik: tempo och takter; han anger sina romaners delar med moderato, presto, adagio,
allegro, allegretto, prestissimo, pianissimo etc.
11 Se Kundera 1986: passim.
10
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och det auditiva, ljudlikheten, andningen och klangen. Kilpis verk är både auditivt
och visuellt. Kilpi beskriver diktionen i sin skildring som ”hav”, som ”böljor” och
som ”svall”. Detta ser (ögat och blicken är centrala element) han och hör han,
lyssnar han sig till i varje ord och i varje ordform. Han hör det auditiva i det
ständigt föränderliga havet, det böljande, det än brusande, än stilla, det för det
mesta böljande och vaggande. En orsak till den auditivitet som Kilpi skapar i sitt
verk kan delvis bero på att han sedan 16-årsåldern kämpade mot nedsatt hörsel
och tilltagande dövhet; det inre lyssnandet har gjort att han kunnat beskriva
sinnesintryck i minsta detalj och kunnat så skapa det väldiga prosaeposet och
’musikstycket’ Alastalon salissa. De långa meningarna och satserna i Kilpis
prosaepos som ”bärs upp av ett sväll i strukturen” i stället för ”ett lyft i
versformen” får belysa det som han själv karakteriserar sitt verk som, dvs. som
”prosaepos”.
I ett fiktivt verk differentierar författaren sina personer, de olika subjekten på
olika sätt med, genom och i språket. Detta beskriver jag som olika semiotiska
modaliteter, dvs. hurdana personerna är, hur de talar, hur de tänker och hur de
agerar. Dessa modaliteter realiseras som olika språkhandlingar, tal- och tankeakter
samt berättelser och händelser både i Volter Kilpis skärgårdsepos Alastalon salissa.
Kertomus saaristosta I–II (1933) och i Thomas Warburtons svenska översättning I
salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (1997).
Min framställning är indelad i tre delar. DEL I SEMIOSIS OCH MIMESIS behandlar
Kilpis verk som helhet i original och svensk översättning, dvs. hur genre, stil och
det modernistiska språket skapar betydelse som semiosis och mimesis i den finska
och i den svenska semiosfären där författaren Volter Kilpi (1874–1939) och
översättaren Thomas Warburton (f. 1918) skapar sina verk. I korthet tar jag också
upp receptionen av det finska originalet och den svenska översättningen. DEL II
SPRÅKET I HUVUDROLLEN handlar om hur Kilpifinska blir Warburtonsvenska i olika
sammanhang från de mikroskopiska detaljbeskrivningarna till fraser, satser,
meningar, avsnitt och text. I Del III DET MODERNISTISKA – DIALOGEN
MELLAN LÄTTHET OCH TYNGD diskuterar jag det litterära språket i den
modernistiska förlagan och i den svenska översättningen – ”rymligt som själva salen på
Alastalo” som en dialog mellan lätthet och tyngd. I min läsning ser jag Kilpis sal
som en rumslig metafor för hans språks vida rum. Hela min framställning bygger
på en parallelläsning där jag beskriver dialogen mellan det finska originalet och den
svenska översättningen på så vis att form och innehåll, språk och stil kommenteras i
Volter Kilpis genre, i hans prosaepos, i hans skärgårdsepos som skärgårdsskildring.
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I
SEMIOSIS OCH MIMESIS
GENRE, STIL OCH
DET MODERNISTISKA SPRÅKET
_______________________________________________________________________________________________

”MINIMALT SKEENDE – MAXIMALT SPRÅK”
1 Att översätta: att tolka, att efterlikna, att efterbilda,
att återskapa och att omdikta

______________________________________________________________________________________________

K

ommentarerna i min framställning kring Volter Kilpis Alastalon salissa
(1933) och I salen på Alastalo (1997) bygger inte på någon minutiös
översättningskritisk analys utan på en beskrivande läsning av några
centrala och representativa språkliga och stilistiska aspekter, dvs. av dominanterna12
i skärgårdsskildringen som original och översättning. Beskrivningen utgår därför
från att diskutera översättningen ur förlagans specifika genre, stil och språk, dvs.
den estetiska funktionens aktualisering på det skönlitterära verkets makro- och
mikronivå. Inom översättningsforskning talar man om olika strategier, metoder,
taktiker eller lösningar som översättaren gör s.k. globala och lokala strategier.13
Globala översättningsstrategier (makronivån) har avseende på hur hela texten har
översatts och vilka grundläggande synsätt som tillämpats på det generella planet
(olika modaliteter), hur fri eller trogen översättningen är, hurdan språkvariant som
används (standardspråk, dialekt, sociolekt, idiolekt, arkaiserande språk, tidsenligt
språk, moderniserat språk, stilfigurer etc.). Lokala strategier (mikronivå) avser
textens inre strukturer, dvs. en läsning av de textuella dragen och hurdana syntaktiska, semantiska och pragmatiska lösningar som tillämpats. Det är alltså frågan
om vilka motsvarigheter en språklig form (sats, mening), ett språkligt innehåll (ord,
fras, uttryck) med en viss funktion (den modernistiska genren, språket, stilen) har i
den svenska översättningen. Översättarens lojalitet gentemot författarens
intentioner med genren, språket och stilen (dominanterna) syns i den språkliga
Jakobson [1960] 1974: 139–179.
Séguinot 1989b: 1–6, Séguinot 1989c: 21–54; Jääskeläinen 1993: 116; 2007: 343–361; Chesterman 1997: 87–116; Leppihalme
2007: 365–373.

12
13
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och stilistiska exaktheten. I överssättningen finns inga tillägg, inga förklarande
fotnoter, inga utelämningar, inga adaptationer eller förenklingar. Översättaren
Th. Warburton ger Kilpifinskan en svensk språkdräkt och svensk kostymering
med de språkliga resurser som finns i svenskan och i översättarens språkliga och
litterära fatabur.
Upprepning, parallellism och allitteration syftar till att som poetiska kategorier
uttrycka ”det onämnbara”, de djupbetydelser som stiger upp ur det omedvetna.
Upprepningen är en central poetisk stilfigur. Det tänkande och det talande jaget är i
en ständig process där betydelse blir till. ”Subjektet i process”, le sujet en procès, är
det uttryck som Julia Kristeva använder i betydelseaktualiseringsprocessen, dvs.
att innehåll (signifié) och uttryck (signifiant) manifesteras i det centrala begreppet
différance, i en klyfta, i en bristning. Utsagans subjekt, det talande och tänkande
subjektet bör sökas i mötet mellan uttrycket och innehållet, ett möte som
omfattar såväl strukturen som kommunikationen.14 Kilpis intention att beskriva
en ”livstotalitet”, dvs. att ge form åt och uttryck för det yttre och det inre så
noggrant som möjligt ger uttryck för det processuella i hans text. De långa
meningarna och satserna samt bilderna och liknelserna utmynnar sedan i en
porträttering av de olika personerna, subjekten och deras tankar, språk och
beteende. Upprepningen understryker och förtydligar och ger på så vis uttryck
för det som annars är det verbalt svårfångade i de olika sinnesstämningarna.
Hur beskriver översättaren sina tillvägagångssätt att översätta en skönlitterär
text? Thomas Warburton ger i sin bok Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord
(2003) en yrkesöversättares egen bild av ”det fält han haft för sitt arbete, för
rekreation och till nöje under sextio år”. Warburton förklarar hur det har varit att
översätta ca 130 böcker och dramatiska verk, dvs. ca 30 000 sidor. Den
överordnade arbetsprincipen, den s.k. globala översättningsmetoden15, kan hos
Warburton sägas bestå av två allmänna och motstridiga tendenser som handlar
om frågan om huruvida källspråket eller målspråket ska komma i första hand,
eller om man ska översätta ordagrant eller fritt. Han ger tre krav i varje översättares verksamhet vilka han själv registrerat i samband med de första översättningsuppdragen som han haft med litterära anspråk:16
(1) Dels ska resultatet vara korrekt, på så sätt att varje ord i källspråket får sin motsvarighet, av något slag, i målspråket. En bra ordbok ger ju hjälp på vägen – men ofta inte det avgörande rådet.
(2) Dels ska språket flyta utan stelhet och texten låta idiomatiskt naturlig; »som om författaren skrivit på svenska» är det
högsta beröm somliga läsare kan ge. Det fordrar stilistisk uttrycksförmåga av en subjektiv art.

Kristeva 1980: 30; Tuohimaa 1988: 33; Franzén 1995: 51, 53, 66, 80, 87–88.
Séguinot (red.) 1989a: passim; Séguinot 1986b: 1–6, Séguinot 1989c: 21–54.
16 Warburton 2003: 10–11.
14
15

20

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

(3) Dels ska texten också förmedla en bild av hur man uttrycker sig, ja, tänker, i en främmande kultur eller hur en
främmande författare rent individuellt behandlar, eventuellt misshandlar, sitt eget språk. Då passar inte alltid
grammatiken, utan vad som gäller är bakgrundskunskaper och inlevelse. (Min kursiv.)

Warburton konstaterar att dessa principer ingalunda är några obetydliga krav och
om översättning ses på detta sätt är det en verksamhet som är omöjlig. Lexikon
räcker inte alltid. Hur översätter man ”den kulturella känslobakgrunden”? Ovan
avser punkt (1) korrektheten, dvs. att innehållet ska stämma (den semantiskpragmatiska dimensionen), men att det i översättning är frågan om relativ
ekvivalens, relativt värde mellan källspråket och målspråket (”motsvarighet av något
slag”). Punkt (2) flytet i stil (den språkliga, textuella och genremässiga och
stilistiska dimensionen) som lyfter fram lojaliteten gentemot författarens stilistiska
ambitioner på samma sätt som punkt (3) lojaliteten (den språkliga, textuella och
stilistiska dimensionen) att författarens individualstil och ett eventuellt normbrott i det
poetiska språket beaktas av översättaren. Att normalisera, förenkla eller släta ut
exempelvis en text i modernistisk eller postmodernistisk anda för att göra den
mer begriplig och mer tillgänglig för läsaren innebär att författarens intentioner
inte förverkligats i översättningen. Så som Milan Kundera också konstaterat ska
det ”annorlunda” i förlagans språk och stil bevaras, inte slätas ut, exempelvis en
författares egen metaforik som det innersta i hans/hennes poetiska särart, upprepningens stilistiska, melodiska och semantiska funktion, textens rytm och
andning samt interpunktionens roll som skapare av stil hör till dessa stora
överordnade principer som är självklara att beakta i en översättares arbete.17
Warburton som översättare av världslitteratur till svenska, finsk litteratur till
svenska och finlandssvensk litteratur till engelska är ett belysande exempel på hur
översättaren beskriver sina arbetsmetoder. Det viktigaste rådet som Warburton
ger en blivande översättare eller vem som helst annan är ”att först bli bokslukare
och litterär allätare”, eftersom detta ”lagrar hundratusen disparata upplevelser av
stil, fakta, synvinklar och föreställningar”. Metoden är att varje översättare ”måste
vara en sorts kameleont, som har förmåga att ta färg efter underlagets krav, den
främmande berättelsens karaktär och skapnad. Men för att anlägga nya färger
måste man först ha grundat dem själv i något lämpligt skikt av tankehuden, känt
dem i eget skinn – åtminstone som läsare.”18 I det skönlitterära översättandets
”tankehud” finns en känslighet för käll- och målspråkets språkliga resurser, en
djupgående insikt i källkulturen och målkulturen, dess tid och rum, dess samhälle
och ideologi och en medvetenhet om genrer och stilar i tid och rum.
I samband med översättningen av James Joyces Ulysses (1922) märkte
Warburton hur stilistiska uttrycksmedel och språkets själva atmosfär förändras och
17
18

Kundera 1998: 285–300, sv. övers. Mats Löfgren 1993; Kundera 1988: 124; se också Löfgren 1997: 70.
Warburton 2003: 15.
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föråldras redan efter decennier och någon generation, för att inte tala om sekler:
”Beteckningen språkdräkt är träffande; det är fråga om kostymering. En
översättare uttrycker ohjälpligt sin egen tid och miljö, inte bara originalförfattarens, ofta omedvetet.” I Ulysses finns alla sorters engelska och många slags tidsstilar för vilka Warburton försökte finna och uppfinna motsvarigheter till ”för att
ge en föreställning om originalet”, något som innebär ”ett visst skapande moment i
översättningsarbetet, och det efterliknar faktiskt författarens eget. Där liknar det
lyriktolkning.” Både en författare och en översättare kan ”attrappera en annan
tids sätt att uttrycka sig, genom ordval, ordföljder och idiom”. Men att imitera på varje
punkt gör att resultatet kan bli uppstyltat eller parodiskt om det blir påfallande
korrekt. Tidsbundna språkelement som stil- och tidsmarkörer kan däremot skjutas in
i texten på ett lämpligt sätt som beror på textens art och syfte, sammanhangets krav –
och inte minst av det konstnärliga omdöme man kan båda upp.” Warburton
konstaterar att de många stilsorterna i Ulysses hade många fällor och
oöversättligheter exempelvis med sina litterära allusioner och dolda citat från
engelska kulturskatter, men det mesta var litterärt språk som kunde återskapas
med hjälp av all den lektyr som han läst sedan barndomen, eller av uttryckssätt
exempelvis i det gamla uppslagsverket Nordisk Familjebok (”Uggleupplagan”) och
i arkaistiska översättningar av Snorre eller Stanley. Åren 1990–1991 kunde
Warburton bearbeta och korrigera sin gamla Odysseus-översättning (1946,
reviderad 1993) och rätta till felbedömningar av stilvärden, t.ex. ord inom
sociolekter, dialekter och slang, de astronomiska termerna och begreppen. Men
Warburton konstaterar att en översättning aldrig blir färdig och att det
fortfarande finns missar och fel i den. En svensk och finsk nyöversättning av
Ulysses (1922) har kommit ut 2012.19
I mina översättningskommentarer av I salen på Alastalo (1997) utgår jag närmast
från följande aspekter som fokuserar på dialogen mellan förlagan och
översättningen, dvs. det som Warburton själv nämner:20
(1) Att imitera och efterlikna formval som stilmedel (språkliga fenomen, pluralformerna av verb): ”att på
något som kan kallas svenska att imitera Kilpis obesvärade bruk av finskans alla böjnings-,
avlednings- och nyanseringsmöjligheter” (s. 118). Kilpi låter med lätthet, eller skenbar lätthet,
ordklasser byta plats och funktion (s. 119), Kilpis ovanligheter, dvs. ordrikedomen låter sig
imiteras (s. 119).
(2) Översättarens eget språk och fantasiförråd ska vara i samklang med författaren.
(3) Logotop – varje språks egen begreppsbakgrund (s. 75–76).
(4) Porträtteringens tyngd och bredd […] ”Kilpi fängslades av karaktärernas, psykenas, läggningarnas,
temperamentens samspel och motspel”.21
Warburton 2003: 30–32, mina kursiv.; se också Erik Anderssons nyöversättning från 2012 av Ulysses, se också Andersson
2012 om översättningsprocessen; se den finska nyöversättningen av Ulysses från 2012 av Leevi Lehto och hans utförliga
notapparatur.
20 Warburton 2003: 75–76, 78, 97, 118, 119.
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(5) Den stora utmaningen var ”rytmen och svikten i Kilpis långa, böljande meningar och satsfogningar; det är
som sjösvall” (s. 119).
(6) Den skönlitterära komponenten (s. 78), dvs. dominanten i det poetiska språket. 22 (Min kursiv.)

I min framställning fokuserar jag på dialogen mellan det finska originalet och den
svenska översättningen, dvs. hur denna dialog bildar en dubbel semiosis (=
teckenprocesser där man läser, tolkar och beskriver betydelseskapandet både i
förlagan och i översättningen) som resulterat i Warburtons översättningslösningar. Tesen både om översättandets möjlighet och om dess omöjlighet – yttrad av
Roman Jakobson redan 1959, dvs. om relationen mellan käll- och målspråket och
om kravet på ”omkodande tolkning”, dvs. översättning finns nedan:23
All kognitiv erfarenhet och dess klassificering kan uttryckas på varje existerande språk. Om en brist uppträder kan
terminologin förfinas och förstärkas med lånord eller översättningslån, neologismer eller semantiska glidningar, och slutligen med
omskrivningar. […] Till sin kognitiva funktion är språket minimalt avhängigt den grammatiska strukturen, eftersom
benämningen av vår erfarenhet står i komplementär relation till metaspråkliga operationer – språkets kognitiva nivå
inte bara tillåter utan rent av kräver omkodande tolkning, det vill säga översättning. Varje antagande om outsägbara eller
oöversättbara kognitiva data måste betraktas som en självmotsägelse. Men när det gäller skämt, drömmar och
magi, kort sagt allt som man kan kalla vardagens verbala mytologi, och framför allt i poesin, är de grammatiska
kategorierna bärare av stor semantisk vikt. I sådana förhållanden blir frågan om översättning betydligt mer
invecklad och kontroversiell. (Min kursiv.)

Omkodning eller transponering från ett språk till ett annat innebär många förändringar: från ett källspråk till ett målspråk, från en källkultur till en målkultur. Den
stora översättningsstrategin är således förändring, skillnad, différence, som Jacques
Derrida diskuterar år 1985.24 Den ordagranna, filologiska översättningen finns i
teckentydandet och i -tolkningen av gamla texter (t.ex. stentavlor, jfr
Rosettastenen med tre olika språk med tre olika textfunktioner), runor, pergament, palimpsest). De hermeneutiska och kommunikativa principerna har
existerat länge med syftet att följa olika paradoxer som ”översätt exakt men fritt,
fritt men exakt”, försök vara lojal gentemot författaren och förlagan men skapa
samtidigt det samma andra så att texten blir begriplig och acceptabel på målspråket
och i målkulturen (jfr termparet adekvathet (utgår från källtexten) och acceptabilitet
(utgår från måltexten)). Jakobson hänvisar till det poetiska språkets egen värld där
det oöversättbara alltid kan sägas ”med andra ord”, dvs. parafraseras, omskrivas
med alternativa ord och uttryck. Men i parafraserna kan det poetiska, den poetiska
komponenten i författarens individualstil, dvs. dominanten i förlagans poetiska
funktion, gå förlorad.25 Men parafrasen, variationen, är i likhet med kompensationen ett
tillvägagångssätt då form eller innehåll går förlorad på grund av språk- och
Warburton 1976: 10.
Jakobson [1960] 1974: 139–179.
Jakobson [1959] 1998: 150, 152.
24 Derrida 1985: 165–207.
25 Jakobson [1960] 1974: 139–179.
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kulturbunden information – i stället kompenserar översättaren denna förlust på
ett annat sätt. Metafrasen, den ordagranna översättningen, är en princip som kan
tillämpas då det gäller att ge uttryck för författarens nyskapande ord, fraser eller
uttryck, något som är fallet med Kilpispråket.
I översättandets historia har olika kategoriseringar och klassificeringar gjorts av
de val och strategier som kan komma i fråga då en skönlitterär text översätts.
Översättandet sker genom många processer: direkt överföring, dvs. identiskt uttryck
(citat, kopiering), vilket innebär att samma ord eller uttryck i förlagan överförs som
sådant till målspråket (t.ex. namn, kodväxlingar eller citatlån på ett annat språk än
förlagans) eller ett ord anpassas fonetiskt till målspråkets form (t.ex. Evastiina →
Evastina, fasuuna → fason). I andra fall sker ingen direkt överföring eftersom
målspråket är ett annat än källspråket. Till och med i metafrasen, i ord-för-ordöversättningar, dvs. i lexikal, filologisk översättning, finns en förändring: de
enskilda orden, lexemen i källspråket får sina ordmotsvarigheter i målspråket. Att
översättaren använder förtydligande semantiska, syntaktiska eller pragmatiska tillägg
(t.ex. explicitgörande attribut, förklaringar och fotnoter) i en översättning är ett
sätt att beakta den potentiella läsaren, dvs. hjälpa läsaren att förstå till exempel ett
språk- och kulturspecifikt ord eller uttryck. Man kan säga att det semantiska tillägget
är ett ingrepp (manipulering) i författarens text eftersom det tillägger information
och kan därför äventyra förlagan som litterär text. Detta gör också de semantiska
utelämningarna som översättaren kanske tolkar som irrelevant, överflödig information
för läsaren i målspråket och -kulturen. Översättaren eller förlagsredaktören kan
kanske anse ett språk- eller kulturspecifikt ord eller uttryck, en meningsstruktur
eller författarens egenartade individualstil vara alltför specifika för att kunna bli
accepterade i målspråket eller i målkulturen. Exempelvis en modernistisk text kan
sålunda uppfattas som oöversättbar. Men så som Milan Kundera och Th.
Warburton ovan konstaterar, är den skönlitterära författarens individualspråkoch stil en väsentlig del av författarens språk och stil. Översättarens uppgift är att
vara i samspel med författarens genremässiga, stilistiska, språkliga och textuella
intentioner. Översättaren är en homo interpres och homo significans som tolkar och
skapar betydelse.26
Sedan Friedrich Schleiermachers bidrag om översättning från år 1813 har två
sätt att översätta diskuterats.27 Antingen hjälper översättaren läsaren att förstå
översättningen (jfr kulturadaptation, förenkling, neutralisering, tillägg) eller han/hon
ledsagar läsaren in i det främmande, som kan handla inte bara om kultur utan
också om språkliga och stilistiska särdrag i en text. Att beakta ”detta andra” gör
26 Om homo interpres och homo significans, se Alter 1984: passim; se Kukkonen 2013: 99–121; se hur skönlitterära översättare
beskriver sitt arbete, t.ex. Bodegård 1997: 103–116; Ingemark 1997: 85–95; Lundgren 1997: 1–14; Melander 1997: 31–41;
Ottosson 1997: 15–29; Outin 1997: 43–62; Bjerg 1999: 7–88; Lundquist 2008: 57–76, Lönnqvist 2008: 145–156.
27 Schleiermacher [1813] 1998: 115–130.
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att översättningen också blir ett etiskt val, dvs. att översättaren varit lojal gentemot
den text författaren skapat. Senare fick Schleiermachers dualism ett nytt uppsving
i Lawrence Venutis termer foreignizing, att främmandegöra, dvs. att exotisera, och
domesticating, att domesticera.28 Dessa två termer är dock problematiska. Det faller sig
naturligt att ett skönlitterärt verk som ger uttryck för författarens estetiska
intentioner, genreuppfattning, språk och stil förblir ett sådant estetiskt verk som
följer författarens intentioner med sitt verk. I själva verket är allt översättande
intersemiotisk översättning som omfattar såväl den intralingvala (inomspråkliga) som
den interlingvala (mellanspråkliga) översättandets olika former, eftersom varje text
kräver först en inomspråklig läsning och tolkning, varefter olika tecken och
teckensystem tolkas i dialogen mellan två olika språkliga system (interlingvalt) för att
sedan läsas, tolkas och återges i två olika kulturella rum, semiosfärer.
Hur ter sig sedan Jakobsons tre olika sätt att översätta eller tolka (three modes of
interpretation)? Med det första sättet, parafrasen (rewording), omformuleras författarens ordval så att innebörden kommer till uttryck, men så som ovan konstaterats kan parafrasen påverka den estiska funktionen. Det andra sättet transponeringen (translation proper) från käll- till målspråket, avser den egentliga översättningen
mellan två språk. Det tredje sättet är den intersemiotiska översättningen som signalerar
att kommunikations- och signifikationsprocessen sker mellan två teckensystem,
dvs. översättning och tolkning kan ske mellan olika teckensystem och genrer (tal
→ skrift, en roman → en film etc.).29
I ett modernistiskt verk som Volter Kilpis skärgårdsskildring har översättaren
Thomas Warburton följt genre- och stilstrategin, den globala översättningsstrategin
(makronivå) om att Kilpis språk är säreget med de långa meningsperioderna och
de långa styckeindelningarna vilka bildar det narrativa greppet med stildrag som
humor, homeriska och bibliska bilder som i sin tur bygger på ett mikroskopiskt
nydanande språkbruk som är ett modernistiskt stildrag i Kilpispråket. Den stora
formen som ”prosaepos” finns återskapad i den svenska översättningen. De
lokala översättningsstrategierna (mikronivån),30 som naturligt påverkar den globala
översättningsstrategin, är de val översättaren gör på textuell nivå där det
humoristiska är textens stora modalitet; det mikroskopiska språket som Kilpi
differentierar sina personer med sker med det sydvästfinska språket i det poetiska
rummets tid som är bondeseglatsens tid under 1860-talet i den sydvästfinländska
skärgårdsbygden i Gustavs. Med språkliga val differentierar författaren ”salen”,
barkmötet och barkkalaset på Alastalo hemman och dess sociala rangordning
med sociolekter, dialekter och idiolekter. Det humoristiska i texten kommer till
Venuti 1995: passim.
Jakobson [1959] 1998: 148; se Petrilli 2003a: 17–37; Petrilli 2003b: 41–53; Petrilli 2009: passim.
30 Séguinot (red.) 1989a: passim, se om termerna global vs. lokal översättningsstrategi.
28
29

25

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

uttryck i ett specifikt bildspråk (homeriskt, bibliskt), i ett arkaistiskt språk, i ett
språk som fylls av allitterationer och parallellismer på en finska som är Kilpis
egenart.
Vad gör översättaren i en text som Kilpis? Gränsen mellan parafras och
efterbildning, mimesis, är inte alltid skarp. Översättningsstrategierna i ett skönlitterärt verk av de mått som Kilpis är, går rimligen inte att slaviskt följa då det
gäller att skapa detsamma andra estetiska verk (jfr the same other).31 Översättning är
omkodande tolkning så som Jakobson skriver. Om Warburton förlorar i sina
svenska motsvarigheter försöker han härma, efterlikna, imitera och kompensera
på svenska det som finns i Kilpifinskan med att använda ett brett register av
svenska språket. Ibland behöver han kanske inte mer än att stava ett ord på ett
visst sätt (t.ex. prosesjon, auksjon, mosjon, passaschiera) eller använda exempelvis
adverb av ett visst slag (antageligen, allaredan, sakteligen, visserlunda) för att skapa det
tidsenliga, stämningen eller persondifferentieringen i fråga i den svenska
översättningen. En global översättningsstrategi blir det val då översättaren ska
välja mellan olika sociolekter, idiolekter och dialekter (t.ex. tullkapten Blomberg
från Rimito).
På textens lokala nivå, dvs. val av ord som blir stilval finns en dialog mellan
parafrasen och efterbildningen. Mimesis som översättningsstrategi ser jag som ett
kreativt synsätt på översättning; förlagan är den litterära verklighet som översättningen försöker efterlikna. I att översätta Kilpis modernistiska språk är en avsiktlig metafras, ord-för-ord-översättning ofta det enda möjliga alternativet för att den
svenska översättningen kan efterbilda eller återskapa ett ord eller uttryck som ger
rättvisa åt Kilpi. Språkljud låter olika på finska och svenska varför Kilpis många
finska allitterationer och parallellismer får andra formella uttryck i svenskan men i
samma begreppsfält. Warburton beskriver med termen logotop, (logos topos)
finskans och svenskans begreppsvärld där språkliga företeelser får sitt uttryck på
olika sätt.32 Denna förändring är en global översättningsstrategi som bestämmer
de olika lokala textuella valen.
Redan år 1980 konstaterar Susan Bassnett med referens till Terence Hawkes33
att även om översättning till sitt väsen är språklig verksamhet, bör man vid analys av
dess processer utgå från att den först och främst hör till semiotiken, till en
vetenskapsgren där man studerar teckensystem, hur tecken utvecklas och hur de
beter sig i signifikationsprocessen. Enligt en snäv syn på översättning är det, så
som Bassnett också lyfter fram, i översättning frågan om att överföra ett språks
språkliga teckensystem och dess betydelser till ett annat språks teckensystem med hjälp av
Ponzio 2003a:16; Ponzio 2003b: 55–68; Petrilli 2003a: 33; Petrilli 2003b: 41–53.
Warburton 2003: 75–76.
33 Hawkes 1977: passim.
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lexikon och grammatik. Men detta är förstås inte tillräckligt eftersom många
utomspråkliga faktorer påverkar översättningsprocessen.34 Varje översättning är
på ett eller annat sätt språk- och kulturspecifik. Jurij Lotman talar om den
skönlitterära texten som samtidigt är både en självständig text och en
kommunikativ text; den är explicit, den har uttryckts med explicita tecken, den är
avgränsad, den har en början och ett slut och den har en inre struktur.35 Men
textens tecken står i en oppositionsrelation till de tecken och strukturer som finns
utanför texten, varför översättarens uppgift blir att beakta textens såväl
självständiga (estetiska, litterära etc.) som kommunikativa drag (acceptabilitet i
måltexten). Därför bör samtliga ekvivalensteorier beakta båda dessa aspekter. Med
hänvisning till Jurij Lotman konstaterar Bassnett att översättningsekvivalens inte
bör granskas med utgångspunkt i att man söker endast likhet (similarity), eftersom
likhet inte existerar ens mellan två likadana versioner på ett och samma språk, för
att inte ens tala om texter på käll- och målspråk. Ekvivalens, från lat. equi valent,
innebär ju ’samma i värde’, och detta värde är relativt och kan uppfattas på många
olika sätt. Albrecht Neuberts tre semiotiska kategorier pekar på den syn enligt
vilken ekvivalens är en dialog mellan källspråks- och målspråkstexters såväl inre som
yttre tecken och strukturer.36 I en poetisk text är det, så som Jakobson ovan
konstaterar, den poetiska funktionen som är dominanten,37 vilket innebär att man i
en översättning överför och återskapar denna med det litterära verkets
karakteristiska drag.
Läsning och översättning är tolkning, en omkodande tolkning; det är läsaren
och översättaren som skapar och konstruerar betydelse. Roland Barthes menar
därför att läsaren av en litterär text snarare är en textproducent, inte en konsument i likhet med Julia Kristevas syn på hur textens semiosis, betydelseaktualiseringsprocess, förverkligas, dvs. sist och slutligen hos läsaren. Därför finns det inte
något ett enda rätt sätt att läsa, eftersom varje läsare översätter eller dekodar en
text med utgångspunkt i olika system. Därför är också Bachtins och Kristevas syn
på intertextualitet central,38 eftersom alla texter står på något sätt i relation till andra
texter, en text kan aldrig vara helt självständig i förhållande till föregående texter
och texter som omger dem.39 Det här synsättet finns också hos Octavio Paz’
tanke om en text som ’en översättning av översättningens översättning’, ad
finitum.40 I After Babel år 1975 konstaterar George Steiner (f. 1929) med
Bassnett [1980, 1991] 1995: 31.
Lotman 1974: 34–39, 141–149, 150–156, 157–165.
Neubert 1967: 451–456.
37 Jakobson [1960] 1974: 139–179.
38 I salen på Alastalo I–II kan ses som en väldig intertext och en minnets palimpsest, dvs. där texter överlappar varandra och går in i
varandra som en väv av olika tankar och texter.
39 Barthes 1974: passim; Kristeva 1990: passim.
40 Paz 1971: 9.
34
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utgångspunkt i en språkfilosofisk syn att översättning är tolkning och bör därför
betraktas med utgångspunkt i den hermeneutiska traditionen, dvs. från Friedrich
Schleiermacher (1768–1834) och Walter Benjamin (1892–1940).41 Steiner skriver
om ”understanding as translation” och utgår från det franska ordet interpreté som
sammanfattar vad det är frågan om i översättning. En skådespelare är interpréter,
dvs. ger sin tolkning av Racine, en pianist av en Beethoven-sonat, en kritiker blir
un interpréte av Montaigne eller Mallarmé. Det engelska ordet interpreter är svagare,
men Steiner menar att ”the vital starting point” är att interprète/interpreter står för
translator.42 Översättning är således ”interpretation”, varje översättning är en
tolkning, en läsning av en text som översättaren producerar.
I synnerhet efter 1980 har utvecklingen inom översättningsforskningen varit
snabb och mångsidig vilket delvis har att göra med att pragmatiken inom språkforskningen utvecklas inom olika delområden som tal- och samtalsforskningen,
diskursanalysen och exempelvis den semantisk-pragmatiska forskningen av form,
innehåll och funktion (funktionstänkandet inom språk och kommunikation hade
lanserats redan av Bühler 1934 och Jakobson 1960). Den manipulativa riktningen
inom deskriptiv översättningsforskning (DTS) utvecklades i historisk, feministisk
och postkolonial riktning. Likaså har översättningens hermeneutiska grunder och
de teoretiska inriktningarnas historia växt snabbt, och exempelvis den poststrukturalistiska kritiken har uppfattat översättning som tolkning. Dessa riktningar bidrog till att ett tvärvetenskapligt forskningsområde har etablerat sig i det som
man på engelska kallar ”translation studies”, en tvärvetenskaplig dialog mellan
språkforskare (inom t.ex. stilistik), litteraturforskare och språkfilosofer. Då en
läsning av ett skönlitterärt verk i översättning görs, är verkets övergripande drag
som rytm, tempo, exakt bildspråk och stilistisk mångstämmighet väsentligt att
beakta. ”En översättning är en med det svenska språkets medel formad text som
kan sägas vara en ’omskrivning’ av originalet”, skriver Kleberg.43 Han inleder
antologin Med andra ord: Texter om litterär översättning (1998) med meningen: ”Att
översätta är både principiellt omöjligt och praktiskt fullt görligt.” I boken diskuterar Erik Mesterton i sin artikel från år 1979 möjligheten och omöjligheten av att
översätta.44 Mesterton hänvisar till Jakobsons tanke om att all kognitiv erfarenhet,
det begreppsmässiga, den kognitiva erfarenheten och dess klassifikation är överförbar till vilket som helst existerande språk; det som saknas i ett målspråk kan
ersättas på olika sätt (av lånord, översättningslån, nybildningar eller semantiska
41 Benjamin [1923] 1998: 134–146; Steiner 1975: 296–413, 414–426, 471–474; se också Robinsons [1998] 2001: 97–99 översikt
”Hermeneutic motion”; Gadamer [1986, 1987] 2004: passim.
42 Steiner 1975: 27–28.
43 Bassnett [1980, 1991] 1995: 21, 25, 31. År 1791 utkom Alexander Fraser Tytlers Essays on the Principles of Translation (London,
1792), den första engelskspråkiga teoretiska och systematiska framställningen om översättning, se Steiner 1975: 236–237.
44 Mesterton [1979] 1998: 172–188.
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förskjutningar och omskrivningar). Men det finns annan erfarenhet än den
kognitiva, t.ex. ordlekar, drömmar, emotioner, magi och poesi, framför allt i
poesin där de grammatiska kategorierna blir betydelsebärande. Språkets uttryckselement blir så som Jakobson konstaterar i poesin semantiserade.45 Denna aspekt,
dvs. översättningens teoretiska omöjlighet och praktiska nödvändighet kommer
väl till uttryck då Kleberg citerar den tysk-judiske filosofen Franz Rosenzweig,
som inledde det utopiska bibelöversättningsprojektet år 1926, i ett avsnitt ur
artikeln Die Schrift und Luther där:46
Att översätta är att tjäna två herrar. Alltså kan ingen det. Alltså är det, liksom allting annat som ingen
kan i teorin, vars och ens uppgift i praktiken. Alla måste vi översätta och alla gör vi det. När man talar
översätter man sin intention till en förväntad förståelse hos den andre, och då inte hos någon abstrakt
allmän andre, utan just denne bestämde som man ser framför sig och vars ögon efter omständigheterna
öppnas eller sluts. När man lyssnar, översätter man orden som låter mot örat till sin tanke, alltså konkret
talat: till sin muns språk. Alla har vi vårt eget språk. Eller snarare: alla skulle vi ha vårt eget språk, om
det i verkligheten funnes monologiskt tal (som logikerna, som bra gärna skulle vilja vara monologiker,
önskar) och allt tal inte redan vore dialogiskt.
Om allt tal är översättning, kan översättningens insedda och erkända teoretiska omöjlighet för oss
bara betyda samma sak som alla andra teoretiska omöjligheter […] gör i själva livet. I de ”omöjliga” och
nödvändiga kompromisser som tillsammans kallas livet ger den oss modet till en ödmjukhet som inte
begär det insedda omöjliga utan det givna nödvändiga.

I citatet finns de av Roman Jakobson ovan diskuterade tre sätten att översätta:
det intralingvistiska, interlingvistiska och intersemiotiska.47 Översättning är, så som
Derrida konstaterat, den intellektuella verksamhet där översättning avslöjar
textens djupaste innebörd.48 Välbekant är Theodore Savorys ironiska lista i The
Art of Translation (1957) mot det monologiska lingvistiska tänkandet över hur en
översättning måste och bör vara (jfr Greimas modalitet devoir): ”ge originalets ord”,
dvs. översätt ord för ord, ”ge originalets tankar”, dvs. översätt tanke för tanke,
”översättningen ska låta som ett original”, dvs. ”översätt fritt”, ”översättningen
bör återge originalets stil”, dvs. ”bör ha översättarens stil” etc.49 Lingvistikens
fokus hade länge legat på synen att översättningar alltid innebar förlust av något
och att de aldrig var tillfredsställande, dvs. att de alltid var partiella lösningar på
ekvivalensens problem. Men i och med pragmatikens och textbegreppets
utveckling fick vi också en helt ny syn på översättning som utgått från språkbruk,
användning och funktion (se om språkfunktioner i Bühler 1934; Jakobson 1960).
Textlingvistikens dynamiska synsätt lyfte för sin del fram begreppen process och
strategi. Det som är viktigt är att ”översättningen samtidigt skapar ny betydelse”.
Jakobson [1959] 1998: 147–155.
Kleberg 1998: 7; Rosenzweig 1963: 220–221.
Jakobson [1959] 1998: 147–155.
48 Derrida 1985: passim.
49 Savory 1957: 49.
45
46
47
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Den ryske kultursemiotikern Jurij Lotman, som menar att språket är ett
modellskapande system, har konstaterat att endast om en översatt text vid
återöversättning till källspråket inte blir identisk med originalet är det frågan om
en verklig översättning.50 För Lotman kan inget språk leva utan sin kulturkontext,
semiosfär, som är nödvändig för betydelseaktualiseringen, och inte en enda kultur
kan leva utan det hjärta som bildas av ett naturligt språks struktur. Språket är
sålunda ”hjärtat i kulturens kropp” och växelverkan och dialogen mellan dessa
två skapar den energi som upprätthåller liv. Den ”fullständiga” översättningen
existerar inte och kan inte existera, även närstående språk är asymmetriska i
förhållande till varandra och en översättning enligt principen 1:1 är inte möjlig.
Kulturen är ett polysystem, därför är alla texter en del av ett visst litterärt system. I
likhet med Bassnett kan man således säga att alla texter hör till ett visst litterärt
system genom att härstamma från andra system och står således i en viss relation
det som Octavio Paz beskriver år 1971 som ’översättningar av översättningars
översättningar’.51

1.1 Litterära system och polysystem
Sedan 1970-talet och i synnerhet med Itamar Even-Zohars och Gideon Tourys
syn på översättning utgick man ifrån att det viktigaste inte är hur måltexten,
översättningen, motsvarar eller inte motsvarar källtexten, dvs. originalet, utan
vilken funktion en översättning har i den litterära kultur där den existerar.52 Översatt litteratur skall i stället ses i relation till målkulturens polysystem som skapar nya
betydelser och är en potentiell förändrare av målkulturens normer. Översättning
kunde också ses som kulturförändring: ”erövring, underkastelse, normbyte,
vantolkning, plundring, skoning, censur”, skriver Kleberg.53 Michail Bachtins
dialogiska språkuppfattning på 1920-talet gick ut på att språkets minsta enhet inte
är ett ord, en text, ett idiom, utan ordet, texten, idiomet plus dess kontext, som
ständigt definierar och omdefinierar varandra. Bachtin konstaterar att ett ord
aldrig har en enda betydelse utan så många betydelser som det finns kontexter.54
På samma sätt är ord för Osip Mandelstam ”ett knippe, och innebörden sticker
ut ur det åt olika håll och strävar inte mot en enda officiell punkt”55, ett knippe
Lotman & Uspensky 1978: 211–232; Lotman 1990: 13, 14, 127; Bassnett [1980, 1991] 1995: 31–32; Kleberg 1998: 18–19.
Bassnett [1980, 1991] 1995: 56; Paz 1971: 9.
Even-Zohar 1979: passim, Even-Zohar 1990: passim; Toury 1995: passim, Toury 1995: passim.
53 Kleberg 1998: 10.
54 Bachtin 1997: 8, 12–13, 227–238, 262–263, 267.
55 Mandelstam 1992: 125; Mandelstam 2011: 113.
50
51
52
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där betydelser stretar åt olika håll; i ett ord kan finnas många semantiska
dimensioner som skapar stil och genre. Det dialogiska och det polyfona
uppenbarar sig tydligt i den poetiska översättningsgenren där översättaren öser ur
språkets resurser och potential, språket som ymnighetshorn med olika poetiska och
rytmiska redskap så som fallet är i Volter Kilpis finska skärgårdsskildring och
Thomas Warburtons svenska översättning av den.
I sin artikel On Linguistic Aspects of Translation, Lingvistiska aspekter på översättning
från 1959 konstaterar Roman Jakobson följande: ”Både översättningens praktik
och dess teori uppvisar ett överflöd av intrikata problem, och emellanåt görs det
försök att lösa den gordiska knuten genom att hävda oöversättbarheten som
dogm”.56 Den här dogmen har lyfts fram med argumentet att det är omöjligt att
diskutera överföringen av ’den kreativa andan’ från ett språk till ett annat.
Översättningar produceras i ofantliga mängder i vår globala värld, och
översättningsforskningen har blivit en tvärvetenskaplig disciplin som är stadd i
ständig utveckling. Det nyaste paradigmet inom översättningsforskningen är
naturligt det semiotiska, eftersom översättning och översättande handlar om
tolkning och kommunikation, semiosis, teckenprocesser, i helheter som kallas
semiosfärer i dialogen mellan förlagan och översättningen.57 Det är frågan om
dubbla semiosisprocesser och dubbla semiosfärer, dvs. hur signifikation föds både i källoch målspråket, i käll- och målkulturen.
Det primära syftet i min översättningsanalys är att beskriva och förklara hur
dialogen mellan två strukturellt olika språk finskan och svenskan ser ut. Kjell
Espmark konstaterar i sina Baudelairestudier att Charles Baudelaire (1821–1867) i
sin Les fleurs du mal konstruerade en konstnärlig metod att översätta det osynliga,
det ogripbara, drömmen, nerverna, själen:58
[…] quel est donc ce je ne sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la gloire de notre siècle, a mieux
traduit qu’aucun autre? C’est l’invisible, c’est l’impalpable, c’est le rêve, c’est le nerfs, c’est l’âme […].

I min dynamiska läsning av Kilpifinskan och Warburtonsvenskan söker jag finna
de svårfångade företeelserna effekten, återklangen och känslan mellan dessa två
versioner med utgångspunkt i en semiotisk tolkning. Jag lyssnar på Volter Kilpis
röst som författare, det skrivande jagets röst och dialogen mellan det inre landskapet
och det yttre i den poetiska texten. Det är mycket frågan om ”en drifternas
fonemöversättning” så som Kristeva har konstaterat om det nyskapande språket
där de minsta språkljuden bär på betydelser. Exempelvis den franske
symbolistiske diktaren Stephane Mallarmés (1842–1898) strävan var att skapa en
Jakobson [1959] 1998: 149; Bassnett [1980, 1991] 1995: 148–149.
Se Hartama-Heinonen 2008a: passim.
58 Baudelaire 1961: 1116; Espmark 1975: 7, 214.
56
57
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absolut ordkonst där orden verkar på läsaren endast genom sina musikaliska valörer
och sin arkitektoniska avvägning, något som Roman Jakobson diskuterat i det
poetiska språkets självreferentialitet.59 I Kilpis normbrytande text är det de olika
personligheterna som porträtteras: jaget, kroppen, affekterna och känslorna. Det
rytmiska är inherent i livets teckenprocesser. Människans existens och subjektet i
process, le sujet en procès, fokuserar på sitt eget liv men i relation till det Andra.
Subjektet ser omvärlden och verkligheten från sitt eget perspektiv, andra åter på
ett annorlunda sätt. Därför låter Kilpi perspektivet i skärgårdsskildringen variera
än ur berättarens, än ur de olika personernas synvinkel. Känslorna projiceras i
rummet, själslivet materialiseras genom den egna kroppen och genom språket (jfr
Kristevas begrepp den rytmiska choran). Rummet, landskapet blir dels ett
själstillstånd, dels en känsloprojektion.60 Likaså kombinerar Kilpi den inre och
den yttre beskrivningen i ett mikroskopiskt språk i syfte att skapa ”en
livstotalitet”: allt beror på allt, allt hör samman, allt har betydelse för berättandet.
En semiotisk tolkning sker enligt Kristeva på följande sätt:61
[…] Analytic language works with signs that encompass representations of at least three types: representations of words (close to the linguist signifier), representations of things (close to the linguistic signified),
and representations of affects (labile psychic traces subject to the primary processes of displacement and
condensation, which I have called semiotic as opposed to the symbolic representations inherent in, or derivative of, the system of language […] (s. 4).
The point is to go beyond the theater of linguistic representations to make room for pre- or translinguistic modalities
of psychic inscription, which we call semiotic in view of the root meaning of the Greek semeion: trace, mark,
distinctive feature. At the very beginning of philosophy, before thought was constricted by the notion
that language must reflect ideas, Plato, recalling the work of the atomists, spoke in the Timaeus of the
chora, an ancient, mobile, unstable receptacle, prior to the One, to the father, and even to the syllable,
metaphorically suggesting something nourishing and material.
My attempt to conceive a psychic modality logically and chronologically prior to the sign, to
meaning, and to the subject may remind philosophers of this Platonic insight. I am of course following
the lead of Freud, who sought to diversify the types of representations in psychic dynamics by including
representations that can to one degree or another be subsumed in language but not grasped by the
conscious mind. By specifying more fully than Freud does the status of those emotional traces that I call
semiotic, I obtain a theoretical instrument for clarifying the heterogeneous nature of conscious and
unconscious representations. Such an instrument is needed because one can observe in the clinic a
psychic modality in which desire, anxiety, or narcissism leads to an eclipse of signification in the subject
without thereby robbing his or her language in instinctual meaning, which records bio-energetic signals in
the form of fluid but persistent psychic traces […] (s. 5–6; min kursiv.).

Se Jakobson [1961] 1974: 172 och Espmarks analys av Mallarmé och det tomma rummet 1975: 65–89; Kleberg 1998: 319.
Espmark 1975: 9.
Kristeva [1985] 1987: 4, 5–6. Se också Victoria Welby (1837–1914) 1896a; 1896b; [1903] 1983; [1911] 1985; Welby 1977 (ed.
Hardwick) som utvecklade sina synpunkter på tre slags betydelser: ”sense”, ”meaning” och ”significance”. Hennes idéer hade
stor betydelse för den amerikanska filosofen och semiotikern Charles Sanders Peirce (1839–1914) och hans semiotiska
teckenlära och semiosis, ”the act of signification” vilket framgår av deras brevväxling. Kristevas tankar bygger på en
poststrukturalistisk syn och representerar en annan riktning jämfört med Peirces språkfilosofiska och logiska semiotik, varför
Peirce inte finns i hennes referenser, förutom hans centrala term semiosis.
59
60
61
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Det handlar alltså om att inom och utanför de språkliga representationernas scen
bereda väg för de psykiska inskrifter som föregår och genomkorsar språket.
Dessa är semiotiska och därför kan man återknyta till den etymologiska
betydelsen hos det grekiska ordet semeion – ’spår’, ’märke’, ’tecken’, ’särskiljande’.62
Kristevas begrepp ”la signifiance”, att språk producerar betydelse, handlar inte
enbart om att dynamisera den språkliga betydelsen, att utforska språket ur dess
dynamiska aspekter, med andra ord hur själva signifikationen blir till, utan också
om att utvidga lingvistiken genom att ge affekterna samma teoretiska status som
tecknet och dess semantiska betydelse. De lämnar spår, märken, tecken och de
särskiljer. Mitt syfte är primärt språk- och översättningsvetenskapligt, dvs. att
undersöka hur Kilpis modernistiska språk och stil förkroppsligar relationen
mellan det omedvetna och det medvetna, dvs. det som Freud talar om: id, det
omedvetna, och Ego, det medvetna. Kilpis personer är alla egensinniga och
självupptagna män, kvinnorna representerar en helt annan rytm och rörelse då de
stiger in i det offentliga rummet salen där barkmötet hålls.

1.2 Översättning som tolkning och omkodande tolkning
I sin artikel Des Tours de Babel, som blev en milstolpe år 1985 och lade grunden till
den poststrukturalistiska översättningsforskningen, uttrycker Jacques Derrida i sin
radikala syn att det är översättningen som skapar källspråkstexten, inte som man
dittills hävdat att förlagan är utgångspunkten för översättningsprocessen.63
Tyngdpunkten flyttades så till måltexten.
Uppfattningarna om översättning, översättningens roll och uppgift (jfr roller
och modaliteter) och de olika metaforerna som använts för att karakterisera översättning har varierat i översättningens historia. Under romerska rikets maktperiod
uppstod en tvist om en ordagrann vs. fri översättning som fortsatt fram till våra dagar.
Under romantiken diskuteras översättningens roll i den spirande
nationalitetstanken. Den engelska och tyska hermeneutiska synen är förknippad med
förändringen av individens samhälleliga roll. Översättningsforskningens
historiska perspektiv är således en väsentlig del av språk-, litteratur- och kulturforskningen. En indelning i perioder är alltid problematisk, eftersom kulturen är
så som Jurij Lotman säger ett dynamiskt system.64 Men vi kan följa litteratur- och
kulturhistoriens utvecklingslinjer, dvs. idéernas och konstens allmänna synsätt.
I Franzéns 1995: 30 svenska översättning av Kristeva [1985] 1987: 4, 5–6; se också Witt-Brattström 1990: 9–29.
Hermans 1985: passim; Bassnett [1980, 1991] 1995: 13, 14, 15; Derrida 1985: passim.
64 Lotman 1990: passim.
62
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Andrew Chesterman diskuterar översättningsteorins utvecklings- och evolutionsstadier genom memer, dvs. hur idéer har spridit sig under olika tider i samband
med synen på översättning. Han nämner företeelser som bidragit till detta:
Platons idévärld, Bibelöversättningens synsätt, den retoriska traditionen, språkvetenskapens roll, det kommunikativas roll, måltextens roll, kognitionens roll,
teorins roll, intertextualitet, socio-kulturella aspekter, psykolingvistik och etik.65
Platons lära om diktningens gudomliga inspiration påverkade översättarna, dvs.
att förlagans ”anda” och ”nyans” var möjliga att nå i en annan kulturmiljö. Ciceros och
Horatius synsätt, enligt vilket översättning var en del av diktarens, dvs. dels en
allmänmänsklig plikt att skaffa och förmedla kunskap, dels ett behov av att utveckla konsten att avfatta och forma en dikt, hade ett starkt inflytande på
kommande generationer. Det synsätt som var förhärskande bland romarna var
att man skulle efterbilda (mimesis, imitatio) den ideala källspråkstexten, men dock så
att man med våld inte gör ingrepp i texten genom att alltför bokstavligt följa
förnuftets krav.66 Det romerska översättningsidealet var att berika den skriftliga
framställningen genom översättningar så att man noga utforskade källtexten och
sedan avfattade måltexten enligt principen non verbum de verbo, sed sensum exprime de
sensu, dvs. att man inte skulle översätta ord för ord, utan tanke för tanke.
Med kristendomen fick översättningen en ny roll: att sprida Guds ord –
bibelöversättningen kan ses som innehållande den västerländska kulturens
historia. Den gav översättaren en uppgift som innebar dels att översätta estetiska
värderingar (Bibel som världslitteratur), dels att översätta en text med en viss
funktion som innebar missionsverksamhet. Under medeltiden hade begreppet
imitatio en viktig position, varför källtexten och dess säregenhet inte uppskattades
– det viktigaste var hur bra en författare kunde omformulera existerande teman och
tankar.67 Författare så som Geoffrey Chaucer (ca 1343–1400) kunde i sin
produktion ha flera typers texter: texter som ansågs vara översättningar, variationer
(fi. ’muunnelmia’), medvetna citat, andras texter omarbetade eller texter som
påminde om någon annans text (imitation, mimesis). Visserligen talade man
exempelvis om precision i översättning (t.ex. Alighieri Dante 1265–1321; John
Trevisa (1326–1412), men begreppet avsåg översättarens förmåga att läsa och förstå
den text som skulle översättas och inte översättarens underordnade attityd till
måltexten. Man utgick från principen om de olika sätten att läsa och tolka
måltexten, dvs. hur författaren/översättaren/skribenten kunde tillgodogöra sig
texten på bästa tänkbara sätt.68 Boktryckarkonsten innebar en viktig vändpunkt i
översättningsforskningens historia, eftersom man nu kunde översätta och
Chesterman 1997: 19–49.
Bassnett [1980, 1991] 1995: 61; Woodsworth [1998] 2004: 100–105 i Routledge Encyclopedia of Translation Studies.
67 Aristoteles Poetik; Horatius Ars Poetica; se också Korkkanen 1974: 17–22.
68 Bassnett [1980, 1991] 1995: 69–71.
65
66
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publicera stora mängder av texter. Renässansen betonade aktualiteten, dvs. att
man i översättningar använde ett nytt språk och en ny stil med hjälp av tillägg,
utelämningar och medvetna förändringar. Översättningen var ingalunda någon
sekundär verksamhet utan en betydande konstform som skapade tidsandan under
renässansen.69
Under 1600-talet tillämpades inom översättning ett tillvägagångssätt som
efterbildning, mimesis, av antikens mästare som skrivträning. Översättarens roll var
enligt John Denham (1615–1669) att ur källtexten ta ut det som han anser vara
ett centralt innehåll i förlagan och sedan producera eller återskapa den på målspråket. Abraham Cowley (1618–1667) skriver år 1656 hur han i sitt översättningsarbete har ’tagit med, utelämnat och tillagt som det honom bäst behagar’. Därmed
visar han snarare hurdan stil förlagan har än att han noggrant skulle upprepa vad
författaren har sagt, ett arbetssätt som enlig tidens kritiker ansåg honom tillämpa
imitation som översättningsmetod.
Den första översättningsteoretikern som bl.a. diskuterar imitation inom översättning i betydelsen ’fri översättning’ är John Dryden (1631–1700), som i likhet
med Alexander Pope (1688–1744) presenterade preskriptiva, normativa modeller
för poetisk översättning. 1700-talets uppfattning om översättaren gick ut på att se
översättaren som konstmålare eller imitator. Alexander Fraser Tytlers (1748–1813)
Essay on the Principles of Translation (1791), som anses vara den första teoretiska och
systematiska framställningen om översättning och översättningsprocesser på
engelska, framhäver att översättningen fullständigt ska återge originalet, stilen och sättet
att skriva, och där beskrivs översättning med de för 1700-talet typiska uttrycken
genius, wit och taste, vilka ger uttryck för det estetiska och evaluerande synsättet.70
Romantiken lyfte fram individualismen, den enskilda diktarens världsbild som
ett metafysiskt och revolutionärt ideal. Diktaren blev en nästan mystisk person
som skulle återskapa universum. I och med att poetik och kreativitet definierades
på nytt fick också översättningen en ny aspekt, vilket också framgår av J. W. von
Goethes (1749–1832) genomgång av olika översättningstyper och olika
översättningsfaser enligt deras estetiska värden. Goethes tre olika uppfattningar om
översättning beskrivs på följande sätt:71
Det finns tre sätt att översätta. Det första gör oss på vårt eget språk bekanta med något främmande; för det
ändamålet är en enkel prosaöversättning bäst. […]
Därpå följer ett andra stadium, då man visserligen söker sätta sig in i främmande förhållanden men
egentligen bara för att förstå betydelsen och återge den efter eget huvud. Denna fas skulle jag i ordets renaste
bemärkelse vilja kalla parodistiska, och de som känner sig kallade till denna verksamhet är oftast snillrika
Steiner 1975: 271, 317, 444, 454, 463; Bassnett [1980, 1991] 1995: 76.
Bassnett [1980, 1991] 1995: 77–79; Gentzler [1998] 2001: 167–170; Robinson [1998] 2001a: 111–112. Se Woodsworths
[1998] 2001: 100–105) översikt ”History of translation”.
71 Goethe [1819] 1998: 112–114, se också om “Hermeneutic motion” i Robinson [1998] 2001b: 97–99.
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personer. Fransmännen tillämpar den sortens översättning på alla poetiska verk; i Delilles
översättningar finns hundratals exempel. Liksom fransmannen lägger de främmande orden tillrätta på
sin egen tunga, så förfar han också med känslor, tankar, ja själva föremålen, för varje frukt kräver han
alltid surrogat som vuxit på hans egen mark. […]
Men eftersom man inte länge kan förbli vare sig i något fullkomligt eller något ofullkomligt, utan en
omvandling måste följa och därefter i sin tur andra, så har vi fått uppleva en tredje fas, som får kallas den
högsta och sista, nämligen den då man söker göra översättningen identisk med originalet, så att den inte blir något i stället
för det utan träder i dess ställe. […]
Den sortens översättning mötte först starkt motstånd, eftersom en översättare som går så nära sitt
original mer eller mindre uppger sitt nationella idiom och på det vis uppstår något tredje, vartill flertalets smak först måste skolas. […]
Men det vore nu på tiden att skänka oss en översättning av den tredje typen, som tillgodosåg de olika
dialekterna, de olika rytmiska, metriska och prosaformerna i originalet och lät oss återuppliva och bli förtrogna med
denna dikt i hela dess säregenhet. […]
Varför det tredje stadiet bör ses som det sista kan mycket kort förklaras. En översättning som strävar
att identifiera sig med originalet närmar sig till slut en interlinearversion och underlättar avsevärt
förståelsen av originalet, för genom den förs, ja tvingas vi tillbaka till grundtexten, och därmed blir den cirkeln
sluten, i vilken närmandet mellan främmande och inhemskt, välbekant och okänt hela tiden rört sig. (Min kursiv.)

Goethe går i likhet med Friedrich Schleiermacher (1767–1834) i spetsen för det
som senare nämns som foreignizing, att exotisera, att bevara det främmande (motsatsen är att domesticera).72 Wilhelm Schlegel (1767–1845) för sin del menade att
alla tal- och skrivhandlingar är översättning, eftersom all slags kommunikation innebär
en tolkning av budskapet, men han menade dock att källspråkets form bör bevaras i
översättningen. Friedrich Schlegel (1772–1829) å sin sida såg översättning snarare
som en form av tankeverksamhet, inte bara en verksamhet som hör till språket och
litteraturen, översättaren var ett kreativt geni som var i kontakt med förlagans geni
och berikade med sin översättning sitt språkområdes språk och kultur. Den andra
riktningen såg översättaren på ett mera mekaniskt sätt att göra författaren eller
förlagan kända. Friedrich Schleiermacher (1768–1834) menade å sin sida att man
skulle skapa ett eget översättningslitteraturens språk. Oscar Wilde skrev om
William Morris (1834–1896) översättning av Homeros Odysseus att det var ’ett
verkligt konstverk, som inte hade översatts enbart från språk till språk utan från
dikt till dikt’, men att ’den nya anda som tillagts var snarare nordisk än grekisk’.
En viktig aspekt som lyfts fram av Stéphane Mallarmé (1842–1898) är att
översättaren också bör kunna läsa mellan raderna och skapa om den text som
finns bakom texten, det som han senare kallade för tystnadens och de tomma utrymmenas text. Då intresset förflyttades från översättningens formella processer till
tanken om översättningens omöjlighet, ledde detta i slutet av 1800-talet till att
man överdrev precision och pedanteri. Antagandet att betydelsen, innebörden
fanns under språket och mellan språket ledde översättaren in i en återvändsgränd.
72

Se Venuti 1995: passim.
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År 1946 utkommer sedan Valéry Larbauds (1881–1957) verk Sous l’invocation de
Saint Jérôme, år 1955 Georges Mounins (1910–1993) Les Belles Infidèles. Essai sur la
traduction och år 1963 Les problèmes théoriques de la traduction, verk som innebar
viktiga milstolpar i översättningens historia och teori, utvecklingen av olika
teoretiska synsätt och den hermeneutiska synen på översättning. Under första hälften av
1900-talet diskuteras frågor som ordagrann översättning, arkaiskt språk,
pedantisk översättning och frågan om hur svårt det är att bedöma översättningar
utan solid teoretisk grund. Hilaire Bellocs (1870–1953) On Translation (1931)
innebär en ny syn på översättning, dvs. att översättning är kommunikation, dvs.
budskapets och funktionens roll. James McFarlanes (1920–1999) Modes of
Translation anses vara det första västerländska bidraget som behandlar
översättning ur en modern, tvärvetenskaplig synvinkel och som presenterar ett
vetenskapligt synsätt inom översättningsforskning.73
Varje tidsperiod har alltså sin egen syn på översättning och översättningsforskningens olika paradigm, riktningar och dimensioner som den filologiska, den
lingvistiska, den kulturella, den kommunikativa, den kognitiva, den sociologiska, den
teknologiska och den semiotiska.74 I olika synsätt finns en diskussion kring och en
balans mellan de yttersta polerna trogen–fri översättning. Ömsom utgår man från
källspråket som det primära och diskuterar begreppet adekvathet, ömsom målspråket och begreppet acceptabilitet. Men översättaren är författarens medarbetare
– översättaren är i första hand författarens läsare som tolkar och skapar
betydelser såväl i mimesis, dvs. att genom en dialogisk syn försöka efterlikna och
avbilda förlagan som semiosis som skapar förlagans betydelser och återklang,
andemeningar, porträtteringar och stämningar i målspråket och -kulturen. Efter
1980-talet har översättningsforskningen med den kommunikativa och
pragmatiska riktningen utvecklats. I dag kan vi sammanfatta utvecklingen inom
den moderna översättningsvetenskapen med olika paradigm: det lingvistiska, det
kommunikativa, det kognitiva och det kulturfokuserande paradigmet. De nya paradigmen
inom översättningsforskningen är det teknologiska paradigmet (språk- och
översättningsteknologi, maskinöversättning) och det semiotiska paradigmet
(traditionellt handlar semiotiken om betydelse och kommunikation, dvs. tolkning
och översättning av olika teckensystem, t.ex. multimedial och multimodal
översättning med flera teckensystem, kommunikationssätt samtidigt i ett
semantiskt rum).75

Holmes 1978: VIII; Bassnett [1980, 1991] 1995: 93–95.
Hartama-Heinonen 2008a: passim diskuterar olika paradigm (se a.a.: 77–80) inom översättningsforskningen och föreslår ett
nytt synsätt, ”abductive translation studies”, se också Hartama-Heinonen 2008b: 27–36; Hartama-Heinonen 2010: 64–77.
75 Se t.ex. Chesterman 2003: 4 som talar om dimensions or paradigms, senare om levels or approaches, se Chesterman 2005: 20, se
också Chesterman 1997: 19–49 om translation memes och metaforiska uttryck för utvecklingen inom översättning.
73
74
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I Skandinavien och Norden har översättningforskningens historia följt de globala
utvecklingslinjerna. Situationen inom den svenska översättningsforskningen för
Sveriges del diskuteras exempelvis av Lars Wollin, Yvonne Lindqvist, Christina
Gullin, Birgitta Englund Dimitrova och Lars Kleberg.76 I synnerhet kan nämnas
Lindqvists tillämpning av termen polysystem i det litterära systemet.
I den finska litteraturens översättningshistoria Suomennoskirjallisuuden historia I–
II (2007) tangeras också Finlands svenska översättningshistoria.77 I Finlands
svenska litteraturhistoria 1–2 behandlas också översättningsverksamheten mellan
finska och svenska samt översättning av nordisk litteratur till finska och
svenska.78 Reformationen och humanismen inledde översättningens historia med
bibelöversättningsarbetet i Finland då den första finska översättningen av Nya
testamentet gjordes av Mikael Agricola (ca 1510–1557) år 1548 med titeln Se Wsi
Testamenti som bygger på Erasmus Rotterdams redigerade grekiska text vars
första upplaga kom 1516, men också medinfluenser ur Luthers tyska översättning, den svenska översättningen från år 1541 och den latinska översättningen
Vulgata. Under Agricolas tid fanns inte finskspråkig litteratur varför Agricolas
finska bibelöversättningsarbete utgör en utgångspunkt för den finska litteraturen.
Den finska litteraturens debutverk ABC-kiria (ABC-boken) kom ut 1543, en
komprimerad introduktion till kristendomen och Rucouskiria Bibliasta (Bönebok
ur bibeln) kom 1544 samt andra religiösa verk (1549, 1551, 1552). Agricolas
finska har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av finskan som
skriftspråk (t.ex. en stor mängd av nyord) varför han också kallas det finska
skriftspråkets fader. Agricolas bibelöversättningsarbete blev inte färdigt. Först
1642 kom den första Bibeln i sin helhet på finska, den trycktes i Stockholm och
tillägnades drottning Kristina (1626–1689). Utvecklingen av finskan på 1600- och
1700-talen gjorde att 1642 års finska Bibel sågs över vad gäller rättskrivning men
de innehållsliga förändringarna är relativt få i syfte att få till stånd en bättre
språkdräkt. I förordet konstateras att de egentliga innehållsliga förändringarna är
få (”harwoisa paikoisa parattu”) men att skrivsättet har systematiskt ändrats (t.ex.
bokstaven c har konsekvent ersatts med k). De följande finska
bibelöversättningarna är från 1859, 1933/1938, 1992 och 2007.
Wollin 1998: 62–91; 2007: 163–194; Gullin 1998: 17–28; Lindqvist 2002: 13–23; Englund Dimitrova 2007: 13–31; Kleberg
(red.) 2008: passim; Kleberg 2008: 17–34; Leandoer 2008: 95–103.
Riikonen 2007: 13–21, se Lilius 2003a: 86–103; Lilius 2003b: 23–45; Lilius 2007a: 146–149; Lilius 2007b: 176–180. Den till
finska översatta facklitteraturens historia i Finland presenteras i Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle
(2013), Outi Paloposki & Hannu K. Riikonen (red.); se också Paloposki 2002: passim.
78 Wrede Del 1: 1999a; Wrede 1999b; Wrede 1999c, Del 2: 2000; Knapas Del 2: 2000: 414–415; Laitinen i Del 2: 2000a: 386–
397. I mitt pågående projekt, Pirjo Kukkonen: Fack och fiktion: Finlands svenska översättningshistoria 1800–2000-talet, kartläggs de
svenska fack- och skönlitterära översättningarnas historia i Finland. En planerad digitaliserad parallellkorpus, Käännöspankki –
Översättningsbanken, inom språkparet svenska och finska utarbetas.
76
77
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Man kan säga att den allmänna översättningsverksamheten i Finland inleddes
från och med de första decennierna av 1800-talet då den nationalromantiska
tanken om folkdiktningen lyftes fram, finskan som nationalspråk diskuterades
och Finland fick sina första litterära ikoner på finska: nationaleposet Kalevala
(1839, 1849), den lyriska samlingen Kanteletar (1840–1841) och den första finska
romanen Seitsemän veljestä (1870) av Aleksis Kivi, i svensk översättning Sju bröder
(1919, 1938, 1948 och 1987). Sedan 1800-talets mitt börjar världslitteratur översättas till finska, men samtidigt också finsk litteratur och folkdiktning till
svenska.79 Den finska och den finlandssvenska litteraturen med sina originalverk
och översättningar bildar ett nytt polysystem, ett (rörligt) litterärt system med sina
litteraturer och parallellitteraturer i översättning.80 I början av 1900-talet banar
modernismen sin väg in i litteraturen. Volter Kilpis modernistiska språk och den
nya litteraturgenre som han skapar i synnerhet med sin skärgårdssvit från 1930talet är enastående i sitt slag i Finland. De första svenska Kilpi-översättningarna
av Thomas Warburton kommer först på 1970-talet (1970, 1976) och 1997 – med
undantag av Elmer Diktonius korta svenska översättning Vandraren på isen81. Att
översätta det modernistiska till svenska blev så verklighet först i Thomas
Warburtons svenska översättningar – tidigare Joyceöversättningar och nu
Kilpiöversättningar. En tysk översättning av kap. 13 i Alastalon salissa, berättelsen
om Albatross, utkommer på bokmässan i Frankfurt hösten 2014.82 Men Kilpis
modernistiska storverk har i sin helhet inte översatts till de stora världsspråken.
Kilpi hör till världslitteraturen, något som också framgår av det svenska
bokförlaget Atlantis bokserie Atlantis väljer ur världslitteraturen där Kilpis prosaepos
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II utkommer i svensk översättning år
1997.

Öller 1920; Paloposki 2002; se Kukkonen, Pirjo 2009: Det sjungande jaget. Helsingfors: Acta Semiotica Fennica XXXI.
Se Laitinen 2000a: 386–397.
81 Övers. av Volter Kilpis Vaeltaja jäällä (1934), ingår i Finska berättare, 1946, Enckell & Waltari (red.).
82 Kilpi, Volter 2014. Die Geschichte des Albatros. Übers. Gabriele Schrey-Vasara. Wuppertal: Arco Verlag.
79
80
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RYMDRUM
_______________________________________________________
2 Volter Kilpi och det litterära verkets rymdrum,
livstotalitet och kosmiska liv
»jotta nyt oli sekä parrupienojen alla että pielivierillä tarpeeksi tilanavaruuta miehen astella täysin
askelinkin ja kävellä laveammastikin salissansa« (AS II: 157, kap. 14)
»så att där fanns rymdrum tillräckligt både under sparrlister och bredvid dörrposter för en karl att ta
ut sina fullaste steg och vandra med bredd genom sin sal« (SA II: 142, kap. 14)

___________________________________________
2.1 Volter Kilpi i det finländska litterära systemet
Den sydvästfinländska skärgårdens författare Volter Kilpi (1874–1939), född i
Gustavs (fi. Kustavi) och bosatt i Åbo, är bland finska författare ”fullkomligt
ensam om sitt språkbruk, som är så personligt att ingen annan skulle kunna tillägna sig det utan att bli kallad efterhärmare”, och att ”hans stil intimt speglar
hans eget väsen och inre struktur”, konstaterar Thomas Warburton.83 Skärgårdsskildringen Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933) är ett skärgårdsepos
fastän på prosa, ett ”prosaepos” som Kilpi själv ville kalla boken med ett
modernistiskt språk som bryter mot språkets normer och visar vilka resurser och
möjligheter språket har att beskriva människans tal och tankar, hennes
karaktärsdrag och känslor med en mikroskopisk skärpa nedtecknat som skrift
med estetisk funktion, som poetiskt språk. Kilpi var en estet som ville förena
”det existentiella ögonblicket och livets totalitet”.84 I sin samling Ihmisestä ja
elämästä. Kirjoitelmia (1900–1911, Om människan och livet. Essäer) skriver Kilpi år
1905 i essän ”Nykyaikaisista taidepyrinnöistä” (Om nutida konststrävan) att vi nu
står inför en ny stil och det moderna livet, ett nytt sätt att se.85 Detta innebär en
lösning på problematiken kring representation som Lea Rojola skriver.86 Medan
Kilpi i sina verk från sekelskiftet har nyromantiska motiv som i Bathseba (1900),
83 Warburton 1970: 112–113; Volter Adalbert Kilpi (fram till 1886 Ericsson), se exempelvis Assmann & Assmann 1999:
passim om Volter Kilpi 12.12.1874–13.6.1939). Se också Finlands nationalbiografi, Volter Kilpi (1874–1939),
http://www.kansallis-bio-grafia.fi/kb/artikkeli/4972/; se t.ex. Kilpi, T. 1989; Assmann, D. & Assman E-L. 1999; Assman, D.
2000; Kokko (red.) 2013.
84 Tarkka 1990b: 168.
85 Kilpi [1905] 1990: 151: ”Väitän, että seisomme uuden alkavan tyylikauden kynnyksellä, jolloin ihmiskunta taas on kypsynyt
tuntoon omasta sisimmästä kauneussisällyksestään, jolla se pyrkii elämän todellisuutta, elämän muodotonta sekavuutta
soinnuttamaan, ja sielunsa tunnettavaksi kirkastamaan.”
86 Rojola 1995: 68.
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Parsifal (1902) och Antinous (1903) med ”den unge Volter Kilpis bekännelse till
kärlekens, konstens och skönhetens makter, deras livsavgörande tvång”,87 är
Kilpis 1930-talsproduktion något helt annat än legender. Alastalon salissa. Kuvaus
saaristosta I–II (1933) är en skärgårdsskildring med skeppare och bönder i 1800talets sydvästfinländska skärgård. Det handlar om Kilpis egen kulturkrets och
barndomens landskap där han hämtat sitt stoff. Thomas Warburton
sammanfattar denna skärgårdsskildring på följande sätt redan år 1970 då han gav
ut sin första Kilpiöversättning:88
Vad som sker i Alastalon salissa är att ett tjog bönder samlas för att besluta bygga socknens första bark och teckna
andelar i företaget. Vad som återges är deras karaktärer, olika bevekelsegrunder, åsikter om varandra, relationer till
varandra och diverse förehavanden under många år. När storbonden, ungkarlen Malakias Afrodite Härkäniemi
väljer sig en sjömanspipa på hörnhyllan i salen tar det 82 sidor för honom att göra det. Men efter den proceduren
känner vi bra nog hans eget jämna lynne, värden Alastalos ärelystna sinnesart och väderkorn och endel av hans
bedrifter till sjöss, vi vet mycket också om Langholma och Pukkila, två viktiga medaktörer med stridiga viljor, vi
har fått sprittande glimtar av vårfiskets brådska och fraktfartens vardag, och vi har fått en helt överrumplande
sensuell bild av en pipälskares skönhetstörst, ömhetsbehov och handlag med flickor, saker som Härkäniemi aldrig
i livet på ett naturligt vis skulle kunna uttrycka i några som helst realistiska repliker. Men det blir naturligt i
strömmen av hans inre monolog.
Det är i den andan som Alastalon salissa spinns ut till sina 900 sidor, och resultatet är en mikrokosmos med ett
tätt nät av invärtes referenser och motivtrådar. Det har varit Kilpis ambition att ständigt låta temat för ögonblicket
belysa andra teman på andra håll i boken, och när man läser Alastalon salissa en gång till har man ännu större
utbyte av den första gången – och uppfattar då dess lätt monstruösa detaljer som självfallna och motiverade.

För Kilpi är skärgårdsskildringen ”ett prosaepos”, en genrebestämning som i sig
redan är gränsöverskridande och modernistisk. I ett brev till sin förläggare Alvar
Renqvist (1868–1947) skriver Kilpi:89
Det är över huvud taget svårt att definiera den med en genrebenämning. Den riktigaste uppfattningen om skildringens art fås antagligen ändå om den kallas ett epos. Handlingen, i den mån man kan tala om någon handling i
sammanhanget, har inte en romanberättelses fasta struktur, utan skildringen har sin egen långsamma strömfåra, som till
synes nyckfyllt slingrar sig fram, men som obetingat söker sig mot sina mål enligt lagarna för sin egen avvägning.
Över huvud taget är hela kompositionen ett immanent flöde, som jag inte ens försöker styra, utan bara iaktta med den
följsammaste vaksamhet. Också själva diktionen är epos-mässig, visserligen på prosa, men bildligt, rytmiskt och klangmässigt
bunden så, att de formella besvärligheterna i skildringen bildar samma slags tröskelterrasser och patossväll som en poetisk form
skulle göra. (Min kursiv.)

Kilpis epik har beskrivits som ”statisk epik”, något Kilpi själv kommenterar i ett
brev till Vilho Suomi 28.9.1937 med att säga att han inte är av samma åsikt. Kilpi
medger dock att Alastalon salissa skenbart är en tämligen statisk beskrivning men
att dess djup (”sen pohjavirta”) är dynamiskt vilket syns på dess yta. En lugn flod
(”Rauhallinen kymi”) är en rättare jämförelse än en stillastående sjö varför den
87 Warburton 1970: 117; se Vilho Suomis doktorsavhandling 1952; se Lilja 1989: 99–108 om Platon, Schopenhauer,
Kierkegaard och Nietzsche som centrala filosofer i Kilpis texter.
88 Warburton 1970: 121–122.
89 Kilpi 1997: 20–21, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
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ligger närmast epikens centrala lagar: massan är i ständig rörelse, och där den står
stilla, står den enbart som lugnvatten som förbereder och inväntar sitt uppbrott.90
I salen på Alastalo är en skärgårdsskildring från 1800-talet med den rurala
sydvästfinska havssocknens heroer, skeppare och bönder som har en gemensam
plan och dröm: att grunda ett aktiebolag för att bygga ett inbringande barkskepp
som Kilpi själv beskriver i sitt brev till sin förläggare. Den handlar om
människans inre, om längtan och om drömmen, det universella i livet. Barken är
som en livslång dröm, som symbol för skönhet och hopp.91 Alastalos kungsdröm
är en dröm om ännu större inkomster och ännu större makt. Alastalo beskrivs på
många ställen som en skicklig och listig strateg, hans förmåga och ledarinstinkter
i form av jämförelser med anknytning till fiske med nät.92
Kilpi ville med hela sin tredelade skärgårdssvit (1933, 1934, 1937) beskriva ett
helt liv, presentera en syntes av liv i det närvarande ögonblicket med det förgångna och nuet i sin kosmiska närvaro, en ”livstotalitet” (”elämäntotaliteetti”).
Kilpi skriver att han inte ville utveckla en traditionell intrig i sin skärgårdsskildring utan i stället följa den konstnärliga intuition som han hade; han visste att han
bröt berättarkonstens traditionella gränser.93 Alastalon salissa är ett stort
livsbejakande (”elämänmyönnön”) verk där Kilpi med humor visar en strävsam,
företagande och omtänksam grupp av människor (”pyrkivä, yrittävä ja rakastava
ihmisryhmä”) och vill så lyfta fram en grupp män som vill verka för gemenskapens bästa.94 Kritiken ställer sig oförstående till Kilpis språk och strukturen i hans
produktion, eftersom kritiken avspeglar en tid då språkriktigheten hörde till de
nationella dygderna. Kilpis syn på språket var redan långt från att respektera de
språkliga normerna; språket skulle tvärtom anpassa sig till författarens konstnärliga strävanden som använder språket som material, konstaterar Kilpi i tidskriften
Virittäjä år 1907. Till Vilho Suomi skriver Kilpi i ett brev av den 21.3.1938
följande: ”kieli on ahjo, joka palaa elävänä tulena, jossa rauta sulaa, ilmaisun
rauta”,95 språket är ässjan som brinner som levande eld där järnet smälter,
uttryckets järn. Kilpi förklarar att det hos oss i Finland inte funnits, med
undantag av Aleksis Kivi, för att använda den hårdaste måttstocken, någon enda
en urkraftig författare, och därför är vi inte vana vid att språket är ässjan som
brinner som levande eld där järnet smälter, uttryckets järn.96 I sin
90 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 28.9.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 69–70: ”massa liikkuu kaiken aikaa, ja missä se seisoo,
seisoo se vain suvantona liikkeelle lähtöänsä vartoillen ja valmistellen”.
91 Laitinen [1965] 1984: 110, 111; se också Lyytikäinen 1992: 143 om barkritningarna som uttryck för kreativ verksamhet och
Rojola 1995: 143 som uttryck för utveckling och modernisering.
92 Cederholm 1986: 75–76.
93 Volter Kilpis brev till T. Vaaskivi 24.5.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 188, 189.
94 Lyytikäinen (red.) 1993: 9.
95 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 21.3.1938 i Lyytikäinen (red.) 1993: 118.
96 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 21.3.1938 i Lyytikäinen (red.) 1993: 118.
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doktorsavhandling Mielen meri, elämän pidot. Volter Kilven Alastalon salissa (1992)
konstaterar Pirjo Lyytikäinen att det nya hos Kilpi är att man kan lösgöra sig från
tanken om språkets genomskinlighet, från tanken att ett språk avspeglar
verkligheten, en tanke som är ett arv från sekelskiftets symbolism och
modernismens program.97 Modernismens mål är uttrycket, det expressiva, inte ett
språk som uttrycker en realistisk sanning och språkets ”informativa” bruk. I
denna modernistiska syn framhävs språkets ”materiella98” karaktär där ljudbilder
och rytmiska faktorer skapar betydelseprocesser, dvs. semiosis. För Kilpi är processen att skapa språk och att ösa ur språkets möjligheter en fråga om värderingar
som han mäter litteratur på. Därför förstår man mycket väl att hans förebild är
Aleksis Kivi.99
Men språket är inte för Kilpi ett självändamål. Språkets uppgift är att ge uttryck för liv, eftersom det som berör oss i konsten är sist och slutligen endast
livets löpande väv (”taiteessa liikuttaa meitä lopullisesti vain elämän viljuva
kudos”). Begreppen räcker emellertid inte att uttrycka livets ”irrationella
element”, därför behövs ett språk som inte är begreppsligt utan fångar det uttryckta sinnet ”mielen”), det som man rationellt inte kan uttrycka. Å andra sidan
behöver livets uttrycksfullhet (”elämän ilmennys”) inte stora ämnen eller
dramatiska händelsekedjor: livets hemlighetsfulla lopp kan vävas in i skenbart
anspråkslösare skeenden (”salaperäistä viljua voi kutoutua näennäisesti vaatimattomimpaankin tapahtumasarjaan”). Kilpi ställde stora förväntningar på sina
läsare, dvs. han förutsatte att läsarna har lika stor färdighet till ansträngning som
han som författare har haft att producera sin text. De samtida läsarna och
kritikerna saknade dock denna beredskap.100 I ett brev till Elmer Diktonius frågar
Kilpi om han kunde översätta Alastalon salissa till svenska och beskriver sitt språk
så här: 101
[…] Kuten ensi kirjeessäni jo sanoin, on käännöstyö laadultaan ehkä kaikkein vaikeimpia, koska käytän suomenkieltäni melko omavaltaisesti ja koska kieleni lähteet ovat hyvin vahvasti länsisuomalaisessa kansankielessä,
jonka ainoa tähänastinen kirjallinen luomus on vanhan suomalaisen raamatun käännös. Sitäpaitsi on eräs seikka
käännöstyötä vaikeuttamassa. Suomenkielellä on varastoissaan verraton määrä luonnonnaiviteettia, jota
viljellymmältä ruotsinkieleltä puuttuu, ja kun kirjani on varsin olennaisesti rakennettu tälle rehevälle naivisuuden
välittömyydelle, niin arvaan siitä aiheutuvan suuria vaikeuksia käännöstyössä. […] (Volter Kilpis brev till Elmer
Diktonius, 20.12.1932.)

Lyytikäinen (red.) 1993: 12; om Kilpi och modernismen, se Lyytikäinen 1992: 85–100.
Lyytikäinen (red.) 1993: 12; om språkets materiella karaktär, se Jakobson [1960] 1974: 139–179; Kristeva 1989: 18–40, ”The
Materiality of Language”; Hertzberg 2002: passim.
99 Volter Kilpis brev till Rafael Koskimies 15.9.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 192.
100 Lyytikäinen (red.) 1993: 12–13.
101 SLSA 568.4, Volter Kilpis brev till Elmer Diktonius 20.12.1932 i Lyytikäinen (red.) 1993: 174; Elmer Diktonius brev till
Volter Kilpi 7.12.1932 och 14.3.1933, se Lyytikäinen (red.) 1993: 203–204, not till brev 67.
97
98
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[…] Såsom jag redan i mitt första brev skrev, är översättningsarbetet till sin kvalitet kanske det allra svåraste,
eftersom jag använder min finska tämligen egenväldigt och eftersom källan till mitt språk finns mycket starkt i det
sydfinska allmogespråket, vars hittills enda skriftliga alster är den gamla finska bibelöversättningen. Därtill är det
en sak som försvårar översättningsarbetet. Finskan har i sitt förråd en förträfflig mängd av naturlig naivitet, som
den mer odlade svenskan saknar, och då mina böcker till mycket väsentliga delar bygger på denna frodigt
otvungna naivitet, antar jag därför att detta vållar stora svårigheter i översättningsarbetet. […] (Volter Kilpis brev
till Elmer Diktonius, 20.12.1932; min övers.)

I detta citat får vi en kortfattad beskrivning av vad Kilpis språk och stil går ut på.
Lea Rojola diskuterar i sin doktorsavhandling Varmuuden vuoksi. Modernin
representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa (För det säkra. Det modernas representation i Volter Kilpis Skärgårdssvit, 1995) representationen av det moderna i
Volter Kilpis 1930-tals produktion i hela skärgårdssviten som består av Alastalon
salissa I–II (1933), Pitäjän pienempiä (1934) och Kirkolle (1937). Hon utgår ifrån att
representationerna inte är avskilda från den verklighet där de uppstår. De
representerar (jfr re-presenterar) verkligheten men också manifesterar betydelse(r),
signifierar den. De olika tilläggsberättelserna är viktiga ledtrådar för den egentliga
berättelsen. Men en central utgångspunkt är avtalet, kontraktet, konventionen,
dvs. de olika konventionerna: barkmötet som ett kontrakt, språket som konvention.
Det handlar alltså om överenskommelser av olika slag.
Volter Kilpis (1874–1939) skärgårdsskildring Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta
I–II (924 s.) är ett modernistiskt verk, ”ett prosaepos” som Kilpi själv ville kalla
den. Det modernistiska finns i Kilpis genreuppfattning, i hans språk och stil. Det
moderna, det nya och nyskapande inträder som en revolution i språket, ”La
révolution du langage poétique”, som Julia Kristeva beskriver det poetiska språket som
är komplext, kritiskt och konfliktfyllt.102 Kilpi vill visa de enorma språkliga
resurser det poetiska språket kan använda sig av. Kilpis skärgårdsskildring bryter
med språkets och genrens normer, den är gränsöverskridande i det nyskapande
språket och i den genrebestämning som han själv ville formulera sitt verk som ett
prosaepos. Kilpi skildrar sin hembygds, den sydvästfinska skärgårdens bönder
och sjöfarare så som Kai Laitinen uttrycker det ”i häpnadsväckande långa,
fullmatade, grundligt utredande meningar, där språkbruket starkt avvek från det
normala. Samtidigt hade han tagit i bruk ett slags ultrarapidteknik, en dröjande
skildring av inre monologer, medvetandeströmmar och minutiösa miljödetaljer,
som direkt fick recensenterna att tänka på Marcel Proust och James Joyce”. Kilpi
har ”spänt språkets kraftresurser till det yttersta: texten brister ibland ut i
hymnartade versrader, en svällande prosa, där ordklasserna spränger sina gränser
och syntaxen följer sina egna från grammatiken helt avvikande regler”.103 Men
Om språket, subjektet och signifikationsprocessen i språket, Kristeva 1974: passim; se också Sinikka Tuohimaas bok Kapina
kielessä (1994) med tillämpning av Kristeva.
103 Laitinen 1988: 213, 216.
102
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Kilpi nådde till sin teknik helt på egen hand driven av sina egna estetiska ideal
som han beskriver bl.a. i samlingen Ihmisestä ja elämästä (Om människan och livet,
1902).104 Med sin egen poetiska mission börjar Kilpi ”spana efter den svunna
tiden och föreviga dess atmosfär, rädda ett stycke av det förgångna åt konsten,
utom räckhåll för tidens förstörelse”, skriver Laitinen och konstaterar att slutorden i inledningskapitlet (Kyrkogården. En prolog, SA I 1997: 13) är ”extatiska
och hetsiga som en besvärjelse: nu gäller det att gestalta en hel värld”.105 En hel
värld avser Kilpis tanke om att långsamt och mikroskopiskt beskriva ”en livstotalitet” och ”ett kosmiskt liv”.106
Kilpi insåg det poetiska språkets revolution i början av 1900-talet. I tidskriften
Virittäjä skrev Kilpi redan år 1907 om det litterära språkets existensberättigande;
för att det ska vara livskraftigt behövs våldsamma revolutionärer i språket,
anarkister som utforskar vilka språkliga resurser det finns dolda i språket.107 Kilpi
lyssnade sig fram till finskans oändliga språkliga potential länge och tålmodigt –
han arbetade på sitt ”prosaepos” i tio år (1924–1933).108 Skärgårdsskildringen är
ett i högsta grad auditivt verk i och med att Kilpispråket kan verbalisera
människans alla sinnesuttryck i en hörbar polyfoni.
Kilpi trodde på sitt verk, det var i världslitteraturklass och en svensk översättning skulle nämligen enligt honom själv bana väg ut i världen. Redan innan
boken kom ut 1933 hade Kilpi i ett brev frågat den finlandssvenska modernisten
Elmer Diktonius (1896–1961) om han – den ende som enligt Kilpi hade talang
att göra det – kunde översätta verket till svenska. Diktonius översatte några av
Kilpis berättelser men konstaterade att uppdraget var alltför tidsödande och
krävande. Som läsare förstår man detta mycket väl eftersom det finska originalet
redan i sig med sitt modernistiska språk är en utmaning att läsa. Först 64 år
senare år 1997 kommer Thomas Warburtons (f. 1918) svenska översättning I
salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.) som jag beskriver i min
framställning som ett semiotiskt system av tecken, dvs. hur olika tecken bildar
semiosis, betydelseaktualiseringsprocesser av olika slag.
Skärgårdsskildringen är i sin helhet ett praktexempel på semiotik, på semiosis,
teckenprocesser, hur språket representerar tal, tankar och känslor och skapar
signifikation I boken är tecken av olika slag centrala; varje tecken kommunicerar
betydelse. De materiella tecknen (t.ex. pipor, gungstolar, båtar, presenter köpta
Volter Kilpis brev till Lauri Viljanen 29.3.1934, 31.5.1936 och 9.1.1938 samt brev till T. Vaaskivi 24.5.1937 och Rafael
Koskimies 15.9.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 179–180, 182, 186, 188 och 194 där Kilpi tar upp Marcel Proust och James
Joyce. Se också Lyytikäinen 1992: 89–90 och fn 175–182.
105 Laitinen 1988: 214.
106 Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
107 Kilpi 1907: 162–168.
108 Volter Kilpis brev till Lauri Viljanen 29.3.1934 i Lyytikäinen (red.) 1993: 179.
104

45

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

under seglatserna) och de kroppsliga tecknen får mikroskopisk betydelse (en
blick, en glimt i ögonvrån kan vara merkitsevä, betydelsefull, talande). Verket i sin
helhet handlar om att konkret merkitä, teckna andelar i ett barkbygge (från och
med kap. 15), dvs. att med sin underskrift performativt bekräfta en plan (att
teckna underskrifter framstår som en helig och högtidlig rit) och att man med
sina tecken och sin handstil förbinder sig till något nytt och stort, i en ny tid.
Herman Mattsson, Alastalovärden i sin sal (som är som en kommandobrygga),
kan tolka och har tolkat tecken i sin sal från och med kapitel 1 fram till sista
kapitel 23, ”oli kyllä haistellut ilman merkit salissa ja ymmärtänyt”, ”hade heltvisst vädrat
tecknen i salen och förstått” (SA II: 432; AS II: 391, kap. 23). Man tolkar tecken
konkret i tiden och i salen (jämförelser med sjön) och med inflikade bibliska
jämförelser: ”taivaan merkit, himmelstecken” (AS I: 387; SA I: 367, kap. 9). Likaså
kan tecknen tala: ”merkit puhua, tecknen visa” (AS I: 321; SA I: 308, kap. 7). Man
kan säga att personerna i salen är semiotiker utan att veta om det, eftersom det
ständigt pågår en semiotisk, betydelsefull tolkning av alla de tecken som karlarna
och kvinnorna i salen omringas av både i sina tanke- och i sina talakter. Den 50åriga ungkarlen Malakias Afrodite Härkäniemi, som funderar på det estetiska och
sköna i livet, konstaterar att han ”ymmärsi merkit”, det finns hela tiden något att
med blicken eller örat tyda, små skiftningar som får betydelse (kursiveringar, fet
stil och understrykningar är mina i exemplen):
[…] Härkäniemi siis nytkin ymmärsi merkit, ajatteli vain
sitä kummallista, että Alastalolla, niin isällä kuin
tyttärellä piti vihastumisen signaloida punaista väriä tukan
juurille ja kalpeata nenän pään pavussa, niinkuin nyt
Siviällä, kun hänellä itsellään samassa manööverissä aina
hissataan nenän naurispiikkiin punainen lyhty ja otsan
rosoisille taklingeille kalpeat värit. »Vaikka sillä laillahan
on laitamerilläkin» selvitti Härkäniemi ennen enempää
jatkamista tämänkin ajatuksen pähkinän, »että rikissäkin
on menijällä vihreä lyhty oikealla ja punanen vasemmalla, kun
vihreä tulijan rikissä vilkkuu silmään vasemmalta ja punanen
päinvastaiselta, ja siitä tietää pimeässäkin kiepauttaa ruorin
rattia sen verran, ettei vihreätä päin kolise, vaan selvittää
punaisen kauniisti punaisen poskitse ja pääsee krapisematta
ohitse vetelältä puolelta. Kun minä siis Alastalonkin kanssa
jutun sträkkiä määrätessä pidän silmäni senverran vahdissa
oman nenäni sipulilla ja Alastalon otsakupuralla, että näen,
koska alkaa punaista pilkutella jommallakummalla tai
molemmilla, tietääkseni siitä, koska on aika painaa jutun
kurssi tihuvilta väljemmille, jotteivat kyljet rahise, […]» (AS I:
218–219, kap. 5 )

[…] Härkäniemi förstod alltså även nu att tyda tecknen,
han tänkte nu bara på den egendomligheten, att i
Alastalo signalerade såväl far en begynnande ilska med
röd färg vid hårrötterna och en blekhet på nästippsärtan som nu Siviä gjorde, när däremot han själv
brukade utföra samma manöver med att hissa en röd
lanterna på näsans rovknapp och blekare färger i
pannans skrovliga tacklage. »Fast så är det ju också på
sjön«, knäckte Härkäniemi även denna tankenöt innan
han gick vidare, »att man far med grön laterna i riggen till
höger och en röd till vänster när den som man möter blänker
grönt till vänster och rött tvärtemot, och så vet man också i
mörka natten att snurra på ratten så pass att man inte dunkar
mot det gröna utan stryker vackert förbi det röda i klart vatten
utan skrap. Så när jag också hos Alastalo lägger pratkursen
med utkik på min egen näsalök och på Alastalos kullerpanna,
så att jag ser när det börjar blinka rött på någondera eller på
båda två, och av den saken vet när det är dags att styra mot
rummare sjö, så inte skroven skrapar i varandra, […]« (AS I:
215, kap. 5)

Ovan framgår hur varje blick och varje kroppsrörelse, varje tänkt eller uttalat ord
synas noggrant med jämförelser (”pratkursen”) till hur man beter sig till sjöss.
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Salen där männen nu sitter är både salen på Alastalo hemman men den är också
den kommandobrygga där Alastalo nu leder sitt spel och där hans mål är att
vinna i detta spel, dvs. att förverkliga sin plan om att bygga en bark, att lyckas
med sin strategi på barkmötet och sedan med allas underskrifter bekräfta
dokumentet från mötet. Finskans merkki ’tecken’ och verbet merkitä har
betydelsen ’betyda’ men också ’teckna’: merkitä nimensä, teckna sitt namn i barkhandlingen där varje underskrift beskrivs på ett semiotiskt noggrant sätt, dvs. hur
man går fram till barkhandlingen, hur man skriver sitt namn, hurdan handstil
man har och hur man för övrigt beter sig i den performativa akten. Allt är
merkitsevää ’betydelsefullt’, signifikant. En blick eller en tystnad kan vara merkitsevä, dvs. menande, betydelsefull, man kastar ofta en merkitsevä ’menande’,
’talande’ och betydelsefull blick. Varje beskrivning av en egenskap vänds ut och
in antingen i de långa inre monologerna eller i de repliker som fälls. Mycket går ut
på att förbereda sin tankehandling så att den är så exakt som möjligt som talakt
och språkhandling. Beskrivningens massiva proportioner har givetvis till syfte att
med humorn som medel porträttera dels kustbönderna och bondekaptenerna,
dels det kvinnliga i en sydvästfinsk skärgårdssocken.
Min läsning av den svenska översättningen i en dialog med den finska förlagan
är inte en översättningskritiskt evaluerande framställning (se translation assessment),109 utan jag kommenterar enbart några centrala avsnitt i den svenska översättningen genom att följa den deskriptiva översättningsforskningens principer
(DTS, Descriptive Translation Studies) som går ut på att låta den översatta texten tala
för sig. Inom denna riktning utgår man ifrån att översättning alltid innebär
manipulation av något slag (se den manipulativa riktningen), det sker en förändring.110
Även om min studie inte är översättningskritik, är jag medveten om att varje
jämförelse mellan förlagan och originalet, varje utsaga om den svenska
översättningen inherent innebär ett omdöme. Varje läsning av ett skönlitterärt
verk och översättningen av det är en tolkning så som ovan konstaterats.

2.2 Begreppet modern
Begreppet modern har flera tolkningar – i synnerhet vid sekelskiftet 1800–1900
diskuterades nya värderingar och representationer då Volter Kilpi publicerade
sina första verk som ansågs höra till den nya konstnärliga formen. Det moderna
är ett resultat av olika och differentierade processer. Av detta följer att kulturen
109
110

House 1997: passim; Heldner 2008: passim.
Se Handbook of Translation Studies Online [2010] 2014 om de olika riktningarna inom översättningsforskningen.

47

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

och kulturprodukterna i högsta grad är polyfona, mångstämmiga och heterogena
då många slags röster och värderingar möts i en litterär text. I dessa röster,
diskurser, namnges, beskrivs och definieras det moderna, konstaterar Rojola med
hänvisning till Bachtin.111 Det som är det nya hos Kilpi är hans språk och stil som
bryter mot förväntningshorisonten, dvs. mot det normala och det normerade i ett
skönlitterärt verk. Kilpis bruk av ord är originellt, meningarna är långa och
utsmyckade, de tar mycket tid och utrymme, de andas långsamt och – ytligt sett
händer det just ingenting i boken. Barkmötet och -förhandlingarna kommer i
gång först mot slutet av boken. Men däremellan har mycket ’hänt’ av tankar,
funderingar och tal, sedelärande muntliga berättelser som följer en
berättartradition. Kilpi visste att han bröt berättarkonstens traditionella gränser
och att det var ett nytt sätt att berätta, vilket han senare förstår när han bekantade
sig med Marcel Proust och James Joyce och fick på så vis stöd för sin
konstnärliga intention. Kilpi skriver i ett brev till T. Vaaskivi 24.5.1937 och
försöker försvara sig mot dennes hårda kritik mot Alastalon salissa. Kilpi menar att
Vaaskivi följer en alltför strikt ”dogmatisk norm” som en bok ska följa. Kilpis
sätt att berätta är en kosmisk väv av en totalitet av livstillvaron (”täyden
elämänläsnän kosminen pune”) och han ber därför kritikern Vaaskivi att
noggrant lyssna på hans verk hur det har ett eget grepp och ett eget uttryckstempo (”oma otteensa ja ilmaisutemponsa”). Kilpi medger dock att hans
arbete kan vara esoteriskt på sina ställen men vågar tro att det ger belöning för
mödan för den som försöker komma in i dess innersta intentioner och kärna. 112
Kilpi försöker försvara sitt nyskapande språk, sitt modernistiska språk i brev till
kritikerna Lauri Viljanen (31.5.1936), T. Vaaskivi (24.5.1937) och Rafael
Koskimies (15.9.1937):113
[…] Jokainen sen 1 000-sivuisen kirjan sanoista ansaitsee syventymisen, sillä ne ovat jokainen elämällä ’pakatut’.
Joka-ainoa adjektiivi ja kertasana/!/ ovat kokonaisuudesta ammennetut ja kokonaisuutta antavat. Minun oikea
lukijani on se, joka lukee kirjaani vuoden ja imee joka sanan, ja luettuaan kirjan, alkaa sen uudelleen, ja
hämmästyksekseen huomaa, että se on uusi taaskin hänelle. Semmoinen tieto minulla on kirjastani, sillä olen
luonut sen – sanon tahallani luonut, enkä kirjoittanut – kymmenvuotisessa kiinteimmässä työssä ja aineksista, joita
en ikinä saata ammentaa tyhjiksi. […] (Volter Kilpis brev till Lauri Viljanen 31.5.1936 i Lyytikäinen (red.) 1993:
183.)
[…] Varje ord av alla ord i den 1000-sidiga boken förtjänar en fördjupning, för varje ord är ’stuvat’ med liv.
Vartenda adjektiv och varje ord (”kertasana/!/”) har östs ur helheten och uttrycker helheten. Min rätta läsare är
den, som läser i min bok under ett helt år och insuper varje ord, och efter att ha läst boken, börjar läsa den på
nytt, och märker till sin förvåning, att den återigen är ny för honom. Sådan uppfattning har jag av min bok, för jag
har skapat den – jag säger med flit skapat, inte skrivit – under tio år i fastare arbete och ur ett stoff som jag aldrig
kan ösa slut ur. […] (Min övers.)
Rojola 1995: 12, 13–14; se Bakhtin 1981: 67–68.
Volter Kilpis brev till T. Vaaskivi 24.5.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 189.
113 Volter Kilpis brev till Lauri Viljanen 31.5.1936, T. Vaaskivi 24.5.1937 och Rafael Koskimies 15.9.1937 i Lyytikäinen (red.)
1993: 183, 188.
111
112
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[…] Kun ryhdyin työhöni, syrjäytin heti alunpitäen minkään tradi/tio/nellin ”juonen” kehittämisen, koska
sellainen olisi ollut juuri sen taiteellisen intentioonin tiellä, jonka tavoittaminen oli pyrintönäni. Eräitten yritysten
jälkeen tavoitin kuin vaistoilta viimeinkin sen muodon, johon mahtuu juuri se, joka oli minun annettavissani ja
jonka minä minun voimineni saatoin luoda taiteeksi. – Tiesin, että särjin kertomataiteen traditionelleja rajoja,
mutta tiesin myös, että päämääräni oli vain tätä tietä saavutettavissa. Vasta työn jatkuessa tutustuin Proust’iin ja
Joyce’een, jotka yllätyksekseni havaitsin tarpovan samoja vaikeita taipaleita, joita itse uurtelin, […] (Volter Kilpis
brev till T. Vaaskivi 24.5.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 188.)
[…] Då jag inledde mitt arbete, ville jag genast från första början avstå från att utveckla någon som helst traditionell ”intrig”, eftersom en sådan skulle ha stått i vägen just för den konstnärliga intention, som jag ville fånga
och som var mitt mål. Efter några försök fångade jag slutligen i det närmaste intuitivt den form som inrymmer det
som jag har att ge och som jag med mina krafter kunde skapa konst av. – Jag visste att jag bröt berättarkonstens
traditionella gränser, men jag visste också att mitt mål kunde nås enbart med detta tillvägagångssätt. Först efter att
mitt arbete hade fortskridit bekantade jag mig med Proust och Joyce, vilka jag till min förvåning märkte att de tog
sig fram i samma svåra terränger som jag själv höll på att bana väg för, […] (Min övers.)

Varför skriver Kilpi så omständligt? Han svarar på den kritik han fått då skärgårdsskildringen kom ut. Kilpi konstaterar i sitt brev till Rafael Koskimies
(15.9.1937) att hans språkbruk i likhet med det formella överhuvudtaget inte alls
är godtyckligt, eftersom språket för honom inte är något färdigt arbetsredskap,
utan ett element vars syfte är att ge uttryck för människosinnet, och att han måste
tränga sig så djupt in i människans sinne så att han där kan fånga det som han
anser sig vara formen. Kilpi skriver att han inte med flit skapat ett enda ord, utan
att han varit mottaglig för detta språkmaterial, att han väntar så länge att det
inväntade uttrycket mognar och stämningen får sitt utlopp i ett ord. Kilpi
konstaterar att han inte filar eller diktar och att han inte är en ”konstnär” utan att
han oeftergivligt väntar och vaktar att ett ord ska infinna sig. Det enda är att jag
inte förbarmar mig eller språket (inte heller en potentiell läsare), och att jag aldrig
ger efter i det att ordet och formen ska vara kongruenta med den sinnesstämning som ska
uttryckas. Det arbete som sysselsatt honom med hela skärgårdssviten sedan 1924
(1933, 1934, 1937) har inte varit någon barnalek utan en ständig och oeftergivlig
kamp mellan språket och uttrycket, en kamp där jag kämpat till det yttersta. Varje
ord är för honom en sammanpressad kosmos, till exempel några egenheter i Kilpis
språk är hur han använder verb som substantiv och tvärtom. Kilpi skriver att han
inte medger att de är godtyckliga, utan han har stannat för dem av det
omedelbara trycket från och tvånget i uttrycket i fråga. Kilpi nämner sin tids
”normalfinska” som saknar det dynamiska (”on liika hidasjuoksuista ja
epädynaamista”, ’är alltför trögt och odynamiskt’), i synnerhet störs diktionen
enligt honom av alltför många tre- och fyrstaviga finska ord – finskan har ett
stort antal nominal av typen hyökyminen ’svallandet’ som med lätthet enligt Kilpi
kan förkortas till hyöky ’svall’. Nästan varje verbstam (vaipua ’sjunka’, vaipuminen
’att sjunka’, ’sjunkandet’) kan därför komprimeras till ett intensivare substantiv
(vaipu), vars betydelse är klar, bara man blir van att tolerera ordet i fråga. Nästan i
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snart sagt varje mening har Kilpi varit tvungen att ordmässigt komprimera ett
dylikt perspektiv. Han menar att formerna inte är teoretiskt genomtänkta utan de
har växt av sig själva och drivfjädern är sinnet (”mieli”), inte tanken, bara man
kan lämna de sedvanliga tankeklichéerna i språket. Kilpi har också den
uppfattningen att han skapar sitt språk inifrån finska språket (”Uskon sitä paitsi
luovani kieltäni suomenkielen sisältä.”).114
Kilpi beskriver sitt språk som nyskapande. I dessa tankar skapas relationen
mellan form och innehåll i ett lyssnande till språkets inneboende resurser. För att
Kilpi kan skapa den livstotalitet, den syntes av livets kosmiska helhet i ett
ögonblick där både det förgångna och nuet existerar är det exakta auditiva uttrycket och rytmen det grundläggande i hans språk. Han skapar sitt språk ur det
auditiva, lyssnandet till den yttre verkligheten (det ständigt föränderliga havet)
och det inre, hur olika personer talar, känner och tänker. Man förstår mycket väl
hurdan syntes han velat skapa i, med och genom språket i mötet mellan den yttre
och den inre beskrivningen.
Finns det en handling i Kilpis skärgårdsskildring? Är den en roman eller ett
prosaepos? Per-Erik Cederholm har i sin doktorsavhandling Om det berättade i
Volter Kilpis Alastalon salissa (1986) behandlat tidigare påståenden om att händelserna är knapphändiga i boken inte stämmer eller är direkt vilseledande. Han
menar att det sker mycket i boken eftersom han utgår från tre slags händelser:
fysisk verksamhet, tal och tankar. Denna utgångspunkt är, så som dock Rojala
konstaterar, långsökt: visserligen kan tal och tankar ses som verksamhet men de
blir dock inte element på den narrativa nivån. Detta blir än mer konstruerat då
Cederholm utgår från ett narratologiskt perspektiv.115 Cederholm konstaterar:
”Visst berättas en historia i Alastalon salissa.” Detta har varit hans syfte att
ådagalägga hur handlingen kretsar kring Alastalos mycket målmedvetna ekonomiska strävanden, det är frågan om ambitioner, framgång och makt, dvs. vägen
mot målet och Alastalos noggranna förberedelser. Cederholm har undersökt
fysiska handlingar, tal och tankar i syfte att med friläggningen av fabeln ur både
strukturell och tematisk synvinkel och på så sätt abstrahera ur den massiva texten
en räcka handlingar som konstituerar det berättade.116 Cederholm menar att inte
enbart handlingen som sådan i form av fysiska handlingar, tal och tankar varit
Volter Kilpis brev till Rafael Koskimies 15.9.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 191–192, 193.
Rojola 1995: 21.
Cederholm 1986: 5–13, 14–23, 121. Cederholm 1986: 9 bygger bl.a. på Greimas aktantmodell [1966] 1980: 196–219 som i
sin tur bygger på Vladimir Propps [1928] 1968 typologi; de enskilda och särskilda personerna, aktanterna, aktörerna, träder in i
berättelsen med vital betydelse för fabelns kronologiska och innehållsmässiga framåtskridande, aktanroller. I aktantsystemet är
rollerna fördelade utefter tre axlar som representerar ’målinriktning’, ’deltagande’ och ’kommunikation’. I Greimas’
aktanmodell finns sex aktantroller: subjektet som eftertraktar objektet (målinriktat), subjektet kan ha hjälpare och motståndare
(deltagande), givare riktar sig på objektet som har mottagare (kommunikation). Den centrala funktionen (i alla berättelser, sagor) är
givetvis subjektets, hjältens, huvudpersonens (Alastalos roll) strävande efter objektet, det eftersökta eller åtrådda.
114
115
116
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föremål för berättaren utan även själva språket och dess värld. Detta har
framkallats av ”den mycket redundanta språkliga ekvilibristik som berättaren
presterar”. För Cederholm är exempelvis tankehandlingarna ”sceniska på så vis
att de tycks förutsätta åhörare, att de s a s fungerar som dramatiska monologer
vid sidan av det audio-visuellt iakttagbara skeendet.” Han menar vidare att ”den
mening som byggs upp om det kronologiska förloppet, till största delen blir
tillgänglig genom talhandlingarna. Tankarna fungerar på det stora hela taget som
ackompanjerande element. Eftersom de dynamiska dragen i växelspelet mellan
fysiskt skeende, tal och tankar inte är så framträdande, kunde vi rent av tala om
en talfabel med en scenisk stomme bestående av de [Sic!] fysiska
handlingsförloppet som f ö inte så sällan består av knappt urskiljbara ’minimala’
skeenden så som t ex menande blickar. Talets dominans har ju även avspeglats i
denna undersöknings (kvantitativa) uppläggning.” Cederholm konstaterar
avslutningsvis att ”tankarnas roll som handlingselement måste omvärderas.
Måhända tillhör tankarna lika mycket berättandets sfär som det berättades.”117
Detta är ur den moderna språk- och översättningsforskningens synvinkel
talhandlingar (speech acts), tal formuleras ur tankar (mind acts). I ett modernistiskt
verk som Kilpis har de inre monologerna, det tysta talet, en specifik position i
berättandet varför dessa kan uppfattas som tysta talhandlingar (silent speech acts).
Den kognitiva synen inom litteraturen lyfter fram just de möjliga världar som
finns i ett litterärt verk, dvs. också en modernistisk beskrivning av det som sker i
människans tankevärld. På så vis är tankarnas roll som handlingselement i
Cederholms mening väsentlig.
I sin doktorsavhandling visar Lea Rojola för sin del hur tilläggsberättelserna –
om Albatross (kap. 13) och om tullkapten Blomberg (kap. 7 och 8) – är viktiga
för hela berättelsen. Berättelsen om Albatross berättas av Härkäniemi i en
situation då Alastalo har fattat beslut om att tidpunkten för att ta fram barkhandlingarna inte är den strategiskt rätta, dvs. innan det andra toddyglaset har
druckits upp. Härkäniemi, som stöder barkidén, räddar situationen och berättar
historien om Vasa-Ville och Albatross som tidsfördriv, men den har också ett
annat viktigt (etiskt) syfte: Alastalo vill alltså i sin förhandlingsteknik vinna tid
och att den avvaktande stämningen upprätthålls i salen. Pukkila, ”käringen mot
strömmen”, som är emot barkföretaget, alltid misstänksam och missunnsam,
avundsjuk på Alastalo, är också missnöjd med Härkäniemis berättelse (se AS II:
169, kap. 13).
Men efter denna berättelse sker dock en vändning i salen – Alastalo tar fram
barkförhandlingarna. Berättelsen om Albatross har alltså en kommunikativ
117

Cederholm 1986: 121–122.

51

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

funktion. Idén både i berättelsen om Albatross och i berättelsen om tullkapten
Blomberg gäller pengar och att våga ta en risk. Båda dessa berättelser har som
funktion att fungera som tidsfördriv men också som en antydan om förebild.118
Sisko Ukkonen menar att berättelsen om Albatross är om företagsamhet och
mod, att tro och livsvilja är det centrala, medan pengar och ekonomisk vinning är
en ensidig tolkning, Eila Pennanen betonar däremot att frågan gäller pengar.119
Lyytikäinen tolkar berättelsen om Vasa-Ville och Albatross som en fråga om
pengar men berättelsen kan läsas i dess filosofiska kontext, å ena sidan som något
som hör ihop med människouppfattningen, å andra sidan som frukterna av ens
arbete, dvs. att få lön för lidandet och som välsignelse. Rojola vill lyfta fram det
hur berättelsen om Vasa-Ville börjar, dvs. om ”hänen tileistään” (AS II: 85, kap.
13), om räkenskaperna.
En aspekt är hur skärgårdsserien presenterar relationen mellan språket och
verkligheten, fiktionen och verkligheten (fr. vraisemblence, eng. verisimilitude). Som
bekant har begreppet mimesis i fiktiva texter varit ett omdiskuterat begrepp med
olika uppfattningar under olika tider. I Om diktkonsten definierar Aristoteles sin
uppfattning av mimesis: konsten efterbildar det som är faktiskt och potentiellt i
naturen och handlar om människan och hennes sätt att vara i världen, dvs. vilket
är en epistemologisk aspekt.120
Epiken och tragedidiktningen liksom även komedin, dithyrambdiktningen och den mesta flöjt- och
kitharamusiken har alla de gemensamt att de är efterbildande. Men de skiljer sig åt i tre avseenden, ty efterbildningen utförs med olika medier, har olika föremål och använder olika sätt. [...] (1447a). [...] Eftersom de som utför
efterbildningar efterbildar handlande människor och det är nödvändigt att de handlande antingen är moraliskt
goda eller dåliga (ty karaktärer kommer nästan alltid ur dessa båda egenskaper, och alla människor skiljer sig till
karaktären i graden av dålighet och dygd) så efterbildar man människor som antingen är bättre än vi eller sämre
eller likadana – precis som målarna gör: [...] (1448a) [...]. Det är rimligt att diktkonsten som helhet har två orsaker
till sin uppkomst, båda rotade i människans natur. Dels är det något naturligt för människan att efterbilda ända
från barndomen – hon skiljer sig faktiskt från de andra levande varelserna genom att hon är den mest
efterbildande, och hon förvärvar sina första kunskaper genom efterbildning. Dels finner alla människor nöje i
efterbildningar. […] (1448b) [...]. Då efterbildning hör till vår natur, liksom även musik och rytm gör det (det är ju
uppenbart att versmått är segment av rytmer), så var det i början de personer som hade mest anlag för saken som
utvecklade den undan för undan och skapade diktkonsten ur improvisationer. […]

Hurdan uppfattning har Kilpi om relationen mellan verkligheten och konsten?
Han skriver om uttrycket ”elämän ilmennys”121 och avser med det att konsten
artikulerar naturen, men den efterbildar den inte:122

Rojola 1995: 31.
Ukkonen 1976: 163; Pennanen 1957: 59–65; Lyytikäinen 1992: 202–203; Rojola 1995: 37–39, 65.
Aristoteles, Om diktkonsten, 1447a, 1448a–1448b, i Aristoteles 1994: 25, 26–27, 28–29.
121 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 4–5.9.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 61; se Rojola 1995: 70.
122 Kilpis brev till Vilho Suomi 4.–5.9.1937, se Lyytikäinen 1993: 60; Rojola 1995: 71.
118
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Taide on aina transskribointia. Musiikki, maalaustaide, kuvanveisto, sanataide ovat aina elämäntuntojen transskribointia
niiden kunkin keinoilla, eivätkä ne koskaan voi olla niiden suoraa kuvausta. […]. Taide ei ole luonnon seikkojen
toistelua, vaan luonnon artikuloimista luonnon hengessä ihmistajulle. (min kursiv.)
Konst är alltid transkribering. Musik, konst, skulptur, ordkonst är alltid en transkribering av livsupplevelser med dess
egna medel, och de kan aldrig vara en direkt beskrivning av dem. […] Konst är inte att upprepa naturens förhållanden, utan en artikulering av naturen i naturens anda för människosinnet. (Min övers. och kursiv.)

Skärgårdsskildringens tal bryter, så som Rojola konstaterar, rätt så radikalt mot
systemet om hur mimetiskt tal presenteras, eftersom personerna talar långt och
omständligt, de använder komplicerade, mycket skriftspråkliga meningar och
deras sätt att tala fylls av liknelser och metaforer.123 Därför kan man med hänvisning till H. P. Grices samarbetsmaximer (CP = Co-operation maxime) om kvalitet
(ge endast information som är sann), kvantitet (mängden av information),
relevans (relevant eller irrelevant information) och sätt (hur något sägs och
framförs) samt hövlighetsprincipen (PP = Politeness principle) konstatera att Kilpis
personer bryter mot de flesta av dessa principer.124 Herman Mattsson,
Alastalovärden bryter mot hövlighetsprincipen genast i kap. 1 där han tar emot
sina gäster som var och en får en handskakning och ett godmodigt ord som
välkomsthälsning med undantag av Petter Filemon Pihlman-Pukkila som i stället
riktas en pik som gör att Pukkila brusar upp i tanken, men senare också i tal och
handling. Pukkila och den 50-åriga ungkarlen Malakias Afrodite Härkäniemi ger
för mycket information och kan inte avgöra vad som är väsentligt och mindre
väsentligt. Pukkila kan fylla på med osanna historier. Den giriga Kråksbonden
Mickel Mickelsson snålar också med ord men talar då man minst av allt väntar att
han ska uttala sig. Nämndeman Lahdenperä talar och skrattar i tid och otid.
Alastalovärdinnan Evastinas ordflöde är mäktigt. Men i de olika kontrasterna och
”brotten” uppstår det stora bachtinska skrattet och komiken.
I de inre monologerna, i det stilla talet, är personernas funderingar långa;
porträtteringen sker ur olika berättarperspektiv. Men efter många tankar som
också blir yttranden, affektfyllda utläggningar, agg, förtret och avundsjuka,
resulterar dock barkmötet i ett samförstånd och en rik traktering på barkkalaset i
sista kapitelet (kap. 23). Tankens representationer i de långa monologerna
exemplifieras av relationen mellan språket och ”verkligheten” på två sätt,125 dvs. å
ena sidan mellan den litterära konventionen, å andra sidan vad vi föreställer oss
att verkligheten är, i dessa fall tankeprocessen.126 De inre monologerna och
mängden av dem är ett argument för det moderna hos Kilpi, dvs. att också
romanformen ”frigörs” och Kilpi kallar sitt verk ”prosaepos”, där den inre
Se Rimmon-Kenan [1983] 1991: 140–148; Rojola 1995: 77.
Grice 1975: 41–58.
125 Rojola 1995: 88–110.
126 Rojola 1995: 89.
123
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monologen, det tysta talet befriar personernas tankar från den allvetande berättaren.127 Kilpi menade redan i början av 1900-talet att det viktigaste är att
beskriva människosinnet, människans tankar (ihmisen mieli”), dvs. så som
Lyytikäinen konstaterar, är det nya på 1930-talet att betona det inre livet, hur
tankar och medvetande representeras.128 Skärgårdsskildringen förverkligade, så
som Rojola konstaterar, alltså samma utveckling som hade skett något tidigare i
Europa, vilket gjorde att man i Kilpis text drog paralleller till Proust och Joyce.129
Hur kan strukturen hos tankar, tankens gång, väsen representeras av språket?
Viktigt är att se hur tal och tanke (tankar) kan sammanföras, tankens språklighet,
dvs. tankens språkliga likhet (”ajattelun kielenkaltaisuus”), dvs. frågan om
representation. Kilpi menade själv att tankeprocessen som sådan var omöjlig att
verbalisera (”kielellistää”). Hans avsikt var inte att imitera (”jäljitellä”)
tankeprocesser, han syftade inte till verklig efterbildning (”todelliseen jäljittelyyn”),
mimesis, eftersom tankarna inte är språkligt helt mimetiskt möjliga att beskriva.
Enligt Kilpi är skriften till sin natur temporal, medan sinnet (”mieli”) är snarare
spatialt. I ett brev till Vilho Suomi 4.–5.9.1937 skriver Kilpi att människan
upplever som livssituationer, inte som artikulerade tankar (”ihminen tuntee
elämäntiloina eikä artikuloituina ajatuksina”).130 I enlighet med Kilpis konstuppfattning har personernas tankar i skärgårdsskildringen verbaliserats på samma sätt
som deras tal och de personliga egenskaper som uttrycks i talet.131
Mitään luonnollista totuudenmukaisuutta en tavoittele, enkä saatakaan sanan apuneuvoilla tavottaa, koska sana on
aikaa ja mieli tilaa, mutta sen sijaan koetan sanan kiertoteiste saapua ja saartaa mielentilan keskukseen. Tässä
pyrinnössä on ytimiltään kyllä jotain musiikin olemusta, joka sekin yrittää ajassa toteutuvin äänikuvioin saartaa ja
ammentaa keskeistä elämäntuntoa.
Jag eftertraktar inte någon naturlig verklighetsbeskrivning, och det kan jag inte heller göra med ordets medel,
eftersom ordet är tid och sinnet rum, men däremot försöker jag genom ordets omväg nå och omringa sinnets
centrum. I detta försök finns det i grund och botten nog något som liknar musikens väsen, som också det försöker med ljudbilder som förverkligas i tiden omringa och ösa ur den väsentliga livskänslan. (Min övers.)

Det stilla talet kan ”översättas” till tal och skrift, vilket sker bäst med associativa
hopp och lexikala egenheter. Till den inre monologens konventioner hör att
språket riktas till tänkaren själv, dvs. man för en stilla dialog med sig själv. Den
inre monologens konventioner bygger således så som Rojola skriver mycket på
modernistiska texters praktiker.132 Skärgårdsskildringens personer tänker mycket
Rojola 1995: 90.
Lyytikäinen 1992: 71–72.
Rojola 1995: 91. Se också Cederholm 1986: 82–86.
130 Brev: Kilpi till Vilho Suomi 4.–5.9.1937; Lyytikäinen 1993: 59, 60; Rojola 1995: 93; Det spatiala i språket hos Kilpi, se
Vadén 2003: 48–65; jfr Jackendoff [1983] 1986: 209 hur tid och rum är lokalisering: ”time is location, being possessed is a
location, properties are location, events are locations.”
131 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 4–5.9.1937 i Lyytikäinen 1992: 19, 20.
132 Rojola 1995: 96–97, 99.
127
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skriftspråksmässigt, tankarna är rationella och ser man på det narrativa har detta
en tydlig funktion.133 Exempelvis Pukkilas inre monologer och tankeprocesser är
dock talspråksaktiga i och med att han planerar sina repliker som han tänker
spotta ur sig till Alastalo, som han tilltalar med pronomenet du i sitt tysta tal (AS
I: 33, kap. 1).

2.3 Prosaepos
I ett brev av den 8.10.1933 till sin förläggare Alvar Renqvist beskriver Kilpi själv
bokens ”handling” och innehåll på följande sätt med den lilla livsmiljön i
skärgårdsbygden och Östersjöfarten relaterad till den stora världen och dess
händelser:134
Ett antal män sitter församlade, förslagsvis i början av oktober 1866 i salen på Alastalo hemman i en åboländsk
skärgårdssocken, där sjöfarten, om också bara Östersjöfarten, har sekelgamla rötter. Orientaliska kriget med dess
följder har under det föregående decenniet öppnat nya, vidgade möjligheter för detta i blod och anda nedärvda
näringsfång, skonare och briggar har uppenbarat sig och ersatt de tidigare paketskutorna, jakterna och galeaserna,
och man står nu inför en redan längre dryftad anskaffning av socknens första barkskepp, en Medelhavs- och
fjärrseglare. I detta viktiga möte deltar socknens stöttepelare som inkluderar de mäktigaste storbönderna på ärvda
hemman och eliten bland skeppsbefälhavarna samt även en del smärre folk, så långt bygden någonsin äger av
penningresurser att föra företaget i hamn. Efter en omkring sex timmar lång sittning och laddad begrundan är så
saken med ofrånkomlig kaffedrickning och toddytraktering liksom även pipblossning, historieberättande och
annan tankemöda driven till det skede, att barkens fundationsbrev underskrivet och färdigt kan låsas in i
klaffbyråns förvar, och gästerna på inbjudan av kaptenen på Alastalo och den flinka kaptenskan nöjda kan vandra
från salen till kalasmiddag i mellankammaren. […].

Volter Kilpis skärgårdsskildring Alastalon salissa I–II (1933), I salen på Alastalo
(1997) i svensk översättning av Thomas Warburton är en i högsta grad semiotisk
bok med en ofantlig mängd verbala och icke-verbala tecken och teckensystem att
läsa och tolka. Det fiktiva talet och de fiktiva tankarna i skönlitterär form och stil
är ett möte mellan olika röster i ett polyfont, mångstämmigt rum. Genrebestämningen
är inte lätt så som Volter Kilpi själv konstaterar. Verket har beskrivits med en
gränsöverskridande definition av genrerna skärgårdsskildring, skärgårdsepos,
skärgårdsroman och prosaepos. Kilpi skriver att det är ”över huvud taget svårt att
definiera den [min bok] med en genrebestämning. Den riktigaste uppfattningen
om skildringens art fås antagligen ändå om den kallas för ett epos”,135 dvs. inte
för roman, eller romaner, som förläggaren Alvar Renqvist beskriver boken. Kilpi
Rimmon-Kenan 1992: 103–105; Rojola 1995: 95.
Kilpi 1997: 25–26, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 8.10.1933, övers. Thomas Warburton.
135 Kilpi 1997: 20, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933, sv. övers. Thomas Warburton.
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förklarar att handlingen ”i den mån man kan tala om någon handling i
sammanhanget, har inte en romanberättelses fasta struktur, utan skildringen har
sin egen långsamma strömfåra, som till synes nyckfullt slingrar sig fram, men som
obetingat söker sig mot sina mål enligt lagarna för sin egen avvägning.”136 För
Kilpi är bokens komposition ”ett immanent flöde, som jag inte ens försöker
styra, utan bara iaktta med den följsammaste verksamhet”. Själva ”diktionen är
epos-mässig, visserligen på prosa, men bildligt, rytmiskt och klangmässigt bunden
så, ett de formella besvärligheterna i skildringen bildar samma slags
tröskelterrasser och patossväll som en poetisk form skulle göra.”137
Genren i Kilpis skärgårdsskildring har utförligt diskuterats av Pirjo Lyytikäinen
då hon definierar epos, prosaepos och roman.138 Min tolkning bygger på Kilpis egen
beskrivning: ”Boken blir inte någon roman, utan den är närmast ett prosaepos,
som i stället för ett lyft av versformen bärs upp av ett sväll i strukturen.”139 Det är
just det strukturellt nya, det nya formspråket som bygger på språkets potentiella
möjligheter. Kilpi skriver till sin förläggare Alvar Renqvist på Otava i Helsingfors
och försöker motivera sitt verk och ge ”en riktig uppfattning” om verket som
uppfattats ”som romaner, än som etnografiska skildringar. De är ingetdera. Deras
strukturella lagar är närmast eposets, även om de är på prosa. Just
förhandsinställningen att de vore romaner försätter en läsare strax från början i
en felaktig attityd till dem”.140 Han förklarar att alla dessa böcker ”såväl ”I salen
på Alastalo” som ”I stugan på Ylistalo” och ”Kirkolle” ävensom de kortare
berättelserna, borrar sig in i en enda situation, ur vilken utsikter sedan öppnar sig
i otaliga riktningar”.141
Kilpis skärgårdsskildring är en väv (jfr nedan hans egna ord), en stor fläta – texto
(jfr latinets verb texto och grekiskans tektanomai ’väva’ och ’rya’, ’vävnad’) – eller
en stor rya där olika tiders (polyfona) röster och berättelser vävts in i varandra. Vi
kan med Augustinus beskrivning av tre olika tider konstatera följande: närvaron
av dåtid (berättelserna), nutid (barkmötet i salen) och framtid (drömmen om den
nya barken och framtidstron). Berättelserna går in i varandra, berättarens och de
fiktiva personernas synvinklar möts, korsar varandra och blir en livstotalitet, som
Kilpi talar om och som jag tolkar som en existensens kiasm. Kilpi skriver: ”Då jag
allra först tog itu med mitt motiv, och övertänkte möjligheterna att utveckla och
tydliggöra den livstotalitet, som jag strävade efter, insåg jag snart, att
berättelseintrigen bara kunde bli en enda varptråd i den väv, som jag ville utveckla i
Kilpi 1997: 20–21, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
Kilpi 1997: 20–21, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
Lyytikäinen 1992: 101–122.
139 Kilpi 1997: 19, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
140 Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
141 Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
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dess hela vidd (min kursiv.).”142 Kilpi förklarar också hur han då utan bestämd
avsikt hamnade ”i den typ av skildring, som har givit min berättelse ett fruktbart
rum, där tillvaron kan utvecklas i all sin situationella mångfald, och vars
omslutning kan rymma en hel livskrets.”143
Det modernistiska, det nya formspråket och det gränsöverskridande i genrebeskrivningen syns tydligt i citaten ovan. Likaså i det då Kilpi förklarar att en
avgränsning ”betydde i detta fall att utvidga uppgiften på ett helt nyvinnande vis
(och även mångfaldigt försvåra den). En berättelse spinner på en intrig, ett epos
förmedlar livets kosmiska täthet.”144 Återigen är han inne på detta med att
förmedla ”en livstotalitet” och ”livets kosmiska täthet”. Kilpi förklarar att hans
böcker är helt och hållet ”skapade enligt episka lagar, och den som utgår från att
de är romaner skall bli besviken. Först sedda som eper kommer de till sin rätt.”145
Han belyser detta med att ge ett exempel genom att jämföra Sally Salminens
roman Katarina, som har en enda intrig, med sina egna verk. ”Bredvid den är
mina böcker likt tavlor målade med bred pensel, vilkas färg böljar av liv så att
enskilda detaljer nästan försvinner i helhetsflödet. I ”Katarina” är detaljerna
klarare och mera ingående, hos mig är antagligen livets kosmiska totalitet rikare.
Har man läst ”Katarina”, så har man läst den, och den har erövrat ens tanke,
mina böcker öppnar sig först genom att läsas på nytt och om igen, men böljar då
av ständigt nya vågor som det oförklarliga havet.”146 Återigen jämför Kilpi sin
text med havet och böljorna och det föränderliga; att berättelsen varje gång är
”som vore den ny och framskapade nytt liv” (jfr Kristevas och Barthes ovan).
Skillnaden mellan roman och epos finns enligt Kilpi i att den ena arbetar med ”en
remsa av livet”, den andra med ”livshelheten”. Kilpi har en stark medvetenhet
om sina böckers ”oavsiktliga episka art” och ”övertygade förlitan på dem, som
kanske kan förvåna en utomstående” men han ser sig själv som ”ett medium,
som skaparen av ett epos alltid är, genom vilkens livets totalitet utvecklar en
form. Först då man uppfattar den episka grundkaraktären i mina böcker kommer
man att rättare förstå dem.”147 Denna Kilpis egen syn på form, episk art och
livstotalitet gör att jag väljer att följa Kilpis egen genrebestämning, prosaepos.
Därtill finns flera drag i Kilpis bildspråk som har likheter med det homeriska
bildspråket.

Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
Kilpi 1997: 57, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
145 Kilpi 1997: 58, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
146 Kilpi 1997: 58, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
147 Kilpi 1997: 58, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 23.1.1937.
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SALEN SOM SPEL –
TECKNENS LIV I ETT PROSAEPOS SPRÅK

_______________________________________________________
3 Volter Kilpis mångstämmiga sal som ett semiotiskt system –
ett spel med tecken
_______________________________________________________
Semiotiken avser studiet av tecken i deras två centrala aspekter, nämligen
signifikation och kommunikation. Eero Tarasti definierar semiotikens yttersta
uppgift så här: ”Along with communication, signification is the major issue of
semiotics. It means the process of sign formation: how the signifier – the material
aspect of a sign or ‘sign vechile’ – is connected to the signified – the content of
meaning of the sign. Since with signs we can talk about things that are not
present, the sign – like communication (in light of existential semiotics) – is a
transcendental unit.”148 Dialogen mellan form och innehåll samt polyfonin mellan
form, innehåll och tolkning är den process då tecknet skapas och blir
signifikation i en process av semiosis, act of signification.149 Semiotikens eller
semiologins räckvidd är mer omfattande än semantikens som avser den
lingvistiska betydelsen, medan man inom semiotiken studerar tecknen och deras
betydelse, dvs. hur kommunikation och betydelse aktualiseras och manifesteras
inom (intrasemiotiskt) och mellan (intersemiotiskt) olika teckensystem, inte enbart i
det verbala teckensystemet. I semiosis, signifikationsprocessen, studeras hur olika
tecken och teckensystem – inte bara det verbala teckensystemet, det språkliga
utan alla teckensystem som vi kommunicerar med – produceras och används i
syfte att skapa betydelse. Inom semiotiken forskar man i väsentliga frågor som
har att göra med människans kognition och kultur.
Som vetenskapsgren kan semiotiken beskrivas som ett interdisciplinärt område
där tecken av olika slag samspelar på olika sätt i syfte att skapa betydelse av mötet
mellan teckensystem som hör till det språkliga, det psykiska och det fysiska. Den
mångvetenskapliga semiotiken kan beskrivas så som Tarasti uttrycker det som vår
Tarasti 2012: 460, se transcendence (ibid.): ”A philosophical notion which designates realities beyond our concrete, everyday
realities. The notion came into semiotics via existential semiotics. For transcendence simply means anything which is absent
but present in our minds. It can mean 1) a kind of place or store for ideas and values, for their virtual existence, before they
are actualized in our world; 2) a kind of more complete stage for which we aim due to the incompleteness of our own lives; 3)
an aspect of divinity, i.e. a theological meaning.”
149 EP2: 4–10, 1894: 411–413, 1907.
148
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tids Glasperlenspiel som Herman Hesse ser som en metod med vilken man kan
förflytta sig från den ena disciplinen till den andra från språk, litteratur, filosofi,
logik, konsthistoria, arkitektur och musiken med hjälp av abstrakta formler,
sammanfattningar och med en kombination av dessa. Hesses Glasperlenspiel
kombinerar konst och vetenskaper och spelet blir ett slags allmänspråk där
spelarna med motiverade tecken kan uttrycka värden som de kan komma i
kontakt med varandra. Semiotikens syfte är att vara en vetenskaplig disciplin vars
forskningsobjekt är den mänskliga och kulturella verkligheten, och där man också
forskar i den gamla syntesen mellan vetenskaperna och konsterna. Därför är
semiotiken samtidigt humanism och Glasperlenspiel.150
Skärgårdsskildringen är en endagsroman men ett ymnighetshorn för en
semiotiker att läsa och att tolka som poetiskt och estetiskt verk med dess knappa
handling men desto mer av tal, tankar och känslor på det barkmöte som äger rum
i salen på Alastalo hemman en eftermiddag under bondeseglatsens tid på 1860talet i den sydvästfinska skärgårdssocknen Gustavs. Det är frågan om ett
semiotiskt verk som kan karakteriseras med spelmetaforik där verbala tecken
trängs på varje rad och manifesterar betydelse(r) i författarens innovativa språk
som beskriver, uttrycker, differentierar och tolkar tal, känslor och tankar med ett
rikt metaforiskt språk, ett auditivt språk som böljar som havets vågor, ett språk
och en stil som andas rytmiskt så som allt levande. Allt som sker i salen kan ses
som ett spel. Såväl språk- och talhandlingar som andra handlingar kan beskrivas
med hjälp av det damspel (skrivs dammspel i verket, fi. tammi, tammipeli) som nämns
i verket. Spelet har regler, man ska vara strateg och invänta rätt stund för varje
nytt drag. Havet är referensramen för språket. Allt är rytm och ljud i Kilpis text,
allt är tecken i hans text, allt är betydelsefullt och signifikant i hans modernistiska
text. Kilpis språk skapar ett möte mellan människans alla sinnen: det kognitiva,
det emotiva, det auditiva och det visuella, likaså njutningen med smaker, dofter
och känseln. Exempelvis val av en pipa kan utlösa en synestetisk process där flera
sinnesintryck möts; ögat ser skönheten (kvinnorna stiger in i det offentliga
rummet i salen), handen känner pipans form, njutningen kommer av tobakens
smak. Därtill är hela verkets modalitet det humoristiska; texten genomsyras av
skrattet.
Efter att den svenska översättningen kom ut år 1997 har jag i min semiotiska
läsning jämfört dessa två storverk sinsemellan – originalets 924 sidor och översättningens 852 sidor. I denna dialog mellan det finska originalet, källtexten, och
den svenska översättningen, måltexten, har jag jämfört varje ordval och varje
struktur, både likheter och skillnader sinsemellan i syfte att tolka och förstå
150

Tarasti 1990: 65–66.
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språkets sal, dvs. språkets oändliga paradigmatiska (selektionsprocessen) och
syntagmatiska resurser (kombinationen av lingvistiska enheter) i dialogen mellan
form och innehåll till en semiosis, vilket skapar den helhet, semiosis, betydelseaktualiseringsprocess av salens språk, verket som ett modernistiskt verk, dess genre
och stil i original och översättning.
Kilpis skärgårdsskildring med dess nya formspråk och dess svenska översättning som helhet som litterärt verk och dess enastående språk i original och i
översättning beskriver jag med utgångspunkt i Italo Calvinos (1923–1985) bok
Lezioni americane ([1988] 1989), på engelska Six memos for the next millennium (1988)
och på svenska Sex punkter inför nästa årtusende. Amerikanska föreläsningar ([1998]
1999). Calvinos sex litterära kvaliteter eller värden är lätthet, snabbhet, exakthet,
synlighet och mångfald. Den sjätte punkten saknas, ”Consistency”, Följdriktighet,
Calvino hann namnge men aldrig få den skriven före sin död år 1985. Kilpis
skärgårdsskildring tog tio år att skriva – från tyngd till lätthet, exaktheten i uttrycket
hur han inväntade varje ord så att det skulle ha den rätta ”lättheten”, det rätta
ljudlika och auditiva som rytmens lätthet krävde.
Kilpis prosaepos karakteriseras av mångfald och följdriktighet – han ville beskriva
en ”livstotalitet” och ”livets kosmiska helhet”. För Calvino innebar de sex
punkterna grundläggande ”litterära värden, egenskaper eller specialiteter” och gav
”vetskapen om att det finns sådant som bara litteraturen kan skänka oss med sina
speciella medel.”151 Kilpis skärgårdsskildring har många av dessa speciella medel
vilka jag summerar i Del III i min bok.
Med fältforskarens semiotiska blick har jag stigit in i skärgårdsskildringens
poetiska tid och rum och med berättarens ledning först gått in genom den
gnisslande grinden till skärgårdskyrkans kyrkogård (Kyrkogården – En prolog, SA
1997: 11–21) och betraktat gravstenarna, lyssnat på berättarens tankar om livet,
tiden och döden (jfr Edgar Lee Masters Spoon River Anthology) med havet som den
breda tavlan och den stora metaforen. Textens rytm som havets rytm känns
redan här. Efter att jag i likhet med kaptenerna lagt till vid storbonden och
kaptenen Herman Mattssons, Alastalos strand, gått uppför brinken till Alastalo
gård, blivit hälsad välkommen av värden på Alastalo, Herman Mattsson, på
farstutrappen, letts in av honom via tamburen och stigit in över tröskeln in i salen
(kap. 1), sitter jag nu själv bland ett tjugotal storbönder och kaptener på
barkmötet i salen, skådar och penetrerar det yttre och det inre i det poetiska
rummet och i den poetiska tiden med forskarens blick. Skärgårdsskildringen är
ett prosaepos, som en väldig semantisk och semiotisk flod som forsar fram, ett
väldigt hav med dess olika skepnader av olika språk i språket som skapar en
151

Calvino [1988] 1999: 11.
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semiosis i den finska och i den svenska semiosfären, dvs. de två kulturella rummen
där de två språken lever i en översättningens semiosis av enorma mått.
De deiktiska uttrycken nu, här och där är viktiga i berättelsen. Nu sitter jag här i
salen som betraktare. Där i salen har jag sedan suttit en eftermiddag i sex timmar
(kap. 1–23) på barkmötet med tjugo karlar, storbönder och hemmansägare i en
annan tid, bondeseglatsens tid på 1860-talet. Där i salen i Gustavs, innan själva
barkritningarna och -handlingarna tas fram ur Alastalos klaffbyrå först i kap. 14
(SA I: 140–164), har jag kunnat ta del av karlarnas blickar och kroppsspråk, tal,
minnen, berättelser, tystnader och tankar – hela känsloskalan uttryckt i och
verbaliserat på och genom ett språk som ger uttryck för minsta detalj som skapar
betydelse, en blick, en rörelse, ett steg, kroppens ställning. Att läsa Kilpis text är
som om en liten kamera och en bandspelare installerats in i människans kognitiva
och emotiva centrum i syfte att registrera varje minsta tanke, varje minsta känsla
och varje minsta (själs)rörelse med hjälp av ett mikroskopiskt språk som
beskriver det mentala landskapet, det verbala och nonverbala språket, det fysiska
språket och kroppsspråket; varje blick, gest och anletsdrag representerar en
emotiv betydelse som avspeglar människans inre värld.
I Kilpis nya formspråk är humorn och komiken den stora modaliteten. Där i salen
har jag observerat än med berättarens synvinkel, än med karlarnas och
kvinnornas perspektiv hur de beskriver och karakteriserar sig själva och varandra
in i minsta detalj: deras ha-begär efter det materiellt goda, deras framtidstro men
också längtan efter det immateriella, det andliga och det sköna, behovet av det
estetiska som uppenbarar sig i en havsmetafor, i en kvinnogestalt, i en båt eller i
en pipa.
Kilpis skärgårdsskildring är en manlig bok till sin natur.152 Tjugo män samlas
till ett barkmöte i storbonden Alastalos sal där kvinnans roll består i att traktera
karlarna i salen med kaffe, bullar, tuppaklor och toddyvatten. Barkmötet kulminerar i Alastalo värdinnan Evastinas ymniga kalas med flera maträtter och i det
kvinnliga sättet att vara och att tala, eller i den 17-åriga Alastalodottern Siviäs
flickaktiga men bestämda sätt att vara, en total kontrast till männens sävliga och
långsamma tal och tankar (jfr Pukkila som ibland kan vara nästan gråtfärdig av
förtret). Tiden är 1860-talet och bondeseglatsens tid i skärgården då kvinnans roll
är att sköta hemmet och trakteringen. Kvinnan sitter inte ännu på ett barkmöte
och förhandlar eller skriver sin underskrift på barkkontraktet. Men
skärgårdsskildringen är också en hyllning till kvinnan: kvinnan representerar det
sköna – jfr lätthetens och tyngdens idé – både till det yttre och till det inre. Livet
och havet är som kvinnan, karlarnas båtar och pipor karakteriseras med liknelser
152

Hellaakoski [1937, 1950] 1983: 54.

61

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

och jämförelser som ger uttryck för det estetiska och njutningen men också
fåfängan. Men när kvinnorna stiger in i salen får berättandet en helt annan rytm
som uttrycks med det livliga och kvicka i havs- och fiskemetaforerna. Det
homeriska och bibliska bildspråket är en väsentlig del av berättandet. Det
kvinnliga språket har en annan rytm och en annan kvickhet och får så representera det lyriska, det sköna. Här finns dialogen mellan den manliga tyngden (jfr
t.ex. det episka manliga eposet Kalevala) och den kvinnliga, lättheten (jfr t.ex. den
lyriska kvinnliga samlingen Kanteletar). Det är ett fyrverkeri av språkets väldiga
modernistiska potential att beskriva det mänskliga.

3.1 Chronotopos: Tiden i rummet, rummet i tiden
Ty vad är egentligen tiden? Vem kunde lättfattligt och kort förklara den? Vem kan fatta den i sin tanke tillräckligt
klart att ge den uttryck i ord? Vilket ord är emellertid mera välbekant och känt i vårt språk än ordet ”tid”? Vi
förstår ordet, när vi talar om tiden. Vi förstår det också, när vi hör någon annan tala därom. Vad är alltså tiden?
Om ingen frågar mig vet jag det. Om jag försöker förklara för den som frågar mig, vet jag det inte. Dock säger jag
med tillförsikt att jag vet, att om ingenting förflöt, skulle det ej finnas någon förfluten tid. Och om ingenting
skulle komma, så skulle det ej finnas någon tillkommande tid, och om ingenting alls fanns, skulle det inte finnas
någon närvarande tid. (Augustinus, Bekännelser, Bok 11, §§ 12 ff. 1970: 324, övers. Hampus Lyttkens.)
Tiden är aldrig overksam, dess ström låter aldrig våra tankar och känslor vila utan utför underbara verk i vår själ.
Dagarna kom och gick och under sin växling avlagrade de nya förhoppningar i mig och nya minnen. (Augustinus,
Bekännelser, Bok 11, §§ 12 ff. 1970: 324, övers. Hampus Lyttkens.)
En sak är emellertid nu klar och uppenbar, nämligen att varken det framtida eller det förflutna existerar, och att
man inte egentligen kan säga att det finns tre tider, förfluten tid, nutid och framtid. Om man är noga bör man
kanske hellre säga: ”det finns tre tider, närvaron av förfluten tid, närvaron av nutid och närvaron av framtid.
Dessa tre finns i själen, och någon annanstans finner jag dem ej. Närvaron av det förflutna är minnet, närvaron av
nutiden är iakttagelsen, närvaron av framtiden är förväntan. (Augustinus, Bekännelser, Bok 11, §§ 12 ff. 1970: 328–
329, övers. Hampus Lyttkens.)

I Kilpis verk sker berättandet på många olika tidsplan – i nuet, i det förgångna
och i framtiden. Tidsplanen växlar på samma sätt som berättarrösterna gör vilket
bidrar till den poetiska effekten.153 Pukkilas tankar kan exempelvis omfatta en
lång berättelse om hur han besöker den rike och snåle Karjamaa för att låna
pengar. Läsaren får en känsla av att hela berättelsen är på riktigt men det framgår
sedan att det var en tänkt tanke. I biberättelserna växlar dåtid och nutid. Denna
rörlighet i tiden visar hur tiden inte bara är lineär utan förgrenar sig i olika
riktningar: nuet (i salen), dåtid (berättelserna, minnena) och framtid (den nya
barkens tid). Mircea Eliade skriver om den historiska tiden, den lineära och den
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cykliska men också om den mytiska tiden, berättelsernas tid på olika tidsplan.154
Volter Kilpi beskriver som sin mission och vision i skärgårdsskildringen att ge
uttryck för ”en livstotalitet” och ”en kosmisk täthet”. Tiden i rummet och
rummet i tiden beskriver han därför på ett dynamiskt sätt. Tid och rum förenas
så som i Michail Bacthins begrepp chronotopos ’tidrum’.155
Hur ser vi på tiden? Mona Vincent hänvisar till författare som Luigi Pirandello
(1867–1936), Marcel Proust (1871–1922) och James Joyce (1882–1941) vilka med
sina texter visat hur vi kan förstå minnets oerhörda potential som bärare av tid där
en hel livsvärld ingår med det förflutnas bilder, ord och toner. Med utgångspunkt
i Augustinus beskrivning av tre olika tider konstaterar Vincent att minnets tid
gäller utöver det förflutna också nuets omedelbara förnimmelser och framtidens
drömmar, förhoppningar och förväntningar. En människas existens omfattar inte
bara hennes faktiska upplevelser och erfarenheter utan också hennes drömmar, begär och
önskningar i hennes livsvärld där ”hon inte är en utan flera och där tiden inte är en
utan flera”.156 Detta visar Marcel Proust i sin romansvit På spaning efter den tid som
flytt ([1913–1927] på sv. 1964–1982) med de berömda slutorden; det är ”en plats i
Tiden” – inte i rummet – som konstruerar en människas hela liv och fyller det
med mening; varat är tidsflöde och inte bundet i rummet. Varat är sinnetid. ”Det
är en roman om våra sinnen: doft, smak, känsel, syn och hörsel, som vi
registrerar världen med”.157 Om det förflutna skriver Proust:158
[…] På samma sätt förhåller det sig med vårt förflutna. Det tjänar ingenting till att vi söker påminna oss det – alla
tankemödor är förgäves. Det ligger gömt utanför tankens område och utanför dess inflytande, i ett materiellt
föremål (det vill säga i den förnimmelse detta föremål skulle framkalla hos os) – men i vilket föremål, det anar vi
inte. Det beror på slumpen om vi stöter på det eller inte, innan döden når oss. […]

Efter detta stycke fortsätter berättaren Marcel att återge det klassiska stället om
hur en kopp té och en madeleinekaka återkallar minnet:159
Sedan många år hade allt i Combray som inte stod i samband med sänggåendets drama upphört att existera för
mig, men en vinterdag hände det då jag kom hem att min mot, som såg att jag var frusen, ville ge mig en kopp té.
Detta var mot mina vanor, och jag tackade först nej men ändrade mig sedan, jag vet inte varför. Hon skickade då
efter ett av de små runda bakverk som kallas madeleinekakor och ser ut att vara gräddade i räfflade snäckskal.
Beklämd av en grå och dyster dag och av tanken på en lika dyster morgondag förde jag mekaniskt till läpparna en
sked té, i vilket jag blötte upp en bit kaka. Men i samma ögonblick som det med kaksmulorna blandade téet rörde
vid min gom, spratt jag till, på helspänn inför något ovanligt som försiggick inom mig. En härlig lustkänsla hade
fyllt mig; den var helt fristående och jag hade intet begrepp om vad som orsakade den. Med ens tedde sig livets
växlingar betydelselösa, dess olyckor ofarliga och dess korthet inbillad, ty liksom kärleken fyllde mig nu
Eliade [1949] 1993: 3, 47–77.
Bachtin 1991: 14–165 (Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik).
Vincent 2008: 17.
157 Vincent 2008: 17–18.
158 Proust [1919] 1982: 47.
159 Proust [1919] 1982: 47–48.
154
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lustkänslan med ett dyrbart innehåll. Eller rättare sagt: detta innehåll uppfyllde mig icke – jag var det. Jag hade
upphört att känna mig medelmåttig, efemär och dödlig. Varifrån kunde denna mäktiga glädje ha kommit? Jag
kände att den hängde samman med téets och kakans smak men att den nådde oändligt mycket längre och var av
en helt annan natur. Varifrån kom den? Vad betydde den? Hur skulle jag kunna fånga den? Jag tar ännu en klunk;
den ger mig ingenting utöver den fösta; en tredje, som skänker mig mindre än den andra. Det är tid att jag hejdar
mig – drycken håller på att förlora sin makt. Det står klart för mig att den sanning jag söker inte finns i den, utan
inom mig själv. Det är drycken som väckt den, men den känner den inte och är endast i stånd att ständigt på nytt,
men allt svagare, upprepa samma vittnesbörd som jag inte kan tolka men åtminstone vill vara i stånd att kalla
tillbaka och återfinna i oberört skick om några ögonblick, för att få fullständig klarhet. Jag sätter ned koppen och
vänder mig inåt, mot min själ. Det är den som ska finna sanningen. Men hur? En djup osäkerhet kommer över
oss varje gång själen känner sin egen otillräcklighet; då den samtidigt är sökaren och det mörka landskap som skall
genomsökas, där inga hjälpmedel står till förfogande. Söka? Det räcker inte: skapa. Själen står inför något som
ännu inte existerar och som den ensam kan förverkliga och genomtränga med sitt ljus. […]

Det ena tecknet leder till det andra, som det ena minnet för till det andra. I den
lineära berättelsen överlappar minnen varandra, korsar varandra och bildar en
väldig text (texter i texten, biberättelserna) och intertext (bibliska och homeriska
allusioner), palimpsest. I minnets struktur är varje minne endast ett spår eller en
katalysator för ett nytt minne. Därför är också upprepningens funktion viktig i
skärgårdsskildringen.160 Proust skriver om minnets konstruktion och låter sin
berättare Marcel uttrycka sig på följande sätt:161
[…] Men då ingenting annat återstår av en gången tid, när människorna har dött och tingen förintats, så lever
ännu doft och smak ensamma kvar; bräckligare men livskraftigare, mera immateriella, mera trofasta och längre
kvardröjande. Som döda människors själar dröjer de ännu länge kvar bland ruinerna efter allt det andra; de minns,
väntar, hoppas och bär som på en nästan oskönjbar liten vattendroppes yta minnets oerhörda byggnad. […]

På samma detaljerade sätt som Proust beskriver minnet och tiden ger också Kilpi
en mikroskopisk beskrivning av kognitiva och emotiva processer i tre olika tider:
i det förflutna (minnena, berättelserna), i nuet (på barkmötet i salen på Alastalo)
och i framtiden (då den tremastade barken är färdig och seglar in pengar och
välstånd). I synnerhet i prologen Kyrkogården till I salen på Alastalo minns
berättaren de hädangångna då han stiger in genom grinden till skärgårdskyrkans
kyrkogård. I ett brev till sin förläggare Alvar Renqvist förklarar Kilpi tillkomsten
av sin bok så här: ”Till mitt arbete leddes jag av en önskan att fly undan nutiden
till sundare, helare människor. Kanhända måste ursprunget ändå återföras till
lekarna i barndomen, då jag i 11-årsåldern linjerade upp ett ark papper åt mig
själv och djärvt satte i gång med att författa »Sju bröder i skärgården«, varav 7
rader eller så faktiskt blev färdiga. […]. Min barndom och min födelsebygd har
skänkt mig min bok, och skriven är den delvis i Åbo och delvis i Gustavs, där jag

160
161

Rojola 1995: 252–254.
Proust [1919] 1982: 50.
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varje sommar i mitt liv har fått lyssna till mina hemstränders vågsvall. Kan
måhända någonting av detta ha flyttat över till rytmerna i min prosa?”162
En central existentiell fråga, som jag diskuterar i min läsning av Kilpis skärgårdsskildring, är hur människans verklighet, hennes tal, hennes inre tal och
tankar, och inte minst hennes känslor verbaliseras i språket, representeras genom
språket och med språket på finska och på svenska, i dialogen mellan förlaga och
översättning, i en dialog mellan två strukturellt olika språk som det finskugriska
språket finskan och det germanska språket svenskan och – i ett så specifikt
skönlitterärt verk med ett säreget språk och en säregen stil som Volter Kilpis
Alastalon salissa I–II (1933) och I salen på Alastalo I–II (1997). Hur översätts det
moderna från finska till svenska? Den centrala frågan är: Hur förmår det poetiska
språket representera och återge rytmen i människans logiska och emotiva
innehåll, formen med de detaljerade bilderna så som i en holländsk 1600-talstavla,
en beskrivning som Alex Matson163 ger Kilpis modernistiska skildring av
människor och liv? Svar på frågan söker jag i den centrala tematiska idén i verket,
nämligen barkmötet som är drivfjädern till att ett antal storbönder samlas i salen
på Alastalo gård, i den sydvästfinländska skärgården i Gustavs socken under
loppet av sex timmar – tiden är 1860-talet, ”förslagsvis i början av oktober 1866”.

3.2 Semiotiska modaliteter och subjekten i salen

Subjektet i modaliteternas sal – att vara, att vilja, att göra, att tro –
tillstånd, handlingar och processer
”koko elämän heräävän, toivovan, juhlivan, tahtovan, suorittavan, tyytyvän, uupuvan saaton.” (AS I: IX, Kirkkomaa. Esiluku)
”hela det vaknande, förhoppningsfulla, jublande, viljande, verkande,
förnöjsamma, dignande följet av liv.” (SA I: 13, Kyrkogården. En prolog)

I min framställning koncentrerar jag mig på att behandla språkets möjligheter i
finskan och svenskan genom att ta fasta på begreppet modalitet, dvs. ge uttryck för
de två centrala semiotiska modaliteterna i människans existens: dels être ’att vara’,
’att existera’, dels faire ’att göra’. För människans viljebetonade verksamhet är
modaliteten désir ’lust’, ’vilja göra något’ drivkraften. Dessa modaliteter och andra
centrala modaliteter beskrivs av A. J. Greimas i verket Du sens (1983). Det franska
ordet sens har betydelserna ’sinne’, ’tanke’, ’betydelse’, ’innebörd’, ’känsla’,
begrepp’ och ’instinkt’. Modalitetsbegreppet (lat. modus ’sätt’) avser inom den
162
163

Kilpi 1997: 27, 28, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 8.10.1933, övers. Thomas Warburton.
Matson 1947: 116–117.

65

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

existentiella semiotiken164 människans relation till varat, dvs. hur vi tolkar
verkligheten som sann, möjlig, osann eller omöjlig. Inom språkforskningen
handlar termen modal ”om betydelse hos en sats som innebär att talaren
ifrågasätter eller bekräftar satsinnehållets sanning, anger dess lämplighet eller
önskvärdhet eller uttalar sig om subjektsreferentens möjlighet eller vilja att förverkliga satsens aktion. Modal betydelse anges t.ex. med modalt hjälpverb eller
modalt satsadverbial. Också adjektiv kan ha modal betydelse (Adj. § 13). De
anger då att talaren bekräftar, ifrågasätter etc. predikationsbasens existens eller
huvudordets lämplighet som beskrivning av predikationsbasen: en möjlig utväg,
en verklig katastrof, en förment succé. Jfr också modalt perfekt.”165 Modalt hjälpverb anger ”talarens attityd till satsens sanningshalt, önskvärdhet m.m. så som t.ex.
lär, torde samt i en viss betydelse skall, kan, måste. De modala satsadverbialen
används av talaren då han/hon vill kommentera det han/hon själv säger och som
anger hans/hennes inställning till dess sanningshalt eller önskvärdhet: nog, ju, väl,
tyvärr. Satsadvl § 9–29.”166
En semiotisk beskrivning av en företeelse fokuserar på hur olika tecken och
teckensystem används och produceras i syfte att kommunicera betydelse, innebörd och signifikans. Av dessa teckensystem är språket i dess olika former och
representationer det mest väsentliga. I de semiotiska modaliteterna återfinns
tydligt språkforskningens syn på det modala, dvs. det existentiella eller det semiotiska
subjektets attityd till hur han/hon bekräftar eller ifrågasätter sanning, lämplighet,
önskvärdhet etc., dvs. tolkar sig själv i relation till varat och verkligheten. I
människans värld av modaliteter, dvs. det existentiella subjektet existerar inte utan
modaliteter, är relationen subjekt–varat det signifikanta, meningsbärande. I den
semiotiska process där betydelse aktualiseras är subjektet i ständig process (jfr
Kristevas le sujet en procès), människan skapar sig betydelse och betydelser. Kilpi
har differentierat sina personer som individuella subjekt som tänker och handlar
med och i språket, dvs. hur de talar och hur de tänker.
Volter Kilpis språk och stil är ett modernistiskt språk, det nya uttryckets språk,
ett språk som representera la vie moderne. Som helhet bygger Kilpis text rytmiskt
på långa meningsperioder med flera bisatser och parentetiska perioder, stilfigurer
som upprepning, allitteration och parallellismer. Bildspråket bygger på homeriska
och bibliska allusioner, eller på bilder ur skärgårdsbygdens livsmiljö och sjöfarten.
Berättarens berättande partier och kommentarer, det direkta talet med
sägesverben och de olika anföringsverben och de inre monologerna med
tänkeverben och de olika varianterna av dessa finns typografiskt placerade i
Tarasti 2000: passim.
SAG Del 1 [1999] 2000: 198.
166 SAG Del 1 [1999] 2000: 198.
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texten, dvs. dialogerna och replikerna finns inte som egna textrader. De inre
monologerna och det direkta talet anges med citationstecken, en persons
återgivning av tal i en berättelse anges med apostrofer. Ett karakteristiskt stildrag
hos Kilpi är att meningarna, de inre monologerna och det direkta talet avslutas
med ett utropstecken som har många pragmatiska funktioner i de citerade tal- och
tankehandlingarna. Det kan vara frågan om en (retorisk) fråga, ett utrop, en
uppmaning, uttryck för sinnesstämningar etc. Cederholm konstaterar att detta är
”ett märkligt drag i romanen”.167 Utropstecknet signalerar tal och tankar vilka
yttras av de olika personerna i en bred känsloskala. Därför är Kilpis sätt att
avsluta en meningssekvens med ett utropstecken ett modernistiskt stilmedel, dvs.
så att tal och tankar blir mer urskiljbara i den övriga textmassan – utropstecknet
ropar på en fortsättning.
I syfte att ge exempel på Kilpis specifika syntaktiska, semantiska och pragmatiska språkliga specifika drag som skapar hans säregna stil ger jag nedan några
exempel på dessa kontrastivt med Thomas Warburtons svenska översättningsval.
I prologen ”Kyrkogården” till I salen på Alastalo stiger berättaren in genom
grinden till skärgårdskyrkans kyrkogård och reflekterar över livet och döden, livet
och tiden. Redan i detta avsnitt kommer Volter Kilpis nominala och beskrivande
stil till uttryck. De metaforiska uttrycken är oftast långa och böljande, de söker
den rytm som är så typisk för Kilpis poetik.
Den konkreta ”handlingen” – Kilpi använder citationstecken – händelsen är
alltså att storbonden och kaptenen Alastalo-Mattsson inbjudit och sammankallat
till barkmöte; det poetiska rummet är hans sal på Alastalo hemman i den
sydvästfinländska skärgårdsbygden, den poetiska tiden är 1860-talet. Salen blir det
mångstämmiga rummet, ett modaliteternas rum där man ger uttryck för olika
modaliteter,168 de olika manliga och kvinnliga subjektens sätt att vara och att
existera (être) i tid och rum: att göra, att agera (faire), att kunna (désirer, pouvoir), att
vilja (vouloir), att veta (savoir), att vara tvungen att (devoir) och att tro (croire).
Subjektet (Alastalo) eftertraktar objektet (en ny tremastad bark som seglar in
välfärd) och denna vilja och lust (désirer) sätter i gång hela verksamheten,
agerandet (faire) för individens men också gemenskapens väl och ve. De kvinnliga
subjekten då de stiger in i salen ger uttryck för rytm och rörlighet, handling och
aktivitet (faire), men också vilja (vouloir).
Cederholm 1986: 55.
Termen modalitet kan få olika innebörd inom olika discipliner: inom logiken avser modalitet ”ett omdömes beskaffenhet med
hänsyn till graden av visshet med vilken subjektet förbindes med predikatet”; inom psykologin är modalitet ”olika sinnens
förnimmelser”, i olika fackspråk avser modalitet ”om omständigheter l. villkor av visst slag som äro förknippade med något l.
som modifierar innebörden av något. Inom språkvetenskapen anger modalitet (se modala hjälpverb, verbs modus, adverb) de
förhållanden under vilka eller det sätt på vilket något sker. SAOB 1945: M1215, s.v. modalitet, modal. Gemensamt för dessa
definitioner är ’modus’, det sätt på vilket sker, relationen mellan subjektet och predikatet om visshet, sanning etc. Jag utgår från
termen semiotisk modalitet, se Greimas 1983: passim; Tarasti 2012: passim.
167
168
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Kilpis meningar och satser är var för sig som betydelsefulla scener i ett spel. Därför
kan jag hänvisa till den franska lingvisten Lucien Tesnière (1893–1954) som ser
varje mening som ”ett litet skådespel” där predikatet representerar verksamhet
och de övriga huvudsatsdelarna aktanter, dvs. ’personer’ som får olika roller
(dependensroller).169 Dessa är enligt Tesnière tre: den som agerar, föremålet för
handlingen och den som drar nytta av handlingen. Volter Kilpis
meningsstrukturer är långa och böljande som havets vågor; en lång
meningsperiod kan omfatta både tal och tankar, inre monologer, som sedan
exploderar i direkt tal för att sedan fortsätta som inre monolog. Olika tidsplan
och rum varvas i dessa tal och tankar vilket gör att varje sekvens bildar en helhet,
ett skådespel, en livstotalitet.
A. J. Greimas, som utvidgat Tesnières modell med olika roller, har sex
aktanter: de primära aktanterna är subjekt, objekt, sändare och mottagare och de
sekundära aktanterna hjälparen och motståndaren.170 Relationen mellan dessa aktörer
beskrivs av Greimas med hjälp av olika modaliteter: subjektets relation till objektet
som modaliteten vilja (vouloir), i berättelser av olika slag eftertraktar subjektet
objektet och detta mobiliserar hela handlingen eller verksamheten, viljans
modalitet, lusten att göra något (désirer). Objektet kan ses som ett budskap mellan
sändaren och mottagaren då deras relation ger uttryck för modaliteten att veta
(savoir). I sitt agerande (faire) kan subjektet ha en hjälpare eller en motståndare
vilka ger uttryck för modaliteten kunna, förmå (pouvoir) i syfte att främja eller
motarbeta subjektets möjlighet/förmåga att förverkliga sin vilja. Aktörerna och
modaliteterna kan presenteras på följande sätt:

Éléments de syntaxe structurale (Elements of Structural Syntax) utkom postumt 1959; se Kukkonen [1996] 2003: passim.
Cederholm 1986: 5–13 tillämpar Greimas aktantmodell (med de svenska termerna subjekt, objekt, hjälpare, motståndare, givare
och mottagare) i sin genomgång av fabeln i Alastalon salissa.

169
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Figur 1. Aktörer och modaliteter.
Aktantmodellen

Modaliteterna
(2) objekt (objet)

(3) hjälpare (adjuvant)
(5) sändare (destinateur)

(4) motståndare (opposant)
(6) mottagare (destinataire)

(1) subjekt (sujet)

Greimas [1966] 1980: 196–219; Greimas 1983: 49–
66

Modaliteterna
exotaktiska
endotaktiska

virtualiserande
devoir
vouloir

aktualiserande
pouvoir
savoir

realiserande
faire
être

att existera (être) i tid och rum:
att göra, att agera, att handla (faire)
vilja/lust (désir)
(1) axe du vouloir sujet /(2) objet
att vilja/förmå (vouloir)
att kunna (pouvoir)
(3) axe du pouvoir adjuvant/(4) opposant
att veta (savoir), axe du savoir/axe du transmission
(5) destinateur/(6)destinataire
att vara tvungen att (devoir)
att tro (croire)
Greimas [1966] 1980: 196–219; Greimas 1983: 67–102

I Kilpis meningar finns det existentiella subjektet som i ett spel med förspel
(lobbning, övertalning, fatiskt artighetstal), mellanspel (berättelserna som förebild
och tidsfördriv), samspel (det blir tal om barkbygget), maktspel och motspel
(Alastalo och Pukkila i konflikt) och slutspel (barkkalaset), de strategiska dragen
finns ständigt närvarande. Betydelsefullt är också att spel,171 damspelet (tammipeli)
förekommer i verket som symbol för det strategiska (tamminappulat lautapelissä
ruuduillensa! (AS I: 14, 19, kap. 2); pelissä-pelissä, tammilaudassa, pelissä (AS I: 19, 20,
kap. 2), väärää peliä (AS I: 35, kap. 2); pelin loppuun, pelissä (AS I: 60, kap. 3);
(lykkäämään pahoja tammisiirtoja (AS I: 134, kap. 4); peli menossa (AS I: 230, kap. 5);
324 (tammilaudallaan), AS II: 418 (tammipeliä)). Man ska ha spelöga, man ska ha list
i spel och man ska invänta rätt tidpunkt för ett drag. Men å andra sidan heter det:
»Ei miesten kesken petetä, miesten kesken koetetaan, kumpi on taitavampi vain! […]« (AS I: 434, kap. 10 )
»Inte bedrar man varandra karar emellan, utan karar emellan prövar man skickligheten helt enkelt! […]« (SA I: 409, kap. 10).

Ordet peli, spel förekommer ofta i skärgårdsskildringen i fackspråk som sjöterm: en mekanisk anordning av något slag; t.ex.
(alle man) till spels! … ankarspelet etc. SAOB 1983: S9397, men också i sammanhang där ansiktsuttryck eller beteende
beskrivs: ”i beskrivningar som mer l. mindre livlig kroppsrörelse som glättig l. förnöjande l. roande l. uppsluppen l. skämtsam l.
skojfrisk sysselsättning för sig själv(a) l. tillsammans med en annan person … driva gyckel l. gäck, skämta, skämtsamt l.
nyckfullt beteende, hitta på rackartyg, ställa till förtret, rumstera l. väsnas, behandla någon nonchalant … t.ex. ögons, ansiktes l.
muns skiftande rörelser”, se SAOB 1983: S9343. Spelet dam, dambricka, dambräde, damspel (d. damspil, t. damenspeil (hvarefter
damenspiel är bildadt), damspiel, fr. jeu des dames) se SAOB 1907: D232.

171
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De olika biberättelserna ingår också i spelet och har till funktion att visa hur man
spelar sitt spel och hur skicklig man är i det. Det här är spelets regler – den stora
modaliteten. Alastalos strategiska spelöga kommer flera gånger till uttryck. Han
vet hur man är skicklig i att hantera människor vare sig det är frågan om
båtaffärer eller att lura och romtraktera tullkaptenen Blomberg. Alastalo vet med
vilka medel detta kan göras, dvs. med språket och trakteringen (tills männen har
fått tillräckligt med toddy), han är den som är den skickligaste då det gäller att
mäta sig med sin hårdaste motståndare Pukkila.
Det handlar alltså om Alastalos stora spelbräda salen där allt försiggår konkret
under sex timmar. Men tiden är betydlig mer omfattande dels i nuet (barkmötet i
salen) och i minnets tid (biberättelserna), dels i den kommande tiden (då den
tremastade barken är färdig). Det är frågan om ”en livstotalitet” och ”livets
kosmiska täthet”. Kilpis skärgårdsskildring, prosaepos, är som helhet ett
(skåde)spel. Det narrativa spelet tar vid. ”Handlingen”, som Kilpi skriver inom
citationstecken172, består alltså endast av att tjugo storbönder i Gustavs socken
samlas i salen på Alastalo på ett barkmöte där ett fundationsbrev för ett barkskepp blir upprättat; den primära aktören, lobbaren, spelaren och förhandlaren,
subjektet, är Alastalo, initiativtagaren och sammankallaren, som har två hjälpare,
Langholmarn och Härkäniemi (som Alastalo förberett och lobbat barkmötet med),
senare Alastalos styrman Janne Pihlman (Alastalos dotter Siviä och Janne hade
”någonting sig emellan” (SA I: 24, kap. 1).
En motståndare finns och det är Petter Filmon Philman-Pukkila (Janne råkar vara
Pukkilas, Petter Pihlmans oäkting, se kap. 21 Pukkilas och pigan Sköta-Finas
son). Objektet är först fundationsbrevet som Alastalo tar fram ur klaffbyrån först
efter att han som strateg i detta barkmötesspel valt rätt ögonblick, efter att det
andra toddyglaset inmundigats och efter att en berättelse om risktagning, girighet
och framtidstro (berättelsen om Albatross) dragits av Härkäniemi. Det stora målet,
objektet, är att den nya tremastade barken ska segla in välfärd för storbönderna
och småbönderna, för hela socknen, dvs. den immateriella framtidstron. Men
innan barkhandlingarna har undertecknats har Kilpi beskrivit hur ”en hel socken
med sina särpräglade invånare och livsnyanser därigenom gestaltas för läsaren lika
levande och liksom påtagligt som desslikes till en näring för hans fantasi och en
outtömlig upplevelsereservoar”.173 I aktantmodellen ovan är Pukkila motståndaren,
konflikten mellan värden Alastalo och Pukkila har pågått i tjugo år. Pukkila
menar också att barkmötet borde ha hållits hos honom, inte på Alastalo. Redan i
kap. 1 då Alastalo tar emot sina gäster sticker Alastalo in några giftiga ord för att
172
173

Kilpi 1997: 19, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
Kilpi 1997: 19, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
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retas med Pukkila, men Pukkila behärskar sig ännu, men i sina inre monologer
ger han utlopp för sin förtret. I nedanstående utdrag jämför Pukkila de två,
ungkarlen, vardagsfilosofen och esteten Malakias Afrodite Härkäniemi (jfr
namnet härkä ’oxe’, ’tjur’) och lagmannen Langholmarn genom att presentera
sina funderingar med olika modaliteter:
[…] Mene tiedä, vaikka Härkäniemi sittenkin olisi miesmäisin mies Langholman ohella joukossa, sopusa ja myötäharainen mies kyllä, mutta mies omissa housuissaan ja
omilla anturoillansa, mies, joka kävelee mukana, mutta
jolla mukana kävelessäkin on oma knuppi hartioitten
yläpuolella. […] Tahtoisin minä välistä, tahtoisin
nytkin, eritoten nytkin, soisin sydämeni niruksista, että nuo
kaksi rytisisivät sarvista yhteen, Härkäniemen
härkäjuhta ja Langholman selkävä sonni, vääntäisivät
väkipolskaa, kumpi on parooni kahdesta, se, jolla on

reistausta sarviharan nostossa ja riitingin juoni
selän lautasissa, vai se, jolla on ryhänvaraa niskassa
ja
jämänkuhmua
sorkkaparien
polvisaranoissa! Tahtoisin ja soisin, mutta minkäs
ihminen tekee pelkillä tyhjillä ajatuksen kynsillänsä ja
jaksaa paljaalla mielen halulla, taittuva kuin ruohon
kärki, kun kumpikin on omien sarviensa herra, ja
kummallakin on sarviensa takana oma sonniotsainen
pääknuppinsa, jonka luun peitossa ei syhy minun syhyni, vaan
heidän omien ajatustensa saivarat! […] (AS I: 185, kap. 4.)

[…] Vete fan om inte Härkäniemi till slut är största karl
här bredvid Langholmarn, försonlig och medgörlig är han
nog, men en egen karl i egna byxor och på egna sulor i
alla fall, en karl som går med där andra går men bär
med sig sin egen skalle på axlarna. […] Ibland skulle
jag vilja, ja, jag ville det nu med, i all synnerhet nu också,
jag önskar det av mitt hjärtas girighet, att de båda skulle
ryka ihop med hornen, dragoxen Härkäniemi och
ryggbreda Langholmatjuren, att de vrängde stångpolska
om vem som var herre och baron av de två, han som har kläm

i hornlyftet och rätt ritning på ryggkorset, eller han
som har puckelmån i nacken och stockstyva i
knälederna! Skulle vilja och önska, men vad mäktar
en människa med blotta tomma tankeklorna eller förmår med
blotta lynneslusten, så bräcklig som ett rö, när de båda är
herre över sina egna horn och båda har sin egen tjurpannade huvudskalle bak hornen, som inte kliar av mina
klådor utan av deras egna tankegnetter! […] (SA I: 184–185,
kap. 4)

Ovan finns modaliteten vara (être) som ger karakteristiken och egenskapen att
vara ”största karl”, dvs. Pukkila beskriver Härkäniemi som person men med en
modifiering (de två första raderna), det finska uttrycket Mene tiedä (ordgrant: ’gå
och vet’) får en fungerande motsvarighet i svenskan i Vete fan, även om den är ett
stilistiskt starkare uttryck. Sedan upprepar Pukkila modaliteterna skulle vilja
(vouloir), som ger uttryck för en hövlig önskan, modaliteten ville (vouloir) är
direktare, önskar och tror (croire) uttrycker åter en förhoppning. Om den starka
framtidstron heter det: ”tuhdattava on ja vuovattava on”; ”man måste verka och
man måste våga” (AS I: 73; SA I: 85, kap. 3). Exempelvis vardagsfilosofen
Härkäniemis brigg heter Toivo, ’hoppet’ (AS I: 86; SA I: 96, kap. 3).
Upprepningarna har en speciell stilistisk effekt i hela boken med olika funktioner
i tanketalet, i det direkta talet och i berättandet.
I språket uttrycker det modala att talaren ifrågasätter eller bekräftar satsinnehållets sanning, anger dess lämplighet eller önskvärdhet eller uttrycker subjektsreferentens möjlighet eller vilja att förverkliga satsens aktion. Modal betydelse
anges t.ex. med modalt hjälpverb eller modalt satsadverbial. Också adjektiv kan
ha modal betydelse då de anger att talaren bekräftar, ifrågasätter etc. predika71
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tionsbasens existens eller huvudordets lämplighet som beskrivning av predikationsbasen: en möjlig utväg, en verklig katastrof, en förment succé. Det modala uttrycks
alltså i hur en talare modifierar sina yttranden genom sina önskningar, förhoppningar, fruktan, känslor etc. De modala hjälpverben anger talarens attityd till
satsens sanningshalt och önskvärdhet (lär, torde, skall, kan, måste). Med modala
satsadverbial kommenterar talaren det han/hon själv säger och som då uttrycker
hans/hennes egen inställning till utsagans sanningshalt eller önskvärdhet (nog, ju,
väl, tyvärr).174 De semiotiska modaliteterna som ovan diskuterats fokuserar på
signifikationen och kommunikationen, dvs. subjektets relation till verkligheten.
De grundläggande modaliteterna så som ovan är att vara (être) och att göra (faire).
Därtill finns modaliterna att kunna (pouvoir), att vilja (vouloir), att veta (savoir), att
vara tvungen att (devoir) och att tro (croire). De olika subjekten och modaliteterna
bygger upp hela skärgårdsskildringen. Pukkilas ego kommer först till uttryck i det
inre tysta talet där han beskriver andra men också sig själv:
[…] Minä olen minä ja kiusa kiusa, ja jos Pukkilalla
on parta paikallansa, niin vielä saa tänäpänä, ennenkuin
puumerkeissä ollaan ja parkin kirjat krympätään, Alastalo hikoilla syntiä ruumiistansa yhden reikävälin kiristämisen verran suolivyössänsä, Härkäniemi kirota, ettei
ole naimisiinkin mennyt mieluummin kuin lykännyt
itsensä saunaan tässä salissa, ja Langholma ajatella, sopiiko
virsikirjan kansisankojen sisäpuolelle ärriäkin ja saako
langholmalainen leuka täristä pirulle selvää hurskasta suomen
kieltäkin. Minä olen Pukkila minä, maksan
puolestani joka paikassa, ja kopekalleen saa
rätinkinsä jokainen, joka minun kanssani rätinkille
rupeaa!

Pukkila oli totisesti sekä poikaa että pässiä
taaskin, vähän nenälle näpättyä poikaa ja vähän sarviin

täräytettyä pässiä kyllä, mutta poika pystyssä kuin
ohdakkeen ota ja pässi päkässä kuin neljän haran
varppi: ei Pukkilaa penkin syrjältä lykätä ja permannon
lankuille pudoteta, kun hän on penkille istunut!
Tervehtikööt tervehtimisensä ja klähmikööt käpälineen,
mutta faarin he minusta saavat! Ei olisi juljennut, ei vietävä
vie olisikaan juljennut katsoa, omin jumalan luomin
silmin katsella, kuinka prosessi, prosessin meno kulki,
kuinka isonen astelee, kun hän on iso kukko joukossa
ja pienet ovat varpaillaan, kun he ovat kukonpoikia
kukon rinnalla, ei jumaliste olisi juljennutkaan, mutta kun
piti katsoa, piti perhana, että näki! Voi taattia 175 minunkin

[…] Jag är jag och förtret förtret, och om bara
Pukkilas skägg sitter rätt på plats, så innan vi är framme
vid bomärkena och ska krympa barkkontraktet, så
kommer Alastalo denna dagen att få svettas med sin
syndiga kropp och dra in ett hål på svångremmen, och
Härkäniemi svära på att han hellre hade gått och gift
sig än satt sig i bastun i denna salen, och Langholmarn
tänka efter om han har några svärord innanför
psalmbokspärmarna och om en langholmahaka kan skallra
perkele på rena klara finskan! Jag är Pukkila jag, jag
betalar för mig där jag är, och den som har en
räkning att göra opp med mig, han får betalt till sista
kopeken!

Sannerligen, på nytt var Pukkila både pojk och
bagge, ett grand näsknäppt pojke och ett grand

hornbuffad bagge helt visst, men pojken på spärr som
en tisteltagg och baggen på spjärn som en fyrkrokad
dragg: Pukkila knuffar man inte av bänken och tappar
honom på golvtiljorna när han engång har slagit sig
ner! Må de hälsa sina hälsningar och klafsa med sina
labbar, men här ska de få en som håller efter dem! Det är så
man blygs, ja anåda så man rent blygs att se på, att med
sina egna guds skapade ögon skåda hur det skulle tågas,
tågas i prossesjon, hur en storkarl stegar fram när han är
högsta tuppen och de små står på tå, för att de är
tuppkycklingar bredvid honom, nej anåda så man skäms
att se det, men titta måste man, fan, så har man sett det sen!

SAG 1999: 198.
[liksom d., nor., t. o. eng. surtout av fr. surtout, eg: över det hela, ovanpå allt, av fr. sur , över, av lat. super , över (se SUPER- ),
o. tout , allt, av lat. totus , hel, all (se TOTAL )] [SYRTUT 1] 1) om ä. (särsk. på 1700- o. 1800-talen förekommande) typ av
livsydd, lång rock för innebruk med slag o. skört o. en l. två knapprader, använd både för civilt bruk o. ss. uniformskappa
(särsk. om sådan kappa tillhörande militär uniform); äv. (o. urspr.) om lång överrock av liknande snitt o. utformning avsedd för
utebruk; äv. om liknande ytterplagg för kvinnor; äv. bildl.; […]. SAOB 2000: S 15745.
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purstossani, jollei siinäkin olisi nostoa, ja hetaletta minunkin
kukonharjassani, jollei siinäkin olisi heittoa, jos fyörättäisiin
salissa kuin kuningasta riikissä ja Sonni-Samulia navetan
keskikongilla! […]. (AS I: 188, kap. 4)

Nog ståtade jag allt själv med stjärten och lyfte allt på kammen
om jag blev förd salen runt som en kung genom riket och
stortjuren på mittgången genom fähuset! […]. (SA I: 187, kap.
4)

[…] Enkelikin parkuisi itseänsä minun nahoissani ja
tuntisi itsensä karvaiseksi valkoisen enkelinpaitansa alla,
jos hänellä potkisi ruumiissansa semmoinen sorkkakipu kuin
minulla, ja hänen olisi veisattava taivaan veisuja nokastansa,
vaikka katku ja tulikivi höyryy lieskana hampaissa! Onkos
minulla niska sitä varten, että sitä on taitettava, ja

[…] En renaste ängel skulle yla i mitt skinn och känna sig
lurvig under sin vita änglaskjorta om hon hade en sådan
bockfot sparkandes i kroppen som jag och var tvungen att
mässa himlapsalmer med käften full av eld och svavelånga! Har
jag en nacke till att kröka den, och är jag Pukkila för
att kräla framför andra? […] (SA I: 181–182, kap. 4)

olenkos minä Pukkila sitä varten, että minä lierun
muitten edessä? […] (AS I: 182, kap. 4)

Den svenska översättningen lyfter i likhet med översättningen fram Pukkilas
häftiga temperament och självironi med den humoristiska jämförelsen med en
ängel. Kilpis skärgårdsskildring porträtterar de olika subjekten med humorn och
ironin som huvudsaklig modalitet. Det goda skrattet differentierar de olika
personligheternas identiteter och sätt att vara. Pukkila blir en komisk figur med
sitt ständigt häftiga temperament och sin kvicka natur. Men han är medveten om
att han stångas emot – nomen est omen, dvs. hans namn är Pukkila, fi. pukki ’bagge’,
’bock’ – och hur självaste hornper får honom att förlora självbehärskningen.
Visserligen kommer olika karaktärsdrag fram i Pukkilas namn, Petter Filemon
Pihlman; Petter (som är emot barkbygget) med den bibliska allusionen till Petrus
som förnekar Jesus tre gånger (Joh. 18: 15–27; Luk. 22: 54–62), Filemon som
också är ett bibliskt namn men syftar på Pukkila som filur som uttalar små
osanningar (Pukkila bryter mot samarbetsmaximer och artighetsmaximer, jfr
Grice samarbetsmaximer176). Pihlman syftar på den snabba och kvicka som pilen
och den oberäkneliga personen Pukkila. Porträtteringen sker alltså med de olika
semiotiska modaliteterna.
De olika semiotiska modaliteterna lyfter också fram de dynamiska aspekterna i
den mänskliga kommunikationen.177 Roman Jakobson presenterade redan på
1960-talet med utgångspunkt i Karl Bühlers organonmodell (1934) och funktionsbegreppet sin kommunikationsmodell med de olika språkliga funktionerna.
Greimas indelade modaliteterna också i virtualiserande (devoir, vouloir),
aktualiserande (pouvoir, savoir) och realiserande (faire, être). De exotaktiska
modaliteterna (devoir, pouvoir, faire) kräver minst två olika subjekt, medan de
endotaktiska modaliteterna aktualiseras inom ett och samma subjekt (vouloir, savoir,
être). De grundläggande modaliteterna är att vara (être) och att göra (faire), de kan
modalisera varandra: att göra kan modalisera att vara då det är frågan om
performans, att vara modaliserar att göra då det är frågan om kompetens, att vara
176
177

Grice 1975: 41–58.
Greimas [1966] 1980: 196–208; 1983: 49–75; Tarasti 2012: 457.
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modaliserar att vara då det är frågan om satsens sanningsvärde, att göra modaliserar
att göra då det är fråga om en faktiv modalisering ’att låta göra något’ – dessa kan
å andra sidan riktas modal verksamhet av fyra slag: att vilja (vouloir), att vara tvungen
(devoir), att förmå, att kunna (pouvoir) och att veta (savoir). Modaliteterna, dvs.
subjektets relation till varat gestaltar hela vår existens – så också varat och tiden i
salen på Alastalo. Skärgårdsskildringen blir sålunda en semiotisk helhet, ett
prosaepos, en isotopi, en betydelsehelhet,178 semiosis, betydelseaktualiseringsprocess
där salens status quo och salens ”händelser” kommer till uttryck. Detta sker i de
inre monologerna, i tilläggsberättelserna och i det fiktiva talet både i salen och i
de inre monologerna, dialogerna och i polyfonierna. Dessa är i högsta grad
betydelsebärande. Så som Lyytikäinen konstaterar är textens retoriska modell en
sammanhängande, följdriktig text av tankar, tal och berättarens beskrivningar och
kommentarer.179
Isotopierna gör att den endimensionella mänskliga kommunikationen blir
flerdimensionell. Isotopierna skapar det mångstämmiga rummet, den mångstämmiga
salen i Michail Bachtins mening om dialogism och polyfoni där det humoristiska och
komiska, det stora skrattet finns och modaliserar hela rummet. Den stora
modaliteten i skärgårdsskildringen är så som Lyytikäinen konstaterar humorn;
humorn är det genomgående systemet i texten, den är textens modalitet.180 Fokus
i Greimas diskursanalys ligger i analysen av diskursen som handling och
verksamhet där isotopier, aktanter och modaliteter har en centrall roll.181
Redan den finska förlagan Alastalon salissa med sitt specifika modernistiska
språk och sin specifika stil är en utmaning för finska läsare – läsningen kan försvåras av arkaiserade ord och uttryck (Bibel 1776, Vanha Kirkkoraamattu som
utgångspunkt), sydvästfinskt dialektalt färgade ord och uttryck, eller av Kilpis
egna innovativa användning av ord och ordklasser. Läsningen kräver en
intralingval översättning, en inomspråklig, parafraserande översättning,182 dvs. en
finsk-finsk tolkning (sydvästfinsk dialekt, arkaiskt språk, fackspråk
(sjöterminologi etc.) och Kilpis nyskapade ord).
Men medan man läser Kilpis ”prosaepos” sugs man in i texten, sammanhanget
gör att man som läsare börjar förstå att det innovativa ordförrådet och den
Greimas [1966] 1980: 84–120; se också Tarasti 2012: 456: ”Isotopy: A term Greimas imported from the physical sciences
into semiotics, it is one of his most important discoveries. It means the level of meaning whereupon all subsequent sign
processes depend. Isoptopy guarantees the coherence of a text which may seem fragmentary and/or illogical. Thanks to
isotopies we can read, listen to, or perceive a text, or a part one, as a coherent whole. In a composition, successive musical
events may be separated by pauses and appear inconsistent, but thanks to isotopies the text holds together. The functioning of
any single sign depends on its deeper isotopies. Musical performance must also find the correct isotopies for a “werktreu” and
authentic interpretation.”
179 Lyytikäinen 1992: 20.
180 Lyytikäinen 1992: 164.
181 Tarasti 1990: 72.
182 Jakobson [1959] 1998: 148.
178
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specifika rytmen i texten är Kilpis normbrytande individualstil; det är frågan om
”la révolution du langage poétique”, om en revolution i det poetiska språket, som
Julia Kristeva (1974) skriver om. Man förstår författarens intention: att skapa ett
helt nytt skönlitterärt verk, ett epos som dock har prosans form, ett prosaepos.
Många stilistiska nyheter har, så som musikologen och semiotikern Eero Tarasti
konstaterar, inom konstens olika områden först betraktats som något som hör till
det förbjudna, något som enligt normen inte är tillåtet. Men så småningom har de
blivit valbara och tillåtna till dess att de definierat en ny stil genom att placera sig
själva i centrum och genom att utesluta andra möjligheter. Synen på normbrottet
inom ett konstverk är ett ständigt kretslopp där olika semiska dispositioner får
ständigt nya statusförhållanden i en typologi av normregler (jfr Yuri Lotmans
kultur vs. icke-kultur).183
Normbrottet ifrågasattes starkt när Kilpis bok kom ut 1933, men många såg
också verket som en manifestation av det moderna, la vie moderne. Elmer
Diktonius, den första Kilpiöversättaren, beskriver Kilpis stil i ett brev den
7.8.1950 till BLM:s chefredaktör Åke Runnquist, som redan i maj 1950 hade bett
att få svenska översättningar av Volter Kilpis produktion: ”Vad sedan Kilpi
beträffar är han stilistiskt den värsta satgubben jag känner i världslitteraturen: han
skapade sig ett helt eget språk där man känner sig som en novis inför en abbot,
[…].”184 Diktonius hade ”några nya flikar Kilpi färdiga” [från 1933, 1936] och
lovade skicka flera men det var för mycket lovat eftersom Kilpis text var svår och
tidsödande. Kilpi skrev i tio år på sin skärgårdsskildring, den är ”inte för envar”:
”Någon lektyr kommer min bok inte att vara” skriver han i ett brev till sin
förläggare Alvar Renqvist.185 Det är ett mångstämmigt rum som Kilpi för läsaren
in i med de många polyfona rösterna som hörs i boken. Själva barkmötet med
barkhandlingarna presenteras först i kap. 14 i bok II (AS II: 155; SA II: 140, kap.
14). Men allt som sker av tal och tankar, inflikade berättelser (om pengar,
girighet, svek och människans hela känsloskala) och kaffe- och toddytraktering är
ett viktigt preludium till den egentliga orsaken till varför man samlats i salen på
Alastalo. Det långsamma berättandet har en viktig funktion på barkmötet som ett
spel (jfr damspelet i boken) att sondera terrängen och att noggrant förbereda
”kontraktet”. Kontraktet finns på många olika plan så som Rojola konstaterar:
språket bygger på konventioner (de Saussure om det språkliga tecknets
konventionella natur), och barkmötet utmynnar i ett kontrakt som undertecknas
av de närvarande storbönderna och kaptenerna.

Tarasti 1990: 76–77: Lotman 1990: passim.
Tarkka 1990a: 234; Tarkka 1990a: 232–234 om Diktonius översättningar av Kilpi; Tarkka 1990b: 170.
185 Kilpi 1997: 21, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933.
183
184
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3.3 Dominanter
I min framställning utgår jag från semiotik och översättning, en semiotisk och
översättningsvetenskaplig synvinkel som bygger på teoretiska perspektiv och
metoder ur den klassiska semiotiken med (Ferdinand de Saussure, Charles Morris
och Roman Jakobson). Den kultursemiotiska aspekten bygger på Michail Bachtin
och Juri Lotman. Parisskolans semiotik i den poststrukturella syn som både A. J.
Greimas med sina aktanter och modaliteter och den psykosemiotik som Julia
Kristeva utvecklar i sin semanalys är den semiotiska referensram jag bygger på.
Gemensamt har dessa semiotiska teorier hur betydelse aktualiseras och
manifesteras på olika sätt, dvs. hur semiosis, ”the act of signification” (Peirce) är en
dynamisk och dialogisk process. Översättning är en semiotiseringsprocess som
Lotman konstaterar: ”thinking is translation … the elementary mechanism of
translating is dialogue”.186
I en översättningsanalys diskuteras ofta två poler: dels den fria, dels den
trogna översättningsprincipen. I översättningsforskningens historia har olika
metaforer använts i syfte att visa hur olika tider ser på översättning som verksamhet
och på olika översättningsstrategier. Mitt syfte är att utveckla en semiotisk översättningsteori för skönlitterär översättning som bygger på språkets resurser och rytm
men också på intuitionens avgörande roll vid översättning.187
Översättningens syfte (skopos) i ett skönlitterärt verk är att återskapa det
estetiska och ”budskapet” i ett språk och överföra författarens intentioner med
sitt verk, återskapa det på ett annat språk och visa att det är ”sådant” på originalspråket. Varje gång vi analyserar en översättning infinner sig en evaluerande
fråga: Hur lyckas den tolkade, översatta texten att överföra källspråkets form och
innehåll och hurdan blir därmed effekten och stämningen i originalets transposition
till en ny text, översättningen? Roman Jakobson konstaterar att det är
parallellismerna som på alla språkliga plan utgör den poetiskt verksamma strukturen och visar på diktens textinterna relationer.188 Det språkliga tecknet har två
sidor: den formella sidan uttryck (signifiant) och dess betydelsesida innehåll (signifié).
Sambandet mellan diktens form och betydelse ses via det här synsättet på det
språkliga tecknets två plan. Parallellismerna bildar en strukturell helhet och ett
nätverk av språkliga och stilistiska relationer i den poetiska texten. I den poetiska
funktionen finns sedan dominanten, dvs. de estetiska drag som en författares
Lotman 1990: 143.
Warburton 2003: 5.
188 Jakobson [1935, 1971] 1974: 118–124; Boström Kruckenberg 1979: 49–51, 120.
186
187
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poetiska språk och stil kommunicerar och som utgörs av författarens markanta
drag, typiska för författarens individualstil.189
När det gäller Volter Kilpis ”prosaepos” kan vi i analogi finna likheter. I
poetikens språk är det därför viktigt att ställa två grundläggande frågor: Vad säger
dikten? och Hur sägs detta? På diktens semantiska plan får man svar på den
första frågan, betydelserna via nyckelord, mots clés, som Jakobson kallar dem.190 På
det fonologiska planet är ljudsymboliken central, en term som Jakobson lånat från
Edward Sapir (se Sapirs term symbolisme phonétique, dvs. synestesin, en
neuropsykologisk term som betecknar förmågan att uppleva intryck på två eller
flera plan samtidigt, t.ex. ljud och färg), ”the sound must seem an echo of the
sense”.191 Jakobson talar om hur ljudet blir ett fullständigt eko av betydelsen,192
dvs. genom att se på det litterära verkets formella aspekter kan man tolka
betydelser, effekter och upplevelser.
Ekvivalensbegreppet har inom översättning diskuterats ur många olika synvinklar,
den traditionella är indelningen i den formella och den dynamiska ekvivalensen.193
Dialogen mellan de strukturellt olika språken finska och svenska (se Warburtons
översättningsprincip) kan studeras med utgångspunkt i olika syntaktiska, semantiska, pragmatiska och stilistiska lösningar. En semiotisk översättningsteori194 som jag
utvecklar, beaktar språkets samtliga plan (jfr Morris [1938] 1971 som indelar
semiotiken i syntax, semantik och pragmatik, därtill ingår också en axiologisk, etisk
dimension195 i hans teori), eftersom den poetiska, skönlitterära översättningen har
till uppgift att fånga mycket subtila aspekter i ord- och textmusiken i relation till
det skönlitterära verkets genre och stil. Det handlar om lojalitet (den etiska
dimensionen) gentemot författaren och förlagan, dvs. om författarens intentioner
med sin text och individualstil. I en översättning semiotiseras alla betydelsebärande
element från de minsta strukturella dragen som skapar genre, språk och stil. Det
är också frågan om ”en drifternas fonemöversättning” (Kristeva), en choraöversättning (den semiotiska rytmiska choran, språket pulserar som biologiska,
kroppsliga rytmer). Formen och rytmen blir centrala delar av semiosis.
Hur översätts den poetiska funktionen (se Jakobsons kommunikationsmodell
med de olika språkfunktionerna, 1960) till ett annat språk? Roman Jakobson talar
redan år 1959 om ”three kinds of translation”, tre sätt att översätta:196

Jakobson [1960] 1974: 139–179.
Boström Kruckenberg 1979: 96; se också Guiraud 1953: passim.
Sapir 1949: passim; Jakobson [1960] 1974: 151–172; Boström Kruckenberg 1979: 81–92, fn 43, 192.
192 Jakobson [1960] 1974: 172.
193 Nida 1964; Nida & Taber 1974 etc., se Kennys [1998] 2001: 77–80 översikt ”Equivalence”.
194 Se också ett nytt paradigm för översättning och semiotik som diskuteras utförligt av Hartama-Heinonen 2008a: passim.
195 Se om begreppet semio-ethics i Petrilli 2004a: 1–9 och Petrilli 2004b: 23–38.
196 Jakobson [1959] 1998: 148; se också om semiotiken som forskningsobjekt Jakobson [1957] 1987: 436–454.
189
190
191
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1. Inomspråklig översättning eller omformulering, parafrasering.
2. Mellanspråklig översättning eller egentlig översättning.
3. Intersemiotisk översättning, överföring av olika teckensystem, dvs. från ett teckensystem till ett annat, mellan olika teckensystem.

Den översättningsvetenskapliga analysen av det poetiska språket bygger alltså på
en analys av den estetiska funktionen på språkets alla plan. Genom att studerar
det skönlitterära verkets tematik, rytm, allitteration och assonans, stavelse- och
bokstavsrim, speciellt hur författaren med ljudmålning främjar den poetiska
överföringen och skapar välljud åt versen samt med parallellismer varierar och
förstärker stämningarna.197 Det är frågan om dialogen mellan form och innehåll
så som denna relation kan beskrivas med en kombination av semiotisk teori och
översättningsteori.
Min semiotiska syn på översättning av ett skönlitterärt verk omfattar en
genomgång av hur förlagan och översättningen semiotiseras i två semiosfärer, dels i
den finska semiosfären, dels i den (finlands)svenska semiosfären. Dessa är de dubbla
semiotiska rum som är en förutsättning för semiosis, teckenprocesserna och betydelseaktualiseringsprocessen. Semiosfären är en lika nödvändig sfär för betydelsen som biosfären är för människan, konstaterar Jurij Lotman då han presenterade begreppet semiosfär.198 Med mitt arbete vill jag visa hur betydelse skapas
och blir till i semiotiseringsprocessen i dialogen mellan den finska förlagan och den
svenska översättningen där små detaljer, små stenar bygger stora valv i Kilpis
modernistiska verk. I semiotiseringsprocessen beaktar jag följande aspekter.

197
198

Homén 1954: 119–124.
Lotman 1990: 2, 3, 123–130, 131–142, 143–150.

78

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

Figur 2. Semiotisering i semiosfärer.
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som
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Det skönlitterära finska originalverket semiotiseras in i svenskan och in i det
svenska litterära systemet. Översättaren är Th. Warburton, den finlandssvenska
författaren och översättaren som är insatt både i den finska och i den
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(finlands)svenska semiosfären. Han har skrivit om hur logotopen skiljer sig i finskan
och svenskan, dvs. varje språks begreppsbakgrund, något som Eugene Nida
kallar ”genius of each language”. Att översätta ett modernistiskt verk börjar med
”en läsning” och tolkning av författarens intentioner med sitt verk, de stora
linjerna så som jag ovan beskrivit. Sedan är översättande ett spetsknyppleri med
detaljer för att det stora mönstret ska skönjas. Nedan behandlar jag inledningsvis
språkets materiella sida, det som också var viktigt för Kilpi, dvs. hur de enskilda
fonemen, ljuden i Jakobsons och Kristevas mening är betydelseskapande. Ljuden
är och låter olika i finskan och svenskan.

3.4 Ljudets nivå – det auditiva i språket: språkets materialitet
Rytmen – rörelsen i språket – havet och salen – rummets poetik

”Det poetiska språket kännetecknas av upprepningar och likheter, av framhållet
och undanhållet, eller med andra ord av rytm, skriver Eva Lilja, som definierar
rytm som ”gruppering av impulser antingen i tiden till rörelser eller i rummet till mönster”.199
Rytm är organiserad rörelse (Platon) och rytm organiserar strukturer och
sekvenser (Jakobson). De rytmiska egenskaperna arbetar på flera textnivåer, med
rytmisering gestaltar man sina sinnesintryck.200 I det poetiska språket uppfattas
sinnligt som ljud då språkets form med ljud och fonem blir centrala. Olika språk
har olika accentsystem om vi jämför till exempel de germanska språken tyska,
engelska, holländska och nordiska språk med jämförelsevis kraftiga accenter med
markerad skillnad mellan stark och svag stavelse, men dessa har inte heller exakt
samma accentslag, men de skiljer sig dock från de romanska språken. Språkens
olika prosodiska egenskaper bidrar därför till rytmen och andningen i en text.
Rytmen finns i allt levande:201
Människokroppen fungerar rytmiskt i en rad olika avseenden. Här finns hjärtats slag, hjärnvågorna, samlagsrytmen, andningen och gången. Människokroppens dygnsrytm styr våra samhällen, och sömnen är i sin tur
rytmisk med sina drömperioder. Kroppens rytmiska förlopp är en del av naturens övriga rytmer med dygn,
månvarv och årtidsväxlingar. Dessa rytmer kännetecknas av större eller mindre regelbundenhet, vilket innebär att
avståndet i tid mellan betoningstopparna vanligen är någorlunda lika långt. […]
Musiken och dansen fanns innan dikten fanns. Rytmen finns i gången och i årtaget. Arbete har underlättats med
hjälp av rytmer, något som sjömansvisor och hej-och-hå-ramsor vittnar om. Det har gällt att få alla att ta i
samtidigt. Vardagens rytmer i äldre tider användes också som minnestekniska knep. I det gamla bondesamhället,
innan det var vanligt att folk kunde läsa och skriva, använde man rytmisering för att komma ihåg. För att göra
Lilja 2006: 64, kursivering i originalet.
Lilja 2006: 20, 24, 34, 52–54.
201 Lilja 2006: 38–39, se också om hjärnforskningens resultat som visar hur hjärnans aktiviteter är rytmiserade i Lilja (ibid.) som
hon hänvisar till om hjärnans och hjärtats rytm.
199
200
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något möjligt att minnas måste det formuleras på ett klatschigt sätt. Man tog hjälp av tunga rytmer, upprepningar,
rim av alla slag, antiteser och formelartade uttryck.

Ur olika upprepningar och likhetseffekter uppstår den poetiska textens viktigaste
formdrag. Betoningarna, klangen och stavrimmet utgör de upprepade elementen.
Man kan säga att texten är rytmisk, eftersom rytm uppstår då någorlunda
likvärdiga impulser upprepas. Upprepade impulser innebär att dessa impulser
liknar varandra; upprepning är tid (temporalitet), likhet innebär rum och yta
(spatialitet eller visualitet). Upprepning eller likhet ger upphov till gestalter;
klanger och rytmer upprepas och bildar mönster av ljud- och ordupprepningar,
ordens karakteristiska ljudfigurer och betoningsgrader.202 Den semantiska rytmen
ordnar innehållet och blir till av olika företeelser. Form och innehåll står i
ständigt samspel. Roman Jakobson talar om ekvivalens – i stället för upprepning –
som står för ungefärlig likhet eller likvärdighet, något som är likt men inte exakt
likadant, former som upprepas gång på gång med små förändringar. Klang,
benämning på upprepade ljud och pregnanta ljudeffekter, eller eufoni är välljud.
Klanger kan tillföra skönhet, ljudmålning och struktur. Ljudupprepningarna kan
ge det poetiska språket klangrikedom, musikalitet och skönhet.203 Till rytmen
bidrar helrim (mönsterbundet slutrim), allitteration (närstående ord antingen
börjar med samma konsonant eller med olika vokaler) och assonans (partiell
ljudlikhet mellan stavelser).
I Volter Kilpis språk och stil ingår det auditiva, ljudhärmande elementet.
Språkljuden illustrerar innehållet genom att tillföra en extra betydelse utöver
ordboksbetydelserna eller en egen uttryckskaraktär, dvs. hur ljuden semantiseras204
men därtill semiotiseras, eftersom flera teckensystem (det verbala, det auditiva, det
visuella etc.) tillsammans kan skapa betydelsen. Språket verbaliserar och
vokaliserar tankarna och emotionerna, och därför blir bildspråket fysiskt och
kraftfullt. Naturens text blir en onomatopoiesis (lat. onomatopoeia ’namnsymbolism’, i
ty. Lautmalerei ’sound symbolism’, ’sound painting’) där de onomatopoetiska, de
ljudhärmande och ljudmålande orden, framträder som akustiska översättningar av
bestämda företeelser, dvs. att vissa språkljud mimetiskt återger, imiterar, en
företeelse där en akustisk egenskap framträder på ett karakteristiskt sätt.205 I den
här relationen finns också en ljudets magi eller klangens tjusning. Speciellt
romantikens diktare tillämpade sin ljudsymboliska tanke, dvs. att vissa språkljud
Lilja 2006: 40.
Lilja 2006: 87–88; Lindblad 2006: 512–544.
Lilja 2006: 123–143, dvs. extra betydelser som i poetiken kan handla om sakförhållanden som understryks eller undanhålls,
förs samman eller isär med rytmens hjälp. Rytm och klang, och olika formdrag aktualiserar affekter och sinneskvaliteter, dvs.
diktens uppfattade känslofärg eller ethos bottnar i rytmer och klanger. Se också Lilja 1999: 25–155; om semantisk rytm i
Larsson 1995: 37–49.
205 Bühler [1934] 1990: 242–241 om ”Onomatopoetic Language”.
202
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inte bara är ”sköna” utan de äger ”en inneboende mening” (t.ex. vokalerna [l]
och [r]); vokalteorier utarbetades för det tyska vokalsystemet i vilka ljud och
stämningar koordinerades; de velara vokalerna [a], [o], och [u] åstadkommer en
dikt i moll, de palatala vokalerna [ä], [e], [i], [ü], [ö] tillsammans med [l] en
durstämning).
Så som Lilja konstaterar har många ljud akustiska och artikulatoriska egenskaper som kan tyckas likna reella företeelser: [s] liknar sus och viskningar, [p]
och [k] kan påminna om smällar och explosioner. De tonande klusilerna [b], [d]
och [g] kan uppfattas som avvisande, medan [r] med sina upprepade pulser
uppfattas som dynamiskt. I svenskan är de låga och mörkt färgade, bakre
vokalerna [a, å, o] stämningsbildande och åstadkommer mörkare och tyngre
ljudsymbolik, [o] är den mörkaste och [i] den ljusaste och med [a] däremellan.
Vokalfärgen är ett synestesifenomen, en parallellupplevelse mellan två sinnesområden.206
Eftersom det rytmiska och auditiva har en så central ställning i Kilpis verk är
det skäl att jämföra finskans och svenskans vokaler och konsonanter sinsemellan.
I den poetiska funktionen i en översättningsanalys är således den första uppgiften
att studera ljuden, ljudsymboliken och de betydelser som de förstärker hos
syntaktiska, semantiska och pragmatiska strukturer i en text och på så sätt skapar
stil. Detta gäller också Volter Kilpis auditiva och visuella modernistiska språk.
Finskan har de korta vokalerna [i, y, u, e, ö, o, ä, a] och de långa vokalerna [ii,
yy, uu, ee, öö, oo, ää, aa]. Vokalen [å] saknas. Vokalerna skapar vissa begränsningar i vokalkombinationerna och diftongerna. Vokalerna skapar tre
harmonipar [y–u], [ö–o] och [ä–a]. Finskans aderton diftonger bidrar för sin del
till att med sina kvaliteter skapa rytm, betydelse och stämningar: [yi, öi, äi, ui, oi,
ai, äy, au, yö, öy, uo, ou, ie, ei, eu, iu, ey, iy]. De finska konsonanterna är [p,
m, v, t, n, s, l, r, j, k, h] av vilka [v], [j] och [h (också frikativt)] är halvvokaler.
Konsonanterna har två längdförhållanden, kort och lång, det korta ljudet anges
med en bokstav, det långa med två likadana bokstäver. Konsonanterna [d, ng]
förekommer endast i vissa ställningar i ordböjningen t.ex. käsi, käden ’handens’,
kenkä, kengän ’skons’. Främmande konsonanter i finskan är [b, f, g, sje]. I rent
finska ord saknas de tonande klusilerna [b] och [g]. De tonlösa klusilerna [p], [t]
och [k] har ingen aspiration i finskan. Finskan saknar [sje]-ljud.
De svenska vokalerna är [i, y, u, e, ö, ä, o, å, a], dvs. främre och bakre, slutna
och öppna. Längden och klangfärgen bidrar till att skapa stilistiska effekter i ett
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Lilja 2006: 96, 97, 136–137.
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litterärt verk. De svenska konsonanterna är [p, b, m, f, v, r, t, d, n, s, sje (sjuk,
kjol, tjära), l, k, g, ng, h, j].207
Språkljuden deltar i stämningsbildningen med sin särskilda klang och färg av
ljust och mörkt, mjukt och hårt. Klangen förstärker ordens innehåll och den
genom ordet väckta föreställningsbilden. I svenskan kan de höga och ljust
färgade främre palatala vokalerna [ä, e, ö, y, i] skapa en durstämning. Av
konsonanterna är [l] ett ljuvt och vekt ljud, [r] kraftigt, [m] något ”mörkt, tungt,
något av hämmad kraft”; [f] åstadkommer både positiva och negativa associationer, fonemföljden moln både något som är lätt och tungt etc.208 Enligt den
ljudsymboliska teorin, dvs. att ljudbild och föreställningsbild överensstämmer,
har ljudet bevarat den betydelse som en gång i tiden lät det bli uttrycket för den
föreställning som utgör ordets grundinnehåll. Det här gör att uttrycket verkar
med en specifik symbolisk kraft. Roman Jakobsons undersökningar av lingvistik och
poetik har visat att ljuden, fonemen inte bara är ljud, utan de har inherenta
egenskaper som skapar betydelser. Likaså har Julia Kristeva i sin semanalys
diskuterat dylika samband.209
I en analys av den poetiska funktionen i en poetisk översättning är utgångspunkten primärt det estetiska verkets form, dvs. tanken att formen framhäver de
syntaktiska, semantiska och pragmatiska strukturerna. De första stadierna i
formalisternas forskning kan kortfattat presenteras på följande sätt:210
1. att analysera det litterära verkets ljudaspekter
2. att observera betydelseproblem inom poetikens ram
3. att integrera ljud och betydelse till ett odelbart helt.

I en dylik syn på det poetiska verket blev därför begreppet dominant centralt, ett
sinnrikt och produktivt begrepp i den ryska formalismens teori. Dominanten är
”den fokuserande komponenten i ett konstverk: den styr, bestämmer och transformerar de övriga komponenterna. Det är dominanten som garanterar
strukturens integritet”, skriver Jakobson.211 Dominanten bestämmer alltså verkets
specifika karaktär. Den specifika egenskapen hos bundet språk är dess prosodiska
mönster, dess versform. Den estetiska funktionen är verkets dominant och vi kan
studera olika lingvistiska funktioner i det. I den referentiella funktionen har tecknet en
minimal inre förbindelse med dess objekt, varför tecknet har i sig självt endast
minimal betydelse. Den expressiva funktionen kräver däremot ett mera direkt förEngstrand 2007: 27–68, 69–87 (vokaler och vokalsystem, konsonanter och konsonantsystem, språkets melodier och
rytmer).
Homén 1954: 180, 181, 182.
209 Jakobson [1960] 1974: passim; Kristeva 1974: passim.
210 Nöth [1990] 1995: 354–360.
211 Jakobson [1935] 1974: 118.
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hållande mellan tecknet och objektet, dvs. tecknets inre struktur. Det emotiva
språket har främst en expressiv funktion.212 Så som Jakobson konstaterar, är det
nödvändigt att språket undersöks i dess funktioners hela mångfald; i syfte att
kunna bestämma den poetiska funktionen bör den ses i relation till de andra
språkfunktionerna. Med nedanstående uppställning åskådliggör Jakobson de olika
faktorerna och funktionerna, en modell som varit och är tillämpar för olika
syften, inte minst för den funktionella översättningsteorin där översättningens skopos,
syfte lyfts fram – översättning är kommunikation.213

3.5 Språkets funktioner: Roman Jakobsons kommunikationsmodell
Roman Jakobsons kommunikationsmodell, som bygger på Karl Bühlers språkliga
funktioner från 1930-talet, har två tolkningar i min framställning. Dels ger Kilpis
verk, prosaepos, som helhet uttryck för den estetiska funktionen där dominanten i
den poetiska funktionen är Kilpis modernistiska språk, stil och genreuppfattning,
dels kan det barkmöte som hålls i salen på Alastalo språkligt och kommunikativt
beskrivas med denna kommunikationsmodell.
Alastalos barkmöte är som helhet en väldig kommunikationsmodell där olika
språkliga funktioner kommer till uttryck. Barkmötet är det egentliga syftet för
hela boken. Salen blir en symbol för kommunikation och signifikation, det är ett
mäktigt kommunikativt spel. Det som sägs och berättas i salen bygger upp betydelser
av olika slag. Alla talakter har signifikans för det slutliga målet, barkmötets syfte,
att förhandla om ett gemensamt barkbygge som bestyrks med de närvarande
kaptenernas underskrifter. Det är inte frågan om förhandlingsteknik i vanlig
mening utan det är Alastalo som har sonderat terrängen, lobbat i förväg och varit
i kontakt med nyckelpersonen i bygden, Efram Eframsson Langholma,
Langholmarn. Barken behandlas som symbol för det framtida välståndet, det är
barken som seglar in den nya tiden in i bygden. Det är Alastalo som
sammankallar till barkmötet och det är han som leder det spel som kallas
barkmöte. Det är Alastalos egen kungstanke från tanke till handling och hur hans
kungsdröm kan förverkligas med en långsam spelstrategi som innebär ett
strategiskt viktigt språk med ett socialt språk med fatisk funktion, dvs. socialt tal. För
honom gäller det att hantera varje inbjuden kapten på ett specifikt sätt så att
Alastalo har alla de inbjudna kaptenernas stöd till det nya barkbygget. Det
Jakobson [1935] 1974: 121.
Språkets olika funktioner ingår i Bühlers [1934] 1990 organon model of language, som bygger på semiotiska,
kommunikationsteoretiska och lingvistiska principer, en modell som också ligger som grund för den funktionella synen inom
översättningsforskningen, se t.ex. Reiss & Vermeer [1984] 1991: passim; Nord 1997a: 43–66; Nord 1997b: passim.
212
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handlar mycket om Alastalos påverkningsmekanismer, dvs. hur Alastalo med sina
modaliteter, tror på sin plan (croire), dvs. sitt sätt att vara, att kunna, att veta, att
agera, kan tala och kan förhandla för att nå sitt mål från tanke till avtal.214 I denna
väldiga kommunikationsakt ingår en livstotalitet av tal, oftast som ett tyst tal,
tysta dialoger, men också långa berättelser som har en viss språklig funktion, dvs.
att övertala, övertyga eller vädja till vikten av det nya företaget att bygga en
tremastad bark som kan segla längre ut med last än vad de gamla skeppen har
kunnat.
I denna kommunikation ingår också mycket som kan te sig irrelevant som
Pukkilas storhetsvansinne och Härkäniemis estetiska funderingar. Kilpi
porträtterar sina personer från många olika håll för att visa att olika personligheter kan ha ett gemensamt mål, att man når ett kontrakt, trots de olika sinnelagen. Den fatiska funktionen (Figur 2) använder Alastalo genast från första början
då han tar emot sina gäster i kap. 1. Tilläggsberättelsernas funktion kan tolkas
som den referentiella funktionen, dvs. att till synes överflödig information ges i olika
biberättelser och minnen. Men den egentliga referentiella betydelsen som har
signifikans kommer mycket senare, först i Bok II då Alastalo fäller sin första
replik om barkbygget. Den poetiska funktionen finns genomgående i boken som
Kilpis estetiska funktion, som kommer till uttryck i de olika personernas
porträttering oftast så att tal och tankar handlar om hur man talar, hur man
formulerar sig språkligt, dvs. den metalingvistska, dvs. om hur språket används om
språket självt. Den konativa funktionen, dvs. hur Alastalo spelar sitt spel och
hurdan spelstrateg han är uttrycks i hans påverkningsmekanismer. Den stora
kommunikationsmodellen är en aktantmodell där subjektet Alastalo eftertraktar
objektet barkkontraktet som möjliggör hans kungsdröm om den nya barken,
drömmen om välstånd. Hjälparna i den sociala gemenskapen är de storbönder och
kaptener som Alastalo kallat in till sitt barkmöte, i synnerhet är det bygdens
storman och nämndeman Langholmarn som är Alastalos stöd i detta storföretag.
Den stora motståndaren är Pukkila, Petter Filemon Philman, bonde och kapten,
som i tjugo år haft ett horn i sidan till Alastalo, storbonden och kaptenen på
Alastalo. Senare, då barkurkunden undertecknas, visar det sig att också
husbonden på Gäddas, Gäddas-Frans, Gäddasen, Stor-Frans från Gäddas
försöker ödelägga stämningen på barkmötet, men Langholmarn är också här
räddaren i nöden (SA II: 304–312, kap. 20). I salen kommer de olika viljorna
kraftigt till uttryck, närmast just spänningen mellan Alastalo och Pukkila. I
Jakobsons kommunikationsmodell uttrycks enbart de språkliga funktionerna medan
aktörernas semiotiska modaliteter inte uttrycks explicit.
214

Se också Rojola 1995: 149, 150, 151–152.
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Kommunikationsmodellen förklaras av Jakobson på följande sätt.
AVSÄNDAREN sänder ett MEDDELANDE till MOTTAGAREN. I syfte att
MEDDELANDET skall fungera krävs en KONTEXT att referera till, en KOD är helt
eller delvis gemensam för avsändare (meddelandets kodare) och mottagare
(meddelandets avkodare). Slutligen krävs en KONTAKT, en fysisk kanal och
psykologisk förbindelse mellan avsändaren och mottagaren i syfte att börja och
fortsätta kommunikationen:215

EMOTIV

KONTEXT
MEDDELANDE
KONTAKT
KOD

MOTTAGARE

Figur 1: Faktorer i verbal kommunikation enligt Jakobson ([1960] 1974: 143–151).

Var och en av dessa faktorer ligger till grund för en speciell språkfunktion.
Verbala meddelanden kan fylla flera än en funktion samtidigt och funktionerna är
hierarkiskt ordnade. De olika språkfunktionerna är följande:

EMOTIV

REFERENTIELL
POETISK
FATISK
METASPRÅKLIG

KONATIV

Figur 2: Språkfunktioner i verbal kommunikation enligt Jakobson ([1960] 1974: 150–151).

En inriktning på referenten, KONTEXTEN, innebär en REFERENTIELL, denotativ,
kognitiv FUNKTION, som är den viktigaste i de flesta meddelandena. Den
EMOTIVA eller EXPRESSIVA funktionen fokuserar på AVSÄNDAREN och uttrycker
talarens attityd till det han/hon talar om (jfr olika semiotiska modaliteter som
beror på relationen till verkligheten), dvs. åstadkommer ett intryck av en viss
känsla. Som exempel ger Jakobson interjektionerna (se avsnittet om interjektioner
och partiklar nedan) som bildar det rent emotiva skiktet i språket eftersom de skiljer
sig från det referentiella språkets medel både genom sin fonetiska utformning,
dvs. egenartade ljudföljder eller ljud som annars inte är brukliga genom sin
syntaktiska roll. De är alltså inte delar av utan jämställda med satser så som i ”Tut!
Presentationen bygger på Jakobsons artikel ”Lingvistik och poetik” [1960] 1974: 139–179; jfr också Greimas [1966] 1980;
1979 aktantmodell och modaliteter; se om hur modaliteter kan tillämpas på översättarens strategier i Chesterman 2002: 145–
158.
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Tut!” said McGinty som består av två sugningsklickljud). Interjektionerna färgar i
viss mån alla våra expressiva yttranden, på de foniska, grammatiska och
lexikaliska nivåerna. Den emotiva och expressiva funktionen realiseras dels i Kilpis
modernistiska verk som helhet som original och översättning, dels i de olika
subjektens semiosisprocesser, dvs. hur författaren porträtterat sina personer i
förlagan och hur översättaren Th. Warburton tolkat dem i översättningen.
En inriktning på MOTTAGAREN, den konativa funktionen, får sitt grammatiska
uttryck i vokativ och imperativ, vilka syntaktiskt, morfologiskt och fonemiskt
avviker från andra nominal- och verbalkategorier. Karl Bühler begränsar sig i sin
traditionella språkmodell till de tre funktionerna: emotiv, konativ och referentiell
funktion,216 medan Jakobson urskiljer ytterligare tre konstitutiva faktorer i verbal
kommunikation och tre motsvarande funktioner i språket. Kilpis språk är som ett
stort utropstecken med vilket Kilpi vill framhäva det oändliga språkliga potential
som finns i ett nyskapande litterärt språk med språkets affektiva och expressiva
funktioner.
En inriktning på KONTAKT innebär den FATISKA funktionen (jfr Malinowskis
term phatic communion217), till syfte att etablera, förlänga eller avbryta kommunikationen, dvs. att kontrollera om kanalen fungerar, dvs. en strävan att upprätta och
vidmakthålla kommunikation är den första verbala funktionen som förvärvas av
barn, de är inställda på att kommunicera innan de kan sända och motta
informativ kommunikation.
En inriktning på själva KODEN ger en METASPRÅKLIG funktion, dvs. när avsändaren och/eller mottagaren behöver kontrollera att de använder samma kod
(t.ex. ”Jag förstår inte vad du menar?”). Den språkliga koden kommenteras både i tal
och tankar på ett utförligt sätt i Kilpis skärgårdsskildring.
En inriktning på själva MEDDELANDET som sådant är språkets POETISKA
funktion, i verbal konst är den poetiska funktionen dominant, den bestämmande
funktionen. Poetikens huvudämne är den verbala konstens differentia specifica, dvs.
frågan om vad det är som gör ett verbalt meddelande till ett konstverk. Det
grundläggande problemet inom poesi är, så som ovan konstaterats, enligt
Jakobson parallellismen och han belyser detta med att citera G. M. Hopkins (1865)
som konstaterar följande:218
[…] poesins struktur kan ses som kontinuerlig parallellism […] av två slag – antingen är oppositionen klart
markerad, eller också är den snarare av övergångskaraktär eller är kromatisk. Endast det första slaget, den

Bühler [1934] 1990: 30–39.
Malinowskis term phatic communion 1923: 146–152 avser: den primära funktionen att etablera och upprätthålla talarnas
sociala relationer än att utbyta information. Jakobson använder Malinowskis term i en något modifierad funktion, dvs. att
upprätthålla en öppen kanal mellan sändare och mottagare.
218 Jakobson [1960] 1974: 165–166; Hopkins i Jakobson [1960] 1974: 165.
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217

88

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

markerade parallellismen, har med versens struktur att göra – i rytmen, i upprepningen av en viss stavelseföljd, i
metern, upprepningen av en viss rytmföljd, i allitterationen, i assonansen och rimmet.

Jakobson kallar upprepningar för ekvivalenser, dvs. att språkliga uttryck har en viss
likhet i sin upprepade form.219 Så som Jakobson konstaterar erbjuder folkdiktningen de tydligaste markerade formerna för parallellismer, den muntliga
traditionen som använder grammatisk parallellism för att binda samman på varandra
följande versrader på alla språkliga nivåer – de fonologiska, morfologiska,
syntaktiska och lexikala nivåerna, dvs. vilka led som är ekvivalenta och hur likhet
och olikhet manifesteras i strukturerna. Men upprepningarna och parallellismerna
är centrala också i Volter Kilpis prosaepos med tydligt stilistiskt syfte att beskriva
och differentiera det tänkta och det sagda så utförligt och med sådan minutiös
beskrivning som möjligt. Det upprepade och det varierade uttrycket förstärker
sinnestämningarna. Denna upprepande stil är karakteristisk för Kilpis språk som
just i porträtteringen av de olika personligheternas inre och yttre får en
exceptionell tyngd.
En central dominant i det finska poetiska språket, i det s.k. Kalevalaspråket
(den episka samlingen Kalevala, den lyriska samlingen Kanteletar) är stilfiguren
parallellismen.220 Den bygger på selektion och kombination. Varje språkligt tecken har
dessa arrangemang att dels substituera det ena alternativet för det andra, dels att
kombinera vissa ljud med andra i en kontext. Ett tema leder till ett annat genom
två sorters förbindelse: samspelet mellan deras likhet eller deras närhet. Ett viktigt
samband är parallellismen mellan de versrader som följer på varandra, exempelvis
just i biblisk poesi, i finsk och rysk muntlig tradition. Jakobson menar att de
motiv som bestämmer valet mellan dessa alternativ skiftar, men att det är
metonymin som dominerar. Ett tema kan alltså leda till ett annat genom deras
likhet eller genom deras närhet, dels genom den metaforiska vägen, dels den
metonymiska vägen.221

Jakobson [1935] 1974: 118–124.
Se Kukkonen, Pirjo 2009: Det sjungande jaget. Helsingfors: Acta Semiotica Fennica XXXI.
221 Jakobson [1956] 1974: 129, 131, 132, 133.
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SALEN SOM SEMIOTISKT RUM
______________________________________________________
4 Salen och barkmötet som spel –
handling och tematisk uppbyggnad
_______________________________________________________
4.1 Handlingen
De 23 kapitlen i skärgårdsskildringen (I–II) har i sin rubrik en tematisk
rubricering, en kort beskrivning av vad kapitlet i fråga handlar om (jfr Cervantes
Don Quijote). Detta har en komisk funktion så som också Lea Rojola konstaterar
att rubriceringar av detta slag kan parodisera eller ironisera romantraditionen, i
synnerhet då händelserna är knapphändiga i Kilpis prosaepos I salen på Alastalo.222
I ett brev till sin förläggare Alvar Renqvist skriver Kilpi att det är frågan om ”en
mycket jämnflytande och fridfull berättelse, som inte beklämmer någons hjärta
och som slutar lyckligt. Med bokens innehåll kommer man fortast och lättast
underfund genom att läsa kapitelrubrikerna, vilket också torde förslå för alla de
läsare som har bråttom. De läsare, som förfogar över tid och som ämnar kasta en
blick på även annat än rubrikerna, bör måhända rådas till en viss återhållsamhet i
sin syssla, ty en maträtt som är avsedd fyllig och tät i smaken skall skedas
försiktigt för att bli närande. [...]”.223
Humorn är Kilpis modalitet i skärgårdsskildringen där endast, så som Kilpi
själv uttrycker det: ”människorna ger framställningen innehåll, i den mån de i sin
egen livsfullhet blir förmedlade till läsaren, och genom dem åter hela den
livshelhet i vars krets de lever.”224 Rubriceringarna får en avsiktligt komisk effekt.

Rojola 1995: 230–234.
Kilpi 1997: 26, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 8.10.1933.
224 Kilpi 1997: 11, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist antagligen i april 1931 (Renqvists svar 22.4.1931).
222
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Kilpi, Volter 1933, Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta

Volter, Kilpi 1997, I salen på Alastalo.
skärgårdsskildring, sv. övers. Thomas Warburton

KIRKKOMAA. Esiluku s. VIII–XX
1. Alastalo ottaa vieraita vastaan. I: 3–11
2. Pukkila kävelee Alastalon salissa peräsohvaan istumaan.
I: 12–39
3. Härkäniemi valitsee itselleen piippua Alastalon
piippuhyllyltä ja tuumailee ajankuluksi erinäisiä. I: 40–
121
4. Pukkila katselee ja tuntee itsensä kiiskiseksi, kun
Langholma saapuu Alastalon saliin ja isonen saatetaan
keinutuoliin istumaan. I: 122–200
5. Siviä kantaa kahvin sisään ja Alastalon Eevastiina on
emäntä salissa, Langholma on juhlallinen ja Härkäniemi
ajattelee erilaisia, elämän kukoistuksesta niin kuin
turhuuttakin ja on onnellinen siitä, ettei hänellä ole
vaimoa, mutta kyllä toppakahvit. I: 201–249
6. Luku, jonka mukavasti voi jättää lukemattakin, koska
siinä ei tapahdu enempää kuin muissakaan. I: 250–289
7. Tulli rommitetaan Alastalon salissa ja tullikapteeni
haetaan pöydän alta, niin kuin muukin tullibesättninki,
paitsi kokkia. I: 290–364
8. Muinaisia siitäkin, kuinka sokeritopat pelastuivat ja tulli
seilasi myötätuuleen kyörillä Turkuun. s. 365–386
9. Luku, jossa jo todenperään puhutaan parkistakin,
parkkilaivasta. I: 387–420
10. Pukkila ja Alastalo kilpasilla. I: 421–459

Kyrkogården En prolog s. 11–21
1. Alastalo tar emot gästerna. I: 23–30
2. Pukkila går genom salen på Alastalo och sätter sig i
soffan. I: 31–55
3. Härkäniemi väljer sig en pipa på Alastalos piphylla och
funderar till tidsfördriv på ett och varje. I: 56–128
4. Pukkila ser på och tycker att han är en girs, då
Langholmarn anländer till salen på Alastalo och ledsagas
som en storkarl till gungstolsplats. I: 129–198
5. Siviä bär in kaffet och Alastalos Evastina är värdinna i
salen, Langholmarn är högtidlig och Härkäniemi tänker
på likt och olikt, på livets blomstring liksom på dess
fåfänglighet, och är lycklig över att han ingen hustru har,
men kaffe med dopp. I: 199–243
6. Ett kapitel som man väl utan svårighet kan hoppa över,
eftersom det inte händer mer i det än i de andra. I: 244–
279
7. Tullen romtrakteras i salen på Alastalo och tullkaptenen
hämtas under bordet, liksom resten av tullarmanskapet,
så när som på kocken. I: 280–347
8. En annan berättelse om hur sockertoppar räddades och
tullen länsade undan till Åbo. I: 348–366
9. Ett kapitel, där det verkligen också blir tal just om
barken. I: 367–396
10. Pukkila och Alastalo kappas. I: 397–431

Kuvaus saaristosta II
11. Totivesi kannetaan saliin, ja Härkäniemi, niin kuin
muutkin, ja varsinkin eräs, saavat taas mielikseen
katsella Siviä-neitosta salissa, jopa peilinkin pohjilta.
Muutakin mukavaa sattuu, kuten esimerkiksi sitä, että
Krookla pelastaa itselleen rommilasin melkein
sekoittamattomana ja että Pukkila pääsee liikkumaan
komeasti. II: 5–64
12. Välipalanen, jossa ajatellaan omia ja valmistaudutaan
enempiin sillä aikaa kun odotellaan ja verissä on hieman
humausta. II: 65–86
13. Härkäniemi kertoo esikuvan rohkaisuksi ja muuksi
ajankuluksi jutun retarista ja kapteenista ja Albatrossin
tileistä. II: 87–154
14. Alastalo levittää parkinpaperit pöydälle. II: 155–181
15. Nimien kirjoitus alkaa ja laivaosia merkitään kirjaan,
kunnes Pukkila päästää suustaan varomattomia ja
Alastalo vielä varomattomampia, ja Siviä tulee saliin
samassa, kun hänen nimensä mainitaan. II: 182–219
16. Parkinkirjojen kirjoittamista ei jatketakaan tässä
luvussa, koska on muuta estettä ja ajatuksen aihetta, ja
Siviän jättämä totivesikannu edelleen röyhää laattialla,
kunnes Härkäniemi sen nostaa ja kantaa kiehuvia
kämmenurakalla, vaikka varvaspolskassa, kynsissänsä

Bok II
11. Toddyvattnet bärs in i salen, och Härkäniemi, liksom de
andra, och särskilt en bland dem, får på nytt av hjärtans
lust betrakta ungmön Siviä i salen, till och med i spegeln.
Även annat inträffar, som till exempel att Kråksen bärgar
sig ett glas så gott som outblandad rom och att Pukkila
får plats att röra sig som en pamp. II: 5–59
12. En mellanbit, i vilken man tänker på sitt och bereder sig
på mera allt medan man väntar och det susar så smått i
blodet. II: 60–79
13. Till ett uppmuntrande exempel och till tidsfördriv i övrigt
berättar Härkäniemi historien om en redare och en kapten
och om räkenskaperna på Albatross. II: 80–139
14. Alastalo lägger barkpapprena på bordet, och breder ut
dem. II: 140–164
15. Namn börjar skrivas och skeppsandelar tecknas, ända
tills Pukkila ger luft åt vissa obetänksamheter och
Alastalo åt ännu större, och Siviä kommer in i salen i
detsamma som hennes namn blir nämnt. II: 165–199
16. Det blir ingen som skriver vidare på barkurkunden i detta
kapitel, därför att annat kommer i vägen och måste
betänkas, och Siviäs toddyvattenkanna fortfarande står på
golvet och ryker, ända tills Härkäniemi lyfter upp den och
bär kokhettan med handpåläggning, om ock med

91

En

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

pöydälle sylkemään. II: 220–245
17. Pukkila tulee sittenkin nyt käsketyksi lähinnä
Karjamaan jälkeen ja ennen Härkäniemeä ja Krooklaa
kirjoittamaan nimensä parkkikirjaan. II: 246–267
18. Krooklan nenänkärjestä tipahtaa kirkas rommiveden
helmi parkkipaperille, Härkäniemi aprikoi Athanasiusta
ja puoli parkkilaivasta tulee merkityksi. II: 268–288
19. Lahdenperäkin kirjoittaa viimein parkkiosansa sekä
ajattelee Friisi-juttuja, joita hän ei tällä erällä kuitenkaan
kerro, ja mitenkäs käykään, tekee pienen kompastuksen,
ennen kuin pääsee valmiiksi kirjoituksissa. II: 289–326
20. Luku, jossa ilmestyy jo muitakin ja uusia pöydän viereen
ja kirjoittelevat useatkin osansa parkkikirjaan,
vaikkeivät vielä kaikki. II: 327–363
21. Luku, jossa Pukkilalle tulee muissa hengenpinnistyksissä
mieleen asioita, jotka tähän asti ovat olleet salaisia,
ainakin muutamat, ja jossa Janne Pihlman kirjoittaa
laiva-osansa, suuruudeltaan sen, minkä Pukkilakin
luvun lopussa saa lukua parkkikirjasta. II: 364–387
22. Luku, jossa Pukkila edelleen kärsii sieluntuskia ja tuntee
hengenpeukalonsa puristetuksi kuin ruuvipenkin pihtiin,
mutta jossa lopulta kuitenkin Evaldinkin osa tulee
merkityksi parkkikirjaan ja Evaldistakin parkkiretari,
niin kuin Jannesta, vaikka lopulta sittenkin pienempi. II:
388–421
23. Luku, jossa vihdoinkin Alastalo kokoo parkkikirjan
pöydältä ja lukitsee sen klahviin ja jossa tapahtuu
muutakin juhlallista, kuten esimerkiksi se, että
Härkäniemen aikaisemmat aamupäiväiset aprikoimiset
maaherran piipusta osoittautuvat oikeiksi ja Alastalo
virittää kuin virittääkin piippuhyllyn edessä helmitaatin
työnvirkoihin suupielessänsä ja kävelee salissa niin, että
savu jää taakse, keinutuolille keikuttelemaan niin kuin
Langholmakin tuomarivainaan piippu suupielessänsä
häntä vastapäätä. II: 422–465. (Kursiv. i originalet.)

tåspetspolska, att fräsa färdigt på bordet. II: 200–222
17. Pukkila blir trots allt kallad närmast efter Karjamaa och
före Härkäniemi och Kråks att skriva sitt namn på
barkavtalet. II: 223–242
18. Av Kråksens nästipp droppar en klar romvattenspärla på
barkdokumentet, Härkäniemi begrundar Athanasius, och
halva barkskeppet blir tecknat. II: 243–261
19. Även Lahdenperä tecknar till slut sin barkpart och
begrundar historierna om Friisen, som han likväl inte
denna gång berättar, och det vill sig inte bättre än att han
stakar sig så smått, innan han blir färdig med skrivandet.
II: 262–295
20. Ett kapitel, i vilket även somliga andra och nya
bekantskaper dyker upp vid bordet och mestadels tecknar
sina andelar i barken, dock ännu inte alla. II: 296–328
21. Ett kapitel, i vilket Pukkila under annan andlig
anspänning kommer att tänka på saker som hitintills
varit hemliga, åtminstone somliga, och där Janne Pihlman
tecknar sin skeppspart, vars storlek även Pukkila i slutet
av kapitlet får läsa i barkbrevet. II: 329–350
22. Ett kapitel, i vilket Pukkila alltjämt lider i sin själ och
känner sin andes tumme satt som i skruvtving, men vari
till slut även en andel åt Evald tecknas i barkbrevet och
Evald blir barkredare, liksom Janne, fastän mindre till
måttet i alla fall. II: 351–381
23. Ett kapitel, i vilket Alastalo äntligen samlar ihop
barkhandlingarna på bordet och låser in dem i klaffbyrån,
och i vilket även annat högtidligt sker, som exempelvis att
Härkäniemis tidigare förmiddagsfunderingar om
landshövdingens pipa visar sig stämma och Alastalo
mycket riktigt beger sig till piphyllan och sätter den
pärlstickade ståten i verksamt bruk i sin mungipa samt
vandrar genom salen med röken bakefter sig till sin
gungstol för att vagga i den liksom Langholmarn gör mitt
emot honom med salig häradshövdingens pipa i sin mun.
II: 382–421. (Kursiv. i originalet.)

I dessa 23 kapitelrubriker225 uttrycker den semiotiska modaliteten någon aktivitet,
verksamhet eller handling (faire) med en verbfras, vilket framhäver det dynamiska
i verket. Endast i rubriken till kap. 5 ges egenskapsbeskrivningar: Evastina är
värdinna i salen, Langholmarn är högtidlig. Humorn som modalitet finns i dessa
rubriceringar.
Barkmötets tid är sex timmar, men med många och långa utflykter i tid och
rum mellan det när gästerna i kap. 1 anländer till Alastalo gård och till det i kap.
23 där Alastalo samlar ihop barkhandlingarna och låser in dem i sin klaffbyrå, har
Det homeriska finns bl.a. i det att Kilpi kallar sitt verk prosaepos med sina 23 kapitel där det långsamma berättandet och den
frodiga humorn genomsyrar personporträtteringen och händelserna i tid och rum, och det är kanske skäl att påpeka att både
Odysséen och Iliaden har var 24 kapitel.
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mycket hänt i det narrativa, i biberättelserna och i det stilla talet, i de inre
monologerna. Kap. 13 fyller en speciell funktion, den innebär en vändpunkt för
romanens knappa handling då Härkäniemi berättar om redaren Vasa-Villes
fregatt Albatross, något som blir en symbol för tron (modaliteten croire) och
intuitionen (att Albatross återvänder), dvs. om hur man förverkligar en dröm och
hur den sedan leder till framgång och välfärd. I efterskriften till den svenska
översättningen Historien om Albatross (1970) skriver Thomas Warburton
följande:226
När deltagarna i barkmötet väl har anlänt, intagit sina platser, tänkt sina funderingar om varandra, gnabbats i ett
par fall med öppen eller dold fientlighet, trakterats först med kaffe, så med rom och konjakstoddy, uppstår en
paus då själva det företag som skall beslutas inte riktigt vill komma i gång. Härkäniemi ingriper då med sin
berättelse om Albatross och dess redares vedermödor, ”till ett uppmuntrande exempel och till tidsfördriv i
övrigt”. Det får – tillsammans med toddarna – stämningen i salen på Alastalo att jämna ut sig och slå om. Klyftan
mellan försakelse och vinning har med ens fått en lockande och lugnande belysning. Och vad som kanske har tett
sig som ett ekonomiskt vågspel för många i salen får med ens ofarligare proportioner. När man så har begrundat
historiens lärdomar är det dags för Alastalo att ta fram sina ritningar till barken och det högtidliga stiftelsebrevet,
och var och en tecknar – under sju kapitels och 240 sidors högtidliga gång – namn och vederbörlig part, allt från
en åttondedel till en sextiofjärdedel. Sedan kan, efter sex timmars andliga mödor – men för en läsare av Alastalon
salissa har rekommenderats ett par veckor – papperen låsas in igen i Alastalos klaffbyrå och sällskapet förflytta sig
till ”förmaket” för att intaga en välförtjänt måltid, och salen på Alastalo gård ligger tom i eftermiddagssolen.

Karakteristiskt för Kilpi som den stora humoristen är att beskriva händelserna i
skärgårdsskildringen så som han gör i rubriken till kap. 6 med en underdrift: Ett
kapitel som man väl utan svårighet kan hoppa över, eftersom det inte händer mer i det än i de
andra. (SA I: 244–279, kap. 6). Handlingen, prosaeposets tid och rum för det sex
timmar långa barkmötet är den sydvästfinska skärgårdssocknen Gustavs på 1860talet. ”Salen”, det fysiska rummet, är metaforen för människans psykiska rum,
människans existens och handlingar.227 Havet finns ständigt närvarande. De yttre
höjdpunkterna är exempelvis då bönderna kommer en och en uppför brinken till
Alastalo hemman där hemmansägaren Alastalo, Herman Mattsson, tar emot sina
gäster vid farstudörren – husets kvinnor kommer in i salen först i kapitel 5 med
traktering. Boken börjar med följande beskrivning:
ENSIMMÄINEN LUKU
Alastalo ottaa vieraita vastaan.

1. Alastalo tar emot gästerna.

Kaksitellen ja kolmitellen heitä verkalleen asteli
rantamäkeä ylös, välistä useampikin mies yhdessä
joukossa, kuinka paatit olivat rantaan saapuneet ja
kuinka oli seisoskeltu ja odoteltu muitakin, kun päästelivät

Två i sänder och tre i sänder, ibland även fler i klunga,
kom de sävligt vandrande uppåt brinken allt efter hur
sluparna tagit i land och hur man stått och väntat på
andra som firade segel och ställde sina båtar i skick att

226
227

Warburton, Efterskrift 1970: 124–125.
Se Bachelard och rummets poetik [1957] 2000: passim.
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purjeitansa alas ja laittelivat venheitänsä jättökuntoon. Alastalo
seisoi kuistin suulla vieraitansa vastassa, kätteli mies
mieheltä ja röhisi hyvänahkaista puhetta, opasteli ja lykkiskeli
kuistin puolelle ja sieltä tampuurin kautta saliin.
»Istumaan, istumaan vaan! Lämmittelemäänkös sinä
istut, Mikkelsson, kun kohta oven pieleen itsesi jätät,
kakluunin viereen? Ei se kyllä enää kuumia hekottele,
Valpuristi sitä viimeksi on prasutettu, ja almanakka on
jättänyt jo Mikkelinkin taakseen! keinutuolejakin on
salissa, ei suinkaan ison Krooklan isäntä oven suuhun
jää!» kehoitteli hän pitkäleukaista äijänkränää, joka
itsepintaisesti kuitenkin jäi tuolille, jonka oli valinnut.
»Peremmälle, peremmälle vaan, kyllä meillä tuoleja on
takaseinälläkin!» tyrkki ja kehoitteli Alastalo vieraitaan;
kuistinporstuassa kopisi jo uusia askelia.
Alastalossa oli iso päivä tänään. […]. (AS I: 3,
kap. 1)

lämnas. Alastalo stod i farstudörren och mötte sina
gäster, tog en efter annan i hand och grymtade godlynta
ord, rådde och nödde karlarna inåt farstun och vidare
genom tamburen till salen. »In och sitt, in och sitt! Ska
du sitta och värma dig, Mickelsson, och stanna strax
vid dörrn, inpå kakelugnen? Men den basar ingen värme
nu, sista brasan var till Valborg, och nu har almanackan
hunnit förbi Mickel! det står gungstolar i salen vet jag,
husbond på stora Kråks ska väl inte stanna i dörrhålet
heller!« manade han på ett långhakat gubbskrangel, som i
alla fall satt envist kvar på den stol han valt sig. »Stig in
nu, längre in vet jag, vi har nog stolar därborta med!«
lämpade och manade Alastalo sitt främmande vidare; i
farstun kom redan nya klamp.
I dag var en stor dag på Alastalo gård. […]. (SA
I: 23, kap. 1)

Läsaren stiger in i texten och går långsamt tillsammans med gästerna uppför
brinken och registrerar det fysiska rummet: rantamäki, ranta, kuistin suu, kuistin
puoli, tampuuri, sali–brinken, land, farstudörren, farstun, tamburen, salen. Tiden är mera
obestämd och den anges så som i förbifarten; Valborg […] och nu har
almanackan hunnit förbi Mickel (SA I: 23, kap. 1), eller med deiktiska uttryck:
”idag”, »Nyt suvella vasta kuitenkin […]» (AS I: 3, kap. 1) och »Ja niin pitkällä
oltiin nyt siis, […]» (AS I: 5, kap. 1) / »Men nu först i somras […]« och »Och nu
var man alltså kommen därhän, […]« (SA I: 23, 25, kap. 1). Senare får läsaren
veta att det är mitt i veckan och att det är eftermiddag, i slutet av boken att barkmötet
med kaffeservering och toddy har tagit sex timmar: »Efter en sextimmars tämligen
ihållande seta och en lika ihållande, om även endast småningom utvecklad
anspänning och mangrant och samfällt utövad förståndsverksamhet kan även ett
rymligt och ännu helt nyss utmed sina fulla väggmått med skuldra vid skuldra
befolkat rum te sig som en anmärkningsvärt stillsam och övergiven plats«, och
”solen sken in från sin västerhimmel i stället för från sin förmiddagsöster” (SA
II: 420, kap. 23).
Redan på de första raderna i boken får läsaren en bild av Kilpis språk och
Warburtons uttrycksmöjligheter att hantera förlagans speciella poetiska språk och
stil i svensk översättning: presentationen av tid och rum och Alastalos sätt att ta
emot sina gäster. Alastalo vet hur han ska handskas med de olika
personligheterna, varför han småpratar med sina gäster och använder ett bildligt
språk som passar var och en (språkets fatiska funktion). På de kursiverade
ställena ovan lägger man märke till verbfrasernas modaliteter (faire), dvs. hur
Alastalo tar emot sina gäster. Finskan har de frekventativa verbformerna
(lykkiskeli) som ger en specifik familjär stämning, medan svenskan uttrycker detta
med andra medel (V-och V-verb). De modifierande partiklarna bidrar också till
94

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

att skapa en gemytlig stämning, så som -kin, vaan, kyllä vilka är noggrant återgivna
i den svenska versionen genom hela verket. Matti Vilppula har behandlat den
polysema partikeln -kin i finskan och konstaterar att den utöver betydelserna
’också’ och ’till och med’ har flera nyanserande betydelser i syfte att förstärka det
sagda. Partikeln kan modifiera nyanser och känslor, den kan påminna om något,
den kan förmildra en utsaga så att utsagan inte är ansiktshotande, den kan
förminska eller förringa ett nyhetsvärde, den kan fästa uppmärksamhet och peka
ut något oväntat, men också vara ett uttryck för exempelvis medkänsla.228 Alla
dessa betydelser finns hos den positiva partikeln -kin som Kilpi använder flitigt
för att finjustera beskrivningen, för att förstärka eller upprepa sin utsaga, men
också de negerande -kaan och -kään ’inte ens’ och ’inte heller’. Barkmötet kräver
en viss förhandlingsteknik och diplomati; Alastalo ”lät pratet strömma i flyt: ville
man behålla ordet undan Pukkila måste man låta munnen gå […] Bäst att börja
trätan allaredan i farstun, så fick den andre mindre etter kvar inne i salen!” (SA I:
27, kap. 1). Medan Alastalo tar emot sina gäster har Pukkila i sin avund en inre
monolog om Alastalos sätt att tala, hans planer på att bygga en brigg och hans
karaktärsdrag: ”Pukkila nappade in ett rev i talet. ’Antageligen, antageligen!’ lät
han höra ett mummel i skägget […] Må de bygga den barken-den barken, gärna
för mig denna barken-barken, men nog skal jag salta på-salta på, salta på-salta på!
Alastalo har stora öronklappar, kungliga öronlappar, håvar till öronlappar, vi ska
släppa in lite ordmygg och surra i dem: de rymmer mycket […]” (SA I: 27–28,
kap. 2). Pukkila, som är ilsken och snabb i rörelserna, avundas Alastalo för allt
som Alastalo är och heter: Alastalo gård är rikare, salsgolvet längre, möblerna,
gungstolarna och skinnsoffan präktigare än på Pukkila gård. Piphyllan är
respektingivande med de olika piporna som tecken på makt och social
ställning.229 Redan i de inledande kapitlen får läsaren via Härkäniemi en noggrann
karaktäristik av huvudpersonerna; vad de tänker, hur de tänker och varför de
tänker och talar på ett visst sätt. I Härkäniemis inre monologer använder Kilpi sig
av liknande grepp och berättande som finns i Marcel Prousts I spaning efter den tid
som flytt i huvudpersonen Marcels berättande.230
Den språkliga ordrikedomen och det specifika poetiska språket med sin
lokalfärg kommer till uttryck på varje rad i boken. Kilpi porträtterar noggrant sina
personers språkliga beteende (jfr Jakobsons metaspråkliga funktion) och
kroppsspråk både med paralingvistiska, talåtföljande drag (ton, tempo, rytm,
Vilkuna 1984: 393–408; Vilppula 1995: 47–60; Korhonen 2013: 16–18; se VISK -kin §842–843.
De konkreta semiotiska tecknen på social ställning och det materiella uttrycks i de olika föremål som kaptenerna köpt med
sig hem från sina seglatser. Klockan (Vasa-Villes klocka som stannat och Alastalo i egenskap av ”en klocka” som slår sex slag,
jfr sex typer av skepp och barkmötet som tar sex timmar) är ett centralt semiotiskt tecken och en symbol för tidens olika
nivåer, se Lyytikäinen 1992: 199–200 (se AS I: 90 (om Vasa-Villes klocka), kap. 13; AS I: 66–67 (om Alastalo som klocka).
230 Se t.ex. Laitinen 1988: 213–216; Lyytikäinen 1992: passim.
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röststyrka, röstfärgning etc.) och med extralingvistiska drag som blickar,
ansiktsuttryck, gester och kroppsställning231 av vilka bl.a. ögat och blicken har en
central roll i berättelsen så som Olaf Homén skriver:232
Varje ting i den värld som omsluter oss, så utför Kilpi sin tanke, är i vart särskilt ögonblick helt och i sig självt
fullständigt. Således är varje företeelse en spegel av det hela, och i varje enskilt moment ge sig oss därför världen
och evigheten levande och påtagliga, blott vi förstå att skåda det vi se. Genom att skåda tillägna vi oss allt. Vilket
som helst av vår tillvaros ögonblick kan rymma hela skapelsen.

I ett brev till sin förläggare skriver Kilpi 30.3.1933 om ursprunget till sitt
språkbruk, det västfinska språket i Gustavs skärgård:233
[…] Jag har aldrig kunnat tro, att barndomsintryck är så outplånliga och outsinliga. Jag har heller aldrig vetat, att
min egen språkgrund – som blivit kallad västfinskt mager och fördärvad – är en sådan urskog som den trots allt
är, då man vänder tillbaka till dess rötter. Det västfinska språket – den gamla grunden för vårt högspråk, fastän
under ett helt sekel så gott som helt övergivet! – rymmer värden som förtjänar en renässans! Det innehåller ett
slags dynamisk kraftuppdämning – bäst bevarad i den gamla bibelprosan – som om den togs i bruk skulle
innebära ett mycket väsentligt tillskott av kraft och uttrycksmöjligheter i den nutida finskan, som är en smula lös i
fogarna.
Det är inte någon dialekt jag menar, utan de språkliga krafter, som utgör dialektens rötter, en framhämtning av
dess uttrycksdynamik, […].

Det är alltså Kilpis barndomsmiljö och den sydvästfinska delen av landet som
stått som modell för språket.234 Han har också velat fånga det humoristiska i
personernas karaktärer och människornas sätt att småprata, dvs. deras förmåga
att vara humoristiska i förbifarten, något som enligt Kilpis egen utsaga är
karakteristiskt för människorna i skärgårdssocknen Gustavs.
Först i kap. 9 tar Alastalo upp den egentliga orsaken till varför man nu samlats
i salen på Alastalo i och med att gården Alastalos ägare Herman Mattsson
äntligen säger: »Minä olen ajatellut, että pitäjään olisi rakennettava parkkilaiva,
[…]!«, »Jag har tänkt att det borde byggas ett barkskepp i socknen, […]!« (AS I:
400, kap. 9; SA I: 379) och därmed har han tillkännagett innehållet och ärendet i
skärgårdsskildringen och också bekräftat varför Alastalo tar emot sina gäster i
kap. 1. Men det är först i kap. 14 som Alastalo tar fram barkritningarna (Alastalo
levittää parkinpaperit pöydälle, AS II: 135, kap. 14; Alastalo lägger barkpappren på bordet,
och breder ut dem, SA II: 146, kap. 14).
I de 23 kapitlen I salen på Alastalo är de yttre händelserna knapphändiga, medan
tankar, inre dialoger, monologer, dialoger och berättelser är desto fler.
Modaliteten faire ’att göra’, dvs. verksamheten beskrivs i början av romanen. Man
Se Liljestrand 1983: 185–193.
Homén 1934.
233 Kilpi 1997: 19–20, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist, sv. övers. Thomas Warburton.
234 Jfr Ikola 1946; Penttilä 1947a, b; Häkkinen 2001; Lyytikäinen 1992: 18–21.
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går uppför strandbrinken, stiger upp på trappan, kommer in i farstun och i
tamburen, stiger sedan över tröskeln in i salen. Man väljer sig en sittplats enligt
rang (gungstolarna har den högsta rangen), man går till piphyllan och väljer en
pipa. Sedan är (être) man där i salen och betraktar varandra, drar historier eller
funderar i det tysta inre talet vad man tänker eller tänker säga; den språkliga
verksamheten är i huvudrollen. Följande egentliga händelse (faire) är när
Alastalovärdinnan Evastina och dottern Siviä kommer in med kaffet (kap. 5) och
toddyvattnet (kap. 11). Man sitter i salen och betraktar varandra, tankarna (inre
tal och planering av tal) är långa och utförliga. Det blir stiltje i salen (être) varför
Härkäniemi drar berättelsen om redaren Vasa-Ville och om hans sju år långa
väntan på att hans skepp, fregatten Albatross ska återvända (kap. 13). Berättelsen
har en lärdom i sig om hur en dröm går i uppfyllelse bara man orkar vänta, den
talar också om ha-begäret, om snålhet och girighet. Den fungerar som en viktig
berättelse i berättelsen. Först härefter i kap. 14 går Alastalo fram till sin klaffbyrå,
tar fram barkhandlingarna och lägger dem på bordet och uttalar sina ord om att
han ritat och funderat på ett barkbygge i socknen.

4.2 Salen som chronotopos
»Hiljaa hyvää syntyy!« (AS II: 448, 450, kap. 23)
«Vad gott är det sker småningom!» (SA II: 406, 407, kap. 23)

Det 924 sidor långa finska prosaeposet inleds med att hemmansägaren Alastalo
tar emot sina gäster, hälsar dem välkomna och småpratar med sina gäster.
”Skildringens långsamma strömfåra” syns exempelvis i de avsnitt där det tar 26
sidor för Pukkila att gå över salsgolvet och 73 sidor för Malakias Afrodite
Härkäniemi att gå fram till piphyllan och välja sig en pipa. När kvinnorna
kommer in i salen med kaffet inför Kilpi en annan ton och rytm i berättelsen, det
lyriska registret i form av en helt annan ljud- och rytmmålning, det kvinnliga och det
sköna.235
De inre dramatiska höjdpunkterna sker i huvudpersonernas, männens tankar
och tankeprocesser. Den yttre ramen är den enklaste möjliga förklarar Kilpi år
1931 i ett brev till sin förläggare: ”man bara sitter allvarligtvis samlade i salen på
Alastalo och diskuterar bygge av den första barken i socknen. Endast
människorna ger framställningen innehåll, i den mån de i sin egen livsfullhet blir
förmedlade till läsaren, och genom dem åter hela den livshelhet i vars krets de
lever”.236 I salen på Alastalo är salen en litterär chronotop.237 Det lokala draget
235
236

Lyytikäinen 1992: 112–113.
Kilpi 1997: 11, Volter Kilpi i brev till Alvar Renqvist i april 1931 (Renqvists svar 22.4.1931), sv. övers. Th. Warburton.
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finns i den fysiska salen men också i språket, så som Tere Vadén konstaterar.238
Kilpis språk har att göra med en kulturell lokalisering i det gamla Gustavs, i
skärgårdsbygdens språk- och tankemönster varför hans verk lever och dör med
den finska kulturen (”elää ja kuolee suomenkielisen kulttuurin mukana”, så som
Aaro Hellaakoski skriver i sin presentation av skärgårdsskildringen år 1937.239
Språket är för Kilpi ett levande och föränderligt element, det andas, det är inte ett
regelsystem. Språket har med känsla och sinnen (”tunto”), emotioner och blod
att göra, inte med begrepp. Ordet tunto är för Kilpi inte bara känseln, känsla och
sinnen eller sinnestämningar utan ett ord som därtill avser alla erfarenheter och
upplevelser, ”tunto” är något mycket mer grundläggande, mycket mer primitivt
och kraftfullt än begreppsligt tänkande. Med sitt språk vill Kilpi fånga
livserfarenheternas grundläggande upplevelser, känslan och blodets rörelser
(”tunnon ja veren väilymiä”), till exempel naturupplevelser som inte kan fångas
av begrepp. Därför vill Kilpi att också läsaren hänger sig åt att hänge sig åt det
begreppsfrämmande (”käsitevierasta antautumista”) så att hans språk i all dess
rikedom skulle kunna bli en erfarenhet.240 Så som Tere Vadén konstaterar blir
språk och ”tunto” således ett, vilket leder till Kilpis säregna, originella och
nyskapande språk som inte motsvarar den begreppsliga kommunikationens och
representationens ideal, dvs. är normbrytande.241 Språket är för Kilpi energeia, ett
element som formar sig i dess användares händer, språket har urkraftiga
strömningar med hjälp av vilka man kan försöka spåra blodets skälvningar och
impulser.242 Kilpi skapar sitt språk så som han själv skriver på följande sätt ur
naturen och det ständigt föränderliga havet:243
[…] Olemuksellisempaa elämäntunnossani on melkeinpä jonkinmoinen aistivaipuminen luonnon vaikutelmien
valtaan. Eritoten merta, sen alati häilyvää ja vaihtuvaa elementtiä olen aisteihini juonut melkein itse-antaumukseen
saakka. Myöskin taivaan rajaton sini on tällaisia peruselämyksiäni, samaten kuin maan kasvava vihanta. […]
Käsitteitä en ehkä niistä ole kehitellyt, mutta sellaiset vaikutelmat ovatkin käsitteiden tavoittelemattomilla, ne ovat
lähimmin tunnon ja veren väilymiä, ja ilmentävä sanakin on näihin väilymiin antautumista. Olematta musiikkia, tai
taiteilijan värinäkyjä, ovat ne kuitenkin likeisessä sukulaisuudessa niiden kanssa, ja lähimmin omaksuttavissa
samantapaisella käsitevieraalla antaumuksella kuin nekin. […]
[…] Väsentligare i min livskänsla (”elämäntunnossa”) är rentav kanske ett slags sinnenas försjunkande i
(”aistivaipuminen”) naturintryckens välde. I synnerhet havet, dess ständigt oberäkneliga och föränderliga element
har jag druckit av in i mina sinnen något som nästan är en självhängivelse. Även himmelens gränslösa blå är dylika
av mina grundläggande element upplevelser, på samma sätt som markens växande gröda. […] Begrepp har jag
kanske inte utvecklat av dem, men dylika intryck är i själva verket ouppnåeliga för begrepp, de är snarare känslans
(”tunnon”) och blodets skiftningar och rörelser (”väilymiä”), och även det uttryckande ordet innebär att man ger
Bachtin 1991: 14–15, 136–137, 159–160.
Vadén 2003: 48–65.
Hellaakoski [1937, 1950] 1983: 67.
240 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 7.4.1937 och 8.6.1937 i Lyytikäinen 1993: 25, 45.
241 Vadén 2003: 49.
242 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 7.11.1937 i Lyytikäinen 1993: 79.
243 Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 8.6.1937 i Lyytikäinen 1993: 45.
237
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sig hän åt dessa skiftningar och rörelser. Utan att vara musik, eller konstnärens färgintryck, står de dock i nära
släktskapsrelation till dem, och de kan bäst tillägnas genom en likartad begreppsfrämmande hängivelse som de.
[…] (Min övers., de specifika Kilpiorden inom parentes.)

Kilpi jämför sitt språk med konstnärens sätt att arbeta och med andra konstarter
som musiken. För Kilpi är språket inte någon död och statisk struktur utan ett
levande, dynamiskt material som formas; han inväntar det rätta ordet och lyssnar
sig till det exakta uttrycket:244
[…] että antaa joka sanan itse kasvaa omaan paikkaansa. En pääse ainoankaan sanan ohitse ennen kuin se on
valmis ja paikallansa, ja sellainen vaatii sekä voiman kiinteätä hellittämättömyyttä että valmeuden herpaumatonta
varautumista. Ja kieleni? Sana on minulle ainesta niin kuin savi muovaajalle, enkä saata muuta kuin lyödä sanan
siihen hahmoon ja siihen paikkaan, josta se elävämmin puhuu. On yhtämittaista, hellittämätöntä kiskomista, kun
minulle häämöttää sanottavani ja kieli on taivutettava tottelemaan, puserrettava siitä esille se, joka on saatettava
sanan hahmoon. Kieli ei ole kiinteätä, kuollutta rakennetta, vaan elävää energiaa, elementtiä, joka taipuu käyttäjän
käsissä. En tunnusta itseäni taituroitsijaksi enkä sanasepoksi, vaan kamppailen sekä muodossa että kielessä
alkuvoimaisten elementtien kanssa, jotka minun on mahdettava, jotta ilmaistava tulee julki. – Kuten sanoin,
minulla ei ole mitään valinnan varaa tekooni nähden, työskentelen tekoni demoonin ajamana ja ammennan
muotoa, niin kuin muoto itse itsensä minulle antaa. – Ja uskon, että totisen, täydellä itseannolla luodun taiteen
sisäinen hahmotusprosessi on aina tämänlaatuista. Pelkistetyn taiteen, tarkoitan, pelkistetyn taiteen, joka on aivan
toista kuin l’art pour l’art, päinvastaista ehkä, l’art pour l’art’in vastanapaa, koska sen ajavana elementtinä on
elämän imanenssi. […]. (Kursiv. i originalet.)
[…] att man låter varje ord självt växa och finna sin rätta plats. Jag kommer inte förbi ett enda ord innan det är
färdigt och på sin plats, och sådant kräver såväl kraftens ihärdiga oeftergivlighet som uppmärksamhetens
oförslappade förberedelse (”valmeuden herpaumatonta varautumista”). Och mitt språk? Språket är för mig
materia såsom lera är för skulptören, och jag kan intet annat än skulptera ordet i den gestalt och på det ställe, där
det talar på ett mera levande sätt. Det är frågan om ett enda oupphörligt, oeftergivligt ryckande, då det sagda
skönjer sig för mig och språket måste övertalas att lyda, att pressa fram ur det, det som ska få ordets gestalt.
Språket är ingenting statiskt, någon död konstruktion, utan levande energi, element, som tänjer sig i händerna på
sin användare. Jag uppfattar inte mig själv som konstfärdig, inte heller som ordskapare, utan jag kämpar både vad
gäller formen och språket med urkraftiga element, vilka jag måste tämja (”mahdettava”), för att det som ska
uttryckas ska få sin form. – Såsom jag sade, har jag inget annat val, jag arbetar jagad av en demon och jag öser
form, på samma sätt som formen hänger sig själv åt mig. – Och jag tror, att konstens inre gestaltningsprocess som
skapas med en allvarlig, ärlig egen kreativitet (”itseannon”) är alltid en liknande process som denna. Ren konst, jag
menar, ren konst, som är någonting helt annat än l’art pour l’art, raka motsatsen kanske till, motpolen till l’art pour
l’art, eftersom drivfjädern till den är livets immanens. […] (Min övers., de specifika Kilpiorden inom parentes;
kursiv. i originalet.)

Kilpis fenomenologiska uppfattning om ”formen och språket”, som han skriver,
och avser uppenbarligen formen och innehållet, är att det för honom är frågan
om hur de immanenta fenomenen, dvs. hur de fenomen som finns i medvetandet
är tillgängliga för verklig kunskap. Detta innebär att Kilpi inväntar tålmodigt på
den rätta formen, och det rätta uttrycket för ”språket”. Frågan gäller alltså hur
vårt språk kan verbalisera människans inre liv, men också de auditiva och visuella
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Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 7.11.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 79–80.
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bilderna som utmärker sig för Kilpifinskan som han försöker beskriva på många
ställen efter att kritiken mot hans ”tillgjorda” språk varit hård:245
Ja kieleni! Tunnen veriseksi vääryydeksi sen, että se käsitetään tahalliseksi tavoitteluksi. Se on niin elävää
olemustani, kuin kieli ikinä saattaa olla. Muussa muodossa kuin tällä kielelläni en saata sanottavaani sanoa julki sen
täydessä vaa’assa. Se on koottua, ladattua, jokainen sana siinä sinkoo kuvausta, on elimellisimmästi kuvausta.
Helppoa se ei ole lukijalle, sen tiedän, mutta onhan niitä sataluku muita kirjailijoita, jotka kirjoittavat helppoa
lukeville: tyytykööt heihin. Minun on kirjoitettu elämän leipää niille, joilla on hengenravinnon nälkä, ja sitä työtä ei
tehdä vähemmällä kuin oman olemuksen panoksella. Minun kieleni on minun olemukseni panosta, ja hivenen
vertaa ei siinä ole muutettavissa muuta kuin heikkouteen päin. Meillä, jossa Kiveä lukuunottamatta ei, ankarinta
mittapuuta käyttäen, ole esiintynyt ainoatakaan täydessä mielessä alkuvoimaista kirjailijaa, ollaan tottumattomia
siihen, että kieli on ahjo, joka palaa elävänä tulena, jossa rauta sulaa, ilmaisun rauta. On niin totuttu ja eläydytty
keskinkertaiseen ilmaisuun, että alkuperäisyys tyrmistää, jopa ’pyhän tulen’ viralliset vartijatkin. […] (Min
kursivering.)
Och mitt språk! Jag uppfattar det som ett blodigt missförstånd, att mitt språk förstås som en medveten avsikt. Det
är mitt och av ett så levande väsen, som ett språk någonsin kan vara. I någon annan form än på detta mitt språk
kan jag inte ge uttryck för det sagda i sin fulla form. Det är sammansatt, laddat, varje ord i mitt språk slungar
beskrivning, det är mest väsentligt beskrivning. Lätt är det inte för läsaren, det vet jag, men det finns ett
hundratals författare, som skriver lättfattligt för läsarna: låt dem nöja sig med dem. Jag har skrivit livets bröd för
dem som är hungriga på andlig spis, och det arbete kan inte utföras annat än med ens eget väsen som insats. Mitt
språk är mitt väsens insats, och inte det minsta kan i det förändras till något annat än till det svagare. Hos oss, där
det med den hårdaste måttstocken mätt inte i full mening har funnits en enda urkraftig författare med undantag
av [Aleksis] Kivi, är vi ovana vid att språket är ässjan som brinner som en levande eld, där järnet smälter, uttryckets järn. Man
har blivit van och levt sig in i ett medelmåttigt uttryck, till den grad att originalitet orsakar bestörtning, till och
med väktarna av ’den heliga elden’. […] (Min övers. och kursiv.)

Ur semiotisk aspekt är Kilpis finska ytterst relevant. Det handlar om att Kilpi
skapar det språkliga tecknet genom form och innehåll. Betydelsen, signifikationen
är hos honom det tänkta och det sagda, eller en auditiv eller visuell bild, som han
vill ge ett så explicit uttryck, dvs. form som möjligt. På ett kreativt sätt visar Kilpi
med sin finska hur de olika språkliga tecknen bygger dels på tidigare kända
tecken, dels också på nya språkliga tecken som han skapar med utgångspunkt i
tidigare språkliga former (modifierade substantiv, verb, adjektiv, adverb). Språket
är för honom den eldstad, den ässja där språkets materia smälter som järn i elden
och formar sig till någonting nytt och nyskapande.
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Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 21.3.1938 i Lyytikäinen (red.) 1993: 118.
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SPRÅKET I SALEN –
FÖRLAGAN OCH ÖVERSÄTTNINGEN
_____________________________________________________
5 Voler Kilpi och språket – att verbalisera ”en livstotalitet”
_______________________________________________________
”Och språkets resurser är omätliga i djuplek, när man får börja ösa ur dem.”

5.1 Språkets plasticitet och materialitet – att lyssna inåt
Varje talakt och varje tanke hamnar hos Kilpi under lupp, människans dygder
och odygder, hennes svagheter, hennes verbala och non-verbala språkliga
beteende får språkliga uttryck och verbaliseras med exakthet. Syftet är drömmen
och välfärden, gemenskapen. Det är ”en uttrycksvilja och en stil som är helt
avvikande från det vanliga. Det drar mer än bara en fläkt av geniets besatthet och
särsyn genom hans verk”, skriver Warburton.246 Talakterna och tankarna får sina
fysiska och rumsliga metaforer. En relevant språklig aspekt är hur affekt och
känslor, förnuftsprocesser och tankar byggs in i kroppen; det fysiska: ögon,
blickar, ansikte och kroppställning utgör ett kroppsspråk som ger uttryck för de
olika sinnena och sinnesstämningarna. Språket blir fysiskt och kroppsligt, det blir
materia. Det konkreta förtydligas med bildspråk. Metaforiken är ett
ymnighetshorn och den kommer ur Bibeln, agrarsamhället, fiskerinäringen,
skepparlivet och havet.247 Kilpis text är homerisk. Själva rytmen är livets rytm,
havets rytm, ”livstotaliteten”. Havet är den stora metaforen för livet.
Men då Kilpi lyssnat och inväntat den rätta rytmen i orden, i språket i
berättelsens struktur i syfte att finna de rätta klangerna har språket och stilen i
hans verk förblivit ”olästa böcker” (”suljetuiksi kirjoiksi”), en så stor utmaning
har språket och stilen varit för många läsare och kritiker.248 Men människans
tanke avancerar i olika riktningar, ögonblicksbilderna fångar hårfina nyanser,
tankarna gör parentetiska hopp vilket gör att menings- och satskonstruktionerna
ur grammatiskt normerande synvinkel blir långa och böljande. Men detta har
bidragit till att beskriva hur tanken i själva verket arbetar på olika plan samtidigt, i
olika tider och rum. Tanken arbetar och andas rytmiskt åt olika håll: tankar,
minnesbilder, stämningar, känslor etc. sker i verkligheten under bråkdelen av
Warburton 1970: 111.
Se Ukkonen 1983: 165–176.
248 Suomi 1939: 7.
246
247
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några sekunder medan dessa tar nedtecknade flera sidor i anspråk. För Kilpi är
språket, så som Sampo Haahtela skriver, egentligen en auditiv uttrycksform som
endast som ljud har sin mest fulländade form.249 Kilpi vill alltså avstå från
normalprosans stil och normer och vill medvetet beskriva livet med det talade
och det talbara språkets medel i syfte att skapa den rätta stämningen och effekten
och – rytmen dels med den säregna syntaktiska formen, dels ordvalet, dvs. med
det nya formspråket. Detta gör att vi förstår Kilpis labyrintiska språk som
egentligen inte alls är skrivet språk utan levande talat språk som flödar fram.
Haahtela hänvisar till Rafael Koskimies, som analyserar Cervantes talspråkliga
skriftspråk som syftar till att nå en parodisk effekt. På samma sätt är Kilpis
intention att ty sig till den levande rytmen i det talade språket, även om det ju inte
är ett mimetiskt talat språk i sin utskrift.250 Utöver den naturliga rytmen i
människans andning och blod är havet Kilpis förebild sedan barndomen för den
språkliga rytmen – Kilpi har levt vid och med havet. I sin beskrivning ”Merellä” i
Valvoja år 1902 formulerar sig Kilpi om havet på följande sätt:251
Merta rakastan, suurta ja väljää ja valuista merta. Rakastan voimakasta ja salaavaa merta. – Imen sieluni täyteen
sinua, suuri meri, sinä meri, joka toisinaan mustassa vihassa heittelet itseäsi leikkivinä vuorina, ylläsi jylhäpilarinen
taivas, toisinaan päilyt, ylläsi suuri sininen taivas, kuin kirkkauksien heleä syli; sinä meri, joka toisinaan saat rinnan
riemuna tanssimaan, toisinaan puet ihmisen äärettömän kyynelettömän kaipauksen vaipalla, sinua, meri minä
rakastan, ja sinua sieluni täyteen imen. (Kilpi 1902: 680.)
Det är havet jag älskar, det stora och det öppna och det böljande havet. Jag älskar det starka och det
hemlighetsfulla havet. – Jag insuper min själ fylld till bredden av dig, du stora hav, du hav, som ömsom i din
svarta vrede kastar dig i lekfulla berg, ovanom dig den ståtliga himlen med sina pelare, ömsom speglar du dig,
ovanom den stora höga blåa himlen, lik ljusets bländade famn; du hav, som än får mig att dansa i fröjd, än klär
människan med ett oändligt tårlöst längtans hölje, dig, hav älskar jag, och dig insuper min själ fylld till bredden.
(Min övers.)

Havet är den stora metaforen för varat och för livet, för tanken och språket, det
existentiella. Detta kommer tydligt till uttryck i prologen ”Kyrkogården” I salen på
Alastalo. Det är havet som mäter tiden: ”Vad för du med dig av livets fullhet, du,
vars efterlämnade minne i solens marker skall vika undan likt den ilande skuggan
av ett moln över ängen, skall slockna likt en sjunkande våg på havets yta, skall
glömmas likt ett liv som dött vid födelse?” (SA I: 15, Kyrkogården. En prolog).
Havet ger livets rytm, är aktivt, representerar modaliteten désir ’viljan och lusten’,
faire ’rörelsen’ och ’verksamheten’: ”Jag känner ett sug av en längtan, plötslig,
brännande och skarp, vemodig och omätbar som ett hav utan kuster” (SA I: 15,
prolog) eller psalmsången i kyrkan är ”lik havets enformiga svall, här och där med
ett stänk som brusar till då en våg reser sig och åter utsläcks i dunklet omkring
Haahtela 1939: 7–8.
Haahtela 1939: 8; Koskimies 1937: 132.
251 Kilpi 1902: 677–680; Haahtela 1939: 9.
249
250
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sin kam […] över det hela skallar den gamle kantorns stadiga sång, än sänkande
sig mot sina djup som mullret i ett stillnande hav, än svällande i sin kraft som det
vältrande dånet av samma vatten” (SA I: 16, prolog). Psalmsången i den lilla
fattiga skärgårdskyrkan ”når mitt öra bortom decennierna likt ett oändligt
orgelbrus, som sväller, som fyller himlavalvet likt det tunga, gränslösa havets
outsläckliga suckan vid en dånande kust” (SA I: 16, prolog). Berättaren går på
kyrkogården och betraktar gravstenarna och de bortgångna. Prologen i
skärgårdsskildringen handlar om livet och döden, minnet och tiden. Havet och
vattnet beskriver människans tid så som sanden i ett timglas. Jag markerar
allitterationerna i fet stil.
[…] Näen loitommillekin kallion kärjitse niemen päässä
meren säkenöiville seljille, aallot loiskuttelevat kuin valtoin,
vallaton lammaskarja, harja harjan takana viskautuu ilman
karkeloihin, hohtaa hetkensä sinensä kuulaissa, viskaa
harteilleen hopeaisen vaahtokiekuran ja suistuu säihkyen
tummaan hautaansa tarjoten tilaa sinisille siskoillensa niin
monta kuin niitä on lukematonta tulijaa loittojen loiskumien
raittiilta aavoilta.
Yht’äkkiä on silmissäni vaihtunut vuosikymmenien
takainen kirjava rientävä kirkkokansa ja sinisiänsä
loiskutteleva lahden suu koko kotiseutuni rakkaaksi kuvaksi.
Vaippaavalla, syleilevällä katseella näen yhdellä kokoovalla
näkemällä sen rannat, karut köyhät kalliorannat suvisen
sunnuntain auringon kiloissa, kuulaasti hohtelevat,
läpinäkyvän kirkkaat aallot lipumassa niiden siloisia
punertavia liepeitä, näen siintävät selät, lukemattomat saaret
ja salmet ja salmien suissa ulappojen utuilevat silmät, loitoilla
ulappojen terhenissä kaukaiset valkeat kalliokarit kuin
uiskentelevat lokit tummin hartioin. […] (AS I: XVIII–
XIX, Kirkkomaa, Esiluku; kursiv. i originalet)

[…] Jag ser de gnistrande fjärdarna även, bortanför
klippspetsen ytterst på udden, vågor som stänka en yr
och lössluppen fårskock lika, rygg bakom rygg slungar sig
upp i luftdans, skimrar sin stund i sitt genomlysta blå,
kastar en slinga av silverskum över skuldrorna och störtar
gnistrande i sin mörka grav lämnande rum för sina blå
syskon så tallöst många de nalkas från de friska vidderna av
sin fjärran oro.
Men ens förbyts för min blick det framskyndande
brokiga kyrkfolket från årtionden tillbaka och vikens
blåstänkande mynning till en älskad bild av min hela
hembygd. Med en svepande, famnande blick samlar jag
i en enda syn dess kuster, de karga fattiga
klippsträndernas i solglansen en sommardag, de
skimmerklara genomskinliga vågorna som glida utmed deras
blanksläta rödbruna rand, jag ser de blånande vattnen, de
otaliga holmarna och sunden och i gatten fjärdarnas disiga
blick, längst i fjärdarnas lä de fjärranljusa kallarna som
simmande måsar med mörka skuldror. […] (SA I: 19–20,
Kyrkogården, En prolog; ej kursiv. i originalet)

Utmärkande för Kilpis text är det auditiva. Vokalerna och konsonanterna bildar
det auditiva i Kilpis finska, likaså de många allittererande orden (markerats i fet
stil). I exemplet ovan finns allittererande kedjor med l och k, h och k, h och t;
l-ljudet skapar ljudförnimmelser, det mjuka h-ljudet förmildrar och beskriver ett
tillstånd, medan s-ljudet härmar vågornas olika tillstånd och rörelser. Det spatiala
uttrycks med det hårda k-ljudet. Det auditiva och det visuella bildar en helhet. I
den svenska översättningen kan de finska ljudens effekter inte efterhärmas till
fullo; finska och svenska låter olika i sitt fonetiska system. Men de kursiverade
ställena ovan visar hur Kilpifinskan kan efterhärmas så gott det går, det arkaiska
elementet uttrycks med verbets pluralformer och allitterationerna är inte så
många som i finskan men de svenska allitterationerna med s- och f-ljuden skapar
en auditiv och visuell bild av Kilpifinskan, dvs. kompenserar bortfall av Kilpis
många allitterationer.
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De långa meningarna, de inflikade bisatserna och hopningen av flera
nominalfraser, ordvalen och de allittererande ljuden, upprepningarna och
parallellismerna bildar rytmen och andningen i Kilpis specifika språk. Det är
havets rörelse, det föränderliga havet och barndomen som skapat formen och
rytmen. I ett brev till sin förläggare Alvar Renqvist skriver Kilpi 8.10.1933: ”Min
barndom och min födelsebygd har skänkt mig min bok, och skriven är den delvis
i Åbo och delvis i Gustavs, där jag varje sommar i mitt liv har lyssnat till mina
hemstränders vågsvall. Kan måhända någonting av detta ha flyttat över till
rytmerna i min prosa?”252 Kilpis språk är rytmens språk – allt är rytm i livet;
Kilpis ”händelser” i boken är sex timmar, ”handlingen” består endast i att
fundationsbrevet för ett barkskepp blir upprättat i salen på Alastalo. Det nya
formspråket skapas av dialogen mellan det långsamma: de knapphändiga yttre
händelserna och det rika inre livet:253
[…] men jag hoppas att en hel socken med sina särpräglade invånare och livsnyanser därigenom småningom
gestaltas för läsaren lika levande och liksom påtagligt som desslikes till en näring för hans fantasi och en outtömlig
upplevelsereservoar. Jag har aldrig kunnat tro, att barndomsintryck är så outplånliga och outsinliga. Jag har heller
aldrig vetat, att min egen språkgrund – som blivit kallad västfinskt mager och fördärvad – är en sådan urskog som
den trots allt är, då man vänder tillbaka till dess rötter. Det västfinska språket – den gamla grunden för vårt
högspråk, fastän under ett helt sekel så gott som helt övergivet! – rymmer värden som förtjänar en ny renässans!
Det innehåller ett slags dynamisk kraftuppdämning – bäst bevarad i den gamla bibelprosan – som om den togs i
bruk skulle innebära att mycket väsentligt tillskott av kraft och uttrycksmöjligheter i den nutida finskan, som är en
smula lös i fogarna. […]

Rytmen i boken blir som havets skiftande och ständigt föränderliga väsen. Den
estetiska illusionen, verkligheten och den poetiska verkligheten definierar Homén
såhär:254
Illusion kallas här en föreställning, som äger en obetingad giltighet för den enskilde men för alla andra är en
subjektiv skapelse utan verklighetsvärde. En illusion är en vanföreställning som saknar allmängiltighet. […] Den
estetiska illusionen är den uppfattning av verkligheten som läsarna i det givna fallet erhålla, då diktaren överfört
sitt själstillstånd på dem, låter dem intaga samma ställning till företeelsen som han har uttryckt i sin dikt och
tvingar dem att se vad han har sett. I den estetiska illusionen uppleva de en poetisk verklighet, som om den vore
verkligheten själv.
I viss mening kan den sägas vara detta. Ty i den estetiska illusionen framträder verkligheten icke som en blott
subjektivt giltig utan som en för alla gällande illusion, alltså icke som illusion utan som verklighet.

Relationen diktare–läsare är för Homén en central fråga som han diskuterar med
utgångspunkt i tillägnelsen som sker genom en process:255

Kilpi 1997: 28, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 8.10.1933, sv. övers. Thomas Warburton.
Kilpi 1997: 19–20, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 30.3.1933, sv. övers. Thomas Warburton.
254 Homén 1954: 66, 67.
255 Homén 1954: 70.
252
253
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Mellan diktare och läsare råder den motsats, som består mellan två jag, hur nära befryndade de än må vara, och
den förre måste betvinga den senare, om han skall nå syftet med sin dikt. Men samma förhållande gäller mellan
läsare och diktare: läsaren måste å sin sida erövra dikten. Ty förmår han inte göra diktens känsloinnehåll till sitt
eget, så får den ingen betydelse för honom. Dikten måste inom läsaren få en resonans som återljuder inom de
djupa skikten i hans personlighet. Den estetiska tillägnelsen måste äga upplevandets form.
Tillägnelsen sker genom en process, som – i likhet med själva den poetiska gestaltningsprocessen – sveper
genom hela personligheten, både dagens och gårdagens. Upplevelseelementen undergår en faktisk bearbetning
vars syfte är att lägga diktens känsloinnehåll till rätta så, att det blir läsarens, samtidigt som det blir diktarens.
Denne har visserligen begagnat diktens suggestiva makt för att ge upplevelseprocessen hos läsaren en bestämd
riktning mot ett visst mål. Men själva upplevandet innebär ju ett visst mått av konstruktivt arbete och det kräver
därför av läsaren en aktivitet, större eller mindre. Ett känt faktum är i själva verket, att en stark estetisk upplevelse
kan, när excitationen är över, följas av utpräglade andliga och fysiska trötthetsförnimmelser.

Med utgångspunkt i Roland Barthes syn på läsarens aktiva roll i läsningen kan
Homéns idé från 1940- och 1950-talen om läsaren ses som en modern idé:
”Läsaren bör således icke kunna betraktas som den blott och bart passive
mottagaren av de gåvor en frikostig diktare utdelar av sitt överflöd. Den estetiska
tillägnelsen är till sin natur aktiv, den är en handling. Läsaren är diktarens
medarbetare.”256 Likaså är översättaren författarens läsare, men samtidigt
samspelar översättaren med författaren, så som Warburton skriver. Men förbrukar
Kilpi läsarens syre helt och hållet med sin mikroskopiska beskrivningsteknik?
Som läsare kan man kanske ha samma åsikt som Olof Lagercrantz då han skriver
om relationen mellan författaren och läsaren så här:257
[…] En tysk forskare, Wolfgang Iser, har formulerat läsandets mysterium så här: – läsandet är en arena där
författaren och läsaren tillsammans uppför ett fantasiskådespel. – Det är inte blott författaren som är kreativ utan
också läsaren. Den goda författaren är medveten därom och inbjuder läsaren till samarbete. […]
]…] Det finns författare som glömt att läsaren är medskapare. Två av seklets litterära superhjältar, Marcel Proust
och James Joyce, förbrukar allt syre själva. Ingen förmår läsa mer än en liten bit i taget av På spaning efter den tid
som flytt eller Odyssevs utan att få kvävningssymptom. Dessa två har tagit livet av den gammaldags
berättarkonsten och dess gemenskap. Kommentatorerna är fler än de som orkar igenom. Fulländning eller
förfallstecken – vad ni önskar! […]

Läsaren kan känna sig andfådd inför Kilpis skärgårdsskildring men det nya
modernistiska greppet gör att man som läsare förvånas av att en författare kan
göra så mycket med språket och ösa ur språkets resurskällor för att beskriva det
komplext mänskliga. Det komiska och humoristiska är hos Kilpi hela verkets
modalitet vilket gör att relationen lätthet och tyngd (se Italo Calvinos sex
punkter) sinsemellan är i ständig dialog. Man kan bara föreställa sig hur Kilpis
auditiva och visuella beskrivningar har låtit vänta på sig i minsta detalj. Det som
auditivt ger uttryck för en lätthet i formen, har krävt tid att lyssna och invänta det
rätta ordet eller den rätta formen, dvs. tyngd, så som Kilpi själv uttrycker det
256
257

Homén 1954: 70; Barthes 1974: passim; se Kristeva 1980: 92–123.
Lagercrantz 1985: 8–9.
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ovan. En annan synpunkt än Lagercrantz representerar Roland Barthes som
skriver så här:258
To be with the one I love and to think of something else: this is how I have my best ideas, how I best invent what
is necessary to my work. Likewise for the next: it produces, in me, the best pleasure if it manages to make itself
heard indirectly; if, reading it, I am led to look up often, to listen to something else. I am not necessarily captivated
by the text of pleasure; it can be an act that is slight, complex, tenuous, almost scatterbrained: a sudden movement
of the head like a bird who understands nothing of what we hear, who hears what we do not understand. (Kursiv.
i originalet.)

Kilpis modernistiska text som ger uttryck för både lätthet och tyngd gör att man
som läsare stannar upp, läser och höjer sin blick och sitt huvud dels för att lyssna,
dels för att se, dessa två auditiva och visuella aspekter som är centrala för Kilpi.
Varje ny läsning skapar nya betydelser så som Kilpi själv ville att hans text skulle
göra.

5.2 Det poetiska språket – semiosis – den semantiska flodens mångtydighet
”uttryckets fyllighet, rytmens rätta andhämtning och helhetsbildens plasticitet”

Det som är utmärkande för Volter Kilpis språk är rörelsen i språket; rörelsen
mellan olika ordklasser i finskan på så sätt att Kilpi ändrar substantiv, adjektiv,
verb och adverb till verb, adjektiv eller substantiv. I sina samband förefaller
Kilpis ord ibland överraskande men sällan ”skruvade” så som Warburton skriver.
Kilpi har konstaterat om sitt språk att han bara lyssnade tålmodigt inåt:259
För mig är mitt språk den naturligaste saken i världen, men tydligen ej för andra. Jag vet mig aldrig ha tillverkat ett
enda ord, utan alla mina ord är drivna i dagen av det de uttrycker. Jag vilar över vad jag har att säga ända tills det rätta
ordet kommer. Pådrivande krafter är uttryckets fyllighet, rytmens rätta andhämtning och helhetsbildens plasticitet, och dessa
pressar fram sin ordklädsel ur språkets djup, bara man har tålamodet att vara ett väntande och villigt medium. Ordkonsten är en
väsensprocess och inte ett medvetet byggande. Och språkets resurser är omätliga i djuplek, när man får börja ösa
ur dem. (Min kursiv.)

Så som vi sett ovan motiverar Kilpi användningen av sitt språk med att säga att
det spirar ur hans finska, barndomens språk, dialekten i den sydvästfinska
omgivningen där det svenska inflytandet på ordförrådet är stort i vardagsspråket
och i sjöfartsspråket.260 Mauno Koski redogör för några centrala drag i dialekten i
Barthes [1973] 1990: 24–25.
Warburton 1970: 112, Volter Kilpis brev till Aino Jalomies 13.2.1938, övers. Th. Warburton.
260 Se Häkkinen 2002: 24–33 om svenskan och finskan sida vid sida i tusen år; se också Grönholm 1988: passim om de
svenska lånorden i Åbodialekten.
258
259
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Gustavs, Kustavin murteesta,261 och Kaisa Häkkinen räknar upp några centrala
aspekter i Kilpis språk, Volter Kilven kielestä (Om Volter Kilpis språk).262 Kilpis
ordförråd och dess säregenhet består av ordkombinationer och konstruktioner,
en förunderlig ordvärld som kritiker och lekmän beundrat och förfasat sig
över.263 Så som Häkkinen konstaterar är största delen av Kilpis språk ”helt
normal nutidsfinska” – det som däremot är främmande är att Kilpi brukar
böjningsändelser och ovanliga konstruktioner på ett sätt som inte motsvarar de
språkliga förväntningarna. Kilpi använder så som Häkkinen skriver bekant
språkmaterial på ett nytt sätt (taivas on päilyvillään, … hihattomillaan), eller vanliga
verb har böjts på ett dialektalt sätt (i de västfinska dialekterna, kerjetä pro keritä; i
östfinskan på 1800-talet var de skriftspråkliga formerna oli kulettu pro oli kuljettu;
prolativformerna som niemen nokitse; Naution nokitse (AS I: 289, kap. 6) eller
arkaistiska former (aamusti ’aamulla’, sv. ’på morgonen’, ahne aamusti AS I: 31, kap.
2), kymmenisti ’kymmeniä kertoja’). Likaså kan dialektala ord ur västfinska dialekter
finnas (toppikräki, toppkrake AS I: 289; SA I: 279, kap. 6). Den sydvästfinska
socknen Gustavs (Kustavi) befinner sig på språkgränsen eftersom det svenska
skärgårdsområdet finns som granne. Kontakterna har varit nära och fortsatt i
århundraden varför påverkan från svenskan är stor och det finns en mängd av
lånord (lenninki → klänning, tällätä, tälli → ställa, pumpustyyvi → puuvillakangas,
bomullstyg). Karakteristiskt för Kilpis språk är bildspråket med de många
jämförelserna med mönster ur Bibeln med de många parallellismerna och
upprepningarna (oltiin tiellä ja matkalla ’man var på färd och resa’). Så som
Häkkinen konstaterar, bygger Kilpis personliga, arkaistiska, dialektala och
”främmande” ord till en stor del på 1800-talsfinskan och språket under svenska
tiden (aivina ’hieno pellava’, juko ’reen jalaksia yhdistävä poikkipuu’ = ’jykevä
leuka’; suvi, eilisehtoo, akkuna, koto). Kilpi använder också talesätt och religiösa
uttryck (sydämen munaskuut ’sydämen perimmäiset sopukat, munaskuut
’munuaisrasvat’, ’munuaiset’), men han skapar också nya ord exempelvis genom
sammansättningar med vilka han kan sammanfatta långa uttryck och liknelser
(plarinlehti sv. blad ’lehti’, mynninginsuu; flikankipenä, sääripiiput, piiput), genom att
svänga på sammansättningar och ordförbindelser vapaa oviaukko (’fri
dörröppning’) → oviaukon vapaa (ordgrant: ’dörröppningens fri’), sammansatta
adjektiv, som i 1900-talets språkvård ansågs vara påverkade från svenskan och
därför inte att rekommendera: armorikas ’nåderik’ – i dag förekommer denna
konstruktionstyp i finskan. Kilpi förkortar verb: saapua → saapu, kurkottaa →
kurko; heilua → heilu och adjektiv mäntyvä rinne ’mäntyjä kasvava rinne’ (en backe
Koski 2004: 74–76.
Häkkinen 2001; se också Grönholm 1988: passim om svenska lånord i Åbodialekten.
263 Se Apo 1977: 15–26.
261
262
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med tallar). Beskrivande eller deskriptiva ord som bygger på auditiva element är
typiska för Kilpi: nyähteli pientä naurua; nuorten lirppojen kiilivää hilpaa (se Lönnrots
Finskt-Svenskt Lexikon, 1874): lirppa ’lörpöttelijä’, sv. ’pladdrare’; kiiliä ’olla
kiimassa’, ’temmeltää’. sv. ’vara upphetsad’).
Kilpis ordförråd med dess betydelser och bibetydelser ger uttryck för olika
associationer, stämningar, sinnebilder och förnimmelser, känslor, värderingar och
intryck av olika slag. Därför beskriver Kilpi utrop och affektiva utrop (Jestakkoon
(jestas! ja siunatkoon!), tilltal och omtal, tal och tankar, ett färggrant uttryck av
känslor och sinnesstämningar och den sydvästfinska vardagen och
skärgårdsbygden med ett detaljrikt språk (kukonmööpeli ’om en ung man’, kooho,
kollo ’tyhmä ihminen’ (en dumbom), homilo ’tyhmä mies’ (en dum man)).
Skärgårdslivet, segling och den internationella handeln är det centrala
ordförrådet (kapteeni, kippari, luotsi, kuunari, kuutto, parkki, priki, helvari ’peräsin’).
Då ord inlånats från svenskan har de fått sina förfinskade eller dialektala former,
t.ex. det svenska verbet pråla → ’loistaminen’, ’komeileminen’ → ploora loisto’,
’komea vaate’, plooraaminen; verbet fäkta ’miekkailla’, ’taistella’ → vähdätä, vähti →
vehtaaminen ’touhuaminen’, ’puuhaaminen’; vissempää fasuunaa, prikit, kuunareista,
flinkki, kuuttoon (AS I: 4, kap. 1), ta bestämdare fason, briggar, skonertar, skulle reda sig
flinkt (SA I: 23, 24, kap. 1); pukspröötti, kryssäilty (AS I: 4, kap. 1) → ett bogspritt,
loverat och kryssat (SA I: 24, kap. 1).
Häkkinen nämner också lånorden som också finns i namnförrådet såväl i
person- som i ortnamnen. Finska förnamn upptogs i Finlands officiella
almanacka först i slutet av 1800-talet, också purfinska personer hade ditintills i
kyrkböckerna svenska eller utländska namn som ändrades i vardagligt tal.
Tillnamn blev obligatoriska först i början av 1920-talet, och därför var
tillnamnsskicket brokigt.264 I västra Finland togs gårdens namn ofta som tillnamn
på dem som bodde på gården som Alastalo hemman → Alastalo → Herman
Mattsson, Pukkila hemman → Petter Filemon Philman-Pukkila. Kilpis språk avspeglar
1860-talets verkliga namnbruk. Om Kilpifinskan konstaterar Kaisa Häkkinen att
läsaren i sista hand skapar det slutliga konstverket varför det inte alltid är viktigt
att man förstår de enskilda ordens exakta betydelser, det räcker om man förstår
helheten. Läsaren kan sluta sig till hur Kilpis språk förstås av läsaren.

264

Häkkinen 2001; se Nakari 2011: 31–39, 57–87, 88–140.
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5.3 Språkets rytm och andning
”Kieli on ahjo, jossa ilmaisun rauta sulaa.”

”Språket är ässjan som brinner som levande eld där järnet smälter, uttryckets järn.”

Kilpis prosaepos är ett mäktigt verk som exempelvis av Einojuhani Rautavaara (f.
1928) kallats en symfoni265 där form och innehåll bildar en harmoni så som i
Bruckners väldiga partiturkonstruktioner. Så som vi ovan sett använder Kilpi
också själv hänvisningar till musiken för att förklara sitt sätt att använda språket.
Med hänvisning till Milan Kundera (f. 1929), som jämför kompositionen av sin
berättarteknik med musikanalogier, kunde också Kilpis språkliga symfoni beskrivas
med musiktermer som adagio, allegro, allegretto, presto, prestissimo, furioso etc.266 Hans
prosaepos har ett sväll i strukturen där tanken, rytmen, andningen och klangen
skapar formen och språket. Den franska filosofen Gaston Bachelard (1884–1962)
konstaterar i sin bok La poétique de l’espace (1957) att litteraturens uppgift är att
hålla språket levande med att skapa nya bilder, allt finns i nyansen. Den
fenomenologiska grundläggande händelsen i Bachelards poetik är det ögonblick
då en oväntad poetisk bild uppenbarar sig i läsarens medvetande.267 Det poetiskt
retoriska med de överraskande bilderna skapar i Kilpis verk en helhet av tankar, tal
och berättarens beskrivningar och kommentarer. I monologerna visar Kilpi hur
människans tankeprocesser och sinnestämningar skiftar, hur minnen och
händelser varvas, vilka mått till exempel avundsjuka och agg kan få tills den inre
monologen får ett uttryck i den fysiska miljön för att sedan kulminera i en replik.
I Kilpis epos skapar de olika språkliga strukturerna betydelse, en semiosis, en
polyfoni, en idé som återfinns i den modernistiska litteraturforskningen så som
polyfonin i Dostojevskijs romaner.268 Genom den noggranna beskrivningen
bygger Kilpi i likhet med Marcel Proust (1871–1922) i På spaning efter den tid som
flytt upp en helhet av människans minnen och självbespeglingar. Romanens yttre
handling är enkel: en dag mitt i veckan träffas ett antal sockenbönder för att
diskutera ett gemensamt barkbygge. Deras inre monologer är desto rikare.
Humorn är det som modifierar Kilpis poetiska text och utgör hela textens
modalitet så som Lyytikäinen konstaterar. Den rika symboliken är kärnan hos
Kilpi; solen symboliserar idealet, havet är livets och tankens symboler, barken är
en symbol för människans strävanden, skriver Lyytikäinen. Humorn, skrattet och
humorns retorik syftar till att beskriva det abstrakta, tankeprocesserna.269 I
Se Assmann 2000: 8.
Kundera 1988: 71–95.
Om topos, rummets poetik, se Bachelard [1957] 2003: 50–53, 65–66, 82–89; se också Roinila 2003: 7–15, 17–18.
268 Bachtin 2010: passim; Bakhtin: 1981: passim; Lyytikäinen 1992: 21, 29, se Lyytikäinen 1992: 509 om Kilpis modernistiska
språk som uttryck för det polyfona i den modernistiska litteraturforskningen.
269 Lyytikäinen 1992: 27, 146–147, 163–164, 261; se också Warburtons förord och efterskrift 1970; 1976.
265
266
267
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skärgårdsskildringen finns både konkreta och abstrakta semiotiska tecken att tyda:
salen, havet, gungstolarna, skinnsoffan, båtarna, piporna, kärleken, skönheten,
solen, ”jaget”, ”det Andra” etc. Det är alltså inte de yttre händelserna utan de
tysta inre monologerna, människosinnets rörelser som Kilpi vill komma åt med
språkets hjälp så som han beskriver sin skärgårdsskildring i ett brev från år 1931
till sin förläggare:270
Metoden är en ögonblicksskildring i det nederländska genremåleriets anda, där berättelsestoffet är det minsta möjliga, men
människorna själva växer fram inom sin egen ram till meddelaktighet för läsaren. Särskilt gäller att inte låta
berättaren själv berätta, utan skildringen får flöda likt en älv som till synes nyckfull slingrar sin egen väg, men ändå
ständigt forslar sina vatten mot sitt bestämda mål. […]. Metoden är alltså ögonblicksbildens, där personernas inre
föreställningar korsas som i en brännpunkt till en livstotalitet. Varje kapitel ger på så sätt, med ett till ett minimum
inskränkt yttre skeende som vehikel, en inre människa i hennes helhetsgestalt med hela hennes genomlevda
livsbakgrund. De ymniga bilderna i framställningen, som i förstone kan förefalla överordrik, är helt och hållet hämtade ur
de skildrades egna livs- och känslorevir, och deras syfte är att ge skildringen atmosfär och på samma gång lyfta den till episk festivitet.
Språkmaterialet är i mån av min förmåga genomgående öst ur det västfinska folkspråkets källor, sådana dessa källor lever
inom mig själv. Några folkloristiska syften har framställningen inte, och inte heller är de kanhända ymnigt
förekommande ordspråksliknande skämtsamma slängarna och liknelserna någon mosaik som lagt ur mitt minnesförråd,
utan framfödda av själva skildringens impuls och mimetiska endast för personerna de gäller. Överallt närvarande är
skärgårdstillvaron som en helhet, vilken likväl inte blir direkt beskriven utan återges endast på det sätt den finns som
en livskänsla inom levande människor. (Min kursiv.)

Kilpi vill med sin beskrivning fånga ögonblicket, allt flödar, flyter och förändras,
och hur allt fångas in i den betraktande människans tid och ögonblick. Realismen
och det mimetiska är ’verkliga’ i den litterära och estetiska verkligheten, så som
man kan tolka Kilpis förklaring. För Kilpi är varje ögonblick i varat en evighet: 271
Jokaisena silmänräpäyksenä on iäisyys elävänä ja tunnettavan edessämme ja ympärillämme. Jokainen oleva hetki
on iäisyyttä, siinä on koko oleminen läsnä, siinä on kaikki se menneisyys, joka on muodostanut nykyisyyden tilan,
ja siinä on mahdollisuutena kaikki se tulevaisuus, joka voi muodostua nykyisyydestä, menneisyys, nykyisyys ja
tulevaisuus ovat aina joka hetkenä silmäimme ja tuntemisemme edessä. Kaikki, pieninkin on iäisyyden kuvastusta.
I varje ögonblick är evigheten levande och kännbar (”tunnettavan”) framför oss och omkring oss. Varje
existerande ögonblick är evighet, i det finns hela existensen närvarande, i det finns det förgångna, som har skapat
nuets rum, och i det finns som en möjlighet all den framtid, som kan formas av nuet, det förgångna, nuet och det
förgångna är alltid varje stund inför våra ögon och känslor (”tuntemisemme”). Allt, till och med det allra minsta är
en reflexion av evigheten. (Min övers.)

I ögonblicket finns hela existensen närvarande, allt det förgångna som skapat
nuets rum, och i det finns som en möjlighet all den framtid som kan skapas ur
nuet (jfr Augustinus tre tider; jfr Kilpis ”justnuet”, SA I: 272, kap. 6). Kilpis bild
av livet som ett hav vars föränderliga vågor, människorna och generationerna
också finns beskrivna i den poetisk-filosofiska samlingen Ihmisestä ja elämästä (Om
människan och livet) från år 1902. Den moderna subjektiva, expressiva konsten
270
271

Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 1931 i Kilpi 1997: 9–11, sv. övers. Thomas Warburton.
Kilpi 1902: 47–48, ”Katsomuksen ihanuudesta” (Om seendets skönhet).
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kommer till uttryck i Kilpis estetik, det plastiska och det musikaliska och det
lyriska som kan uttrycka det pulserande, nervösa, det impressionistiska med ett
ymnighetshorn av intryck.272 Kilpis stora litterära förebild är Aleksis Kivi:273
Mutta oi, jos olisi minulla Kiven suuri voima, niin vastaisin, niin sinun kirjoittaman pitää, että joka sana elävänä
väräjää. Siinä Kiven suuruus, että hän lämpimästi rakastavalla sydämellä elämää lähestyy, ja pienimpäänkin lehteen
sen syvän viherjöimisen näkee. Hänellä elää elämä värjyvänä edessä, pieninkin solu täyttyy punastuvalla elämällä
hänen silmissään, joka muodon takana hän näkee elämän vallettuvan syvyyden, hän ei sanallaan ikinä tyhjennä,
hän avaa vaan, ja antaa meidän tunnustella kaiken alla tykähtelevän elämän lämmintä suonta.
Men ack, om jag hade Kivis stora styrka, så skulle jag svara, så ska du skriva, så att varje ord vibrerar av liv. Däri
Kivis storhet, att han varmt och med ett älskvärt hjärta beskriver livet, och in i det minsta blad ser han dess djupa
grönskande. För honom lever livet vibrerande (”värjyvänä”), varje liten cell fylls av rodnande liv inför hans ögon,
bakom varje form ser han livets oerhörda (”vallettuvan”) djup, han tömmer aldrig någonsin med sitt ord, han bara
öppnar, och låter oss känna efter hur under allt detta livets varma puls slår och slår. (Min övers.; de specifika
Kilpiorden inom parentes.)

För Kilpi innebär Aleksis Kivis texter den livstotalitet och den kosmiska helhet
och dess rytm något som han eftertraktar i det språkligt nydanande.
I min läsning och tolkning av Kilpis original och Warburtons svenska
översättning utgår jag från termen chronotopos ’tidrum’, chronotop, som Michail
Bachtin diskuterar utförligt i sitt romanbegrepp.274 Det finns tre slags tider; dåtid,
som är minnets och berättelsernas tid, nuet, som är tiden i salen på barkmötet,
här och nu samt framtiden, då den tremastade nya barken är färdig och
kaptenerna och storbönderna seglar välfärd åt sig själva men också till hela
socknen. Nedan diskuterar jag endast några händelser som äger rum i ”salen” och
vilka ger uttryck för ’tidrum’, om den ömsesidighet som råder i relationerna
mellan tid och rum, den oupplösliga enheten mellan tid och rum. I den litterära
kronotopen förtätas tiden och rummet intensifieras. Tid och plats vävs samman
och skapar betydelse, en semiosis. I salen på Alastalo är en första kronotop då
männen i början av boken kommer till Alastalo gård, går över tröskeln – en
kronotop som innebär en förändring – och stiger in i salen (salens ’tidrum’), den
viktigaste kronotopen, för att delta i barkmötet på Alastalo hemman, i den
sydvästfinska skärgårdssocknen Gustavs en höstdag år 1864. Tilläggsberättelserna
i boken fungerar som centrala drag i barkmötet som spel, samspel, maktspel och
motspel, dvs. att vinna tid, att ha spelöga, att bida sin tid, dvs. då det är rätt
ögonblick att ta fram de konkreta barkhandlingarna som Alastalo redan förberett,
lobbat och ritat och skrivit färdigt. En förändring i berättelsen sker också då
värdinnan Evastina och dottern Siviä kommer in i salen med kaffe, bullar och
toddyvatten. I slutet av boken bjuds på middag, ett gästabud, som avslutning på
Kilpi [1902] 1989: 41; Kilpi [1905] 1989: 145–171; Lyytikäinen 1989: 197; Kilpi 1902: 15; Cederholm 1986: 84–86.
Kilpi [1902] 1989: 137, ”Aleksis Kivestä”.
274 Bachtin 1991: 14–165 (Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik).
272
273
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att barkmötet har nått sitt mål: fundationsbrevet till en tremastad bark är
undertecknat och dokumentet inlåst i Alastalos klaffbyrå. Den fysiska tiden i
prosaeposet utgör sex timmar en eftermiddag mitt i veckan, den litterära kronotopen,
tids- och rumsrelationerna,275 omfattar betydligt flera tidsplan och platser: dåtid,
nutid och framtid. Salen, havet, barkbygget och människans existens väver
minnets väldiga konstruktion i likhet med Proust i romansviten På spaning efter den
tid som flytt.
I det följande ger jag några exempel på Kilpis sätt att differentiera sina personer
med språkliga och stilistiska medel:276 tal och tankar, personernas sätt att vara
(être) och röra sig (faire) i kombination med det för Kilpi karakteristiska
humoristiska inslaget. Dessa modaliteter är centrala, dvs. relationen till varat,
människans sätt att existera och agera.
I översättning är det frågan om att arbeta med en paradox; att (åter)skapa
samma olika text, en och samma text blir samma nya text, men förändring är den
stora översättningsstrategin; källtextens språk semiotiseras till måltextens språk
(difference in translation) och signifikationen och kommunikationen sker i en dialog
mellan två semiosfärer, två kulturer, två samhällen. I Volter Kilpis modernistiska
språk och stil får översättaren ta till svenska språkets hela register. Språket ger
uttryck för modaliteten désir, lusten och viljan att uttrycka det inre landskapet på
olika sätt, att verbalisera tankar och känslor, lidandet och lidelsen, att verbalisera
det auditiv och det visuella, så som i Kilpis verk. Språket, i likhet med musiken,
sången och poesin förmedlar känslostämningar som verbaliseras i, med och genom
språkets form och innehåll. Från slutet av 1970-talet in på 1990-talet var den
amerikanska språkpoesin en rörelse där avantgardeförfattare kritiskt granskade
språket och poesin som medium. I språkets strukturer sågs resonans. Språket
försökte avbilda hur minnet fungerar, inte strikt lineärt utan snarare cirkulärt där
olika minnen och känslor interagerar på olika sätt. Olika meningar, diskursiva
reflexioner kontrasteras, nya former föds i språket då språket bryter mot normen
och skapar nya strukturer som ”försöker” fungera mimetiskt, de avbildar
människans inre både kaos och harmoni eftersom minnen och känslor inte följer
något kronologiskt och lineärt mönster utan bildar ikoniska, efterliknande
mönster med människans inre. Språket formar och omformar dem, lokaliserar
och vokaliserar människans tid och rum. På detta sätt kan Roman Jakobsons och
Julia Kristevas synpunkter på poetik och lingvistik sammanfattas.
Språkpoesin ger i Roman Jakobsons mening betydelser åt strukturerna som i
sin tur avspeglar och uttrycker människans inre rörelser. Den estetiska
funktionens uppgift är att uttrycka dominanten det poetiska, dvs. vad det är som
275
276

Om den litterära kronotopen, se Bachtin 1991: 14–165.
Se Liljestrand 1983: passim; Londen 1989: passim.
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gör ett verbalt meddelande till ett konstverk.277 Julia Kristeva talar om Desire in
Language (1980), passionen som uttrycks i språket också som revolt mot det
normerande språket; känslans och rytmens språk, som finns i den semiotiska choran,
och som förnyar det symboliserande språket. Så är fallet i Volter Kilpis I salen på
Alastalo; språket lever, ljuder, klingar, kroppen minns och ger det rytm i enlighet
med Merleau-Pontys kroppens fenomenologi.278
I prosaeposet finns kronotopos, dvs. hur plats och tid sammanvävs och hur
stilmedlen rytmen, allitterationen och parallellismerna blir de diskursiva
reflexionerna som upprepas; Volter Kilpi vill differentiera sina personer för att
finna det innersta och sin plats i världen – das Man in-der-Welt-sein som Heidegger
talar om.279
De kulturbundna referenserna, kronotopos, tiden, platserna för händelserna i är
tydliga: Finland, sydvästra Finland, skärgårdsbygden, storbönderna och
agrarsamhället, männen som är både hemma och borta, de seglar till olika
hamnar. De yttre referenserna blir sekundära, medan människans inre processer,
tankar och känslor får utlopp i den estetiska funktionen. På så vis lämnar de spår
och får universell bärvidd genom att peka på det gemensamt mänskliga. Tider
och platser förändras men människan då och nu är densamma.
I sin bok Poetik (1954) behandlar Olaf Homén (1879–1949) den förändring
som skett speciellt sedan 1920-talet i litteraturforskarnas metodologiska
inställning till sitt objekt, litteraturen. Tidigare riktades intresset inom
litteraturvetenskapen på de historiska, sociala och biografiska aspekterna bakom
diktverket. I stället finns i det modernistiska ett intresse för strukturen,
formproblemen och de estetiska elementen i dem. Estetiken och delvis lingvistiken har
fått samma betydelse för litteraturforskningen som historien, sociologin och
psykologin hade för några decennier sedan, det som man nu först söker ge är
dikttolkningen, i andra rummet kommer frågan om diktaren och tillkomsten,
konstaterar utgivaren Erik Ekelund i bokens förord år 1954. Homén skrev sin
bok på 1930- och 1940-talet och han konstaterar bl.a. följande:280
En dikt uppenbarar sin egenart i den verkan den utövar. Poetiken kan därför icke isolera verket från läsaren och
begränsa sin undersökning till dess olika egenskaper. Poetikens utredningar ha sin naturliga utgångspunkt i
läsarens förhållande till dikten – de bygga ytterst på psykologisk grund. Men dikten har tillkommit som den yttre
formen för ett känslotillstånd som diktaren sökt objektivera.

Jakobson [1960] 1974: 139–179.
Merleau-Ponty [1960] 1987; [1964] 1986; [1945] 1999 kroppens fenomenologi som Heinämaa 1996: passim diskuterat
utförligt.
279 Heidegger [1927] 2000: passim.
280 Homén 1954: 13.
277
278
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I allt är det rytmen som binder samman dialogen mellan form och innehåll.
Homén beskriver rytmen såhär:281
Rytmen definieras som periodicitet; rytm är, säger en av begreppsbestämningarna, en ’regelbunden indelning av
tiden tillvägabragt genom periodiskt återkommande av vissa förnimmelser’. Dessa kunna förmedlas av vilket sinne
som helst. ornamentet, t.ex. meandern, verkar genom en upprepning, som meddelar det rytmiska intrycket via
synsinnet. […] Språkljuden danas av talverktygen, som bearbeta den ur lungorna utsända luftströmmen Lungorna
funktionera rytmiskt, det anses därför att rytmen är fysiologiskt betingad och tillhör språkets väsen. […] men
rytmen gör sig gällande också i vårt själsliv. […] Denna tendens att ordna har uppenbarligen till syfte att ge oss
välde över företeelsen genom att binda den. Vi tillägna oss rytmiserat material lättare än icke-rytmiserat; så minnas
vi ju vers bättre – både längre tid och exaktare – än prosa. [...] Rytmens förmåga att vid sig binda ord och föra
dem med sig framträder i den företeelse, som Fredrika Böök beskrivit under namnet rytmisk påverkan. […]
Versens rytm är nämligen inte resultatet av ett mekaniskt förfarande. I sista hand måste den återföras på diktarens
inre liv, på känslornas spel och motspel inom honom, tankarnas anknytning till varandra, affekternas stigande och
fall.

I Volter Kilpis sal finns en rytm och en rörelse som beskrivs med metaforer som ger
uttryck för havets olika skepnader, allt mellan stiltje och storm. Salen är som ett
skepp ute på de vida vattnen; skeppet kränger och knakar. På samma sätt
fortskrider meningarna i Kilpis text; de kränker, knakar och böljar rytmiskt
framåt. Den semiotiska choran (Kristevas term) är en rytmisk och biologisk plats
med blodet och hjärtans rytm som ljudets rum. Den arkaistiska rytmen leder
sedan till det symboliska, språket. I Kilpis text är det som om vi åter vore i choran
(gr. ’rum’), som är det rytmiska, pulserande och det dynamiska rummet som
förenar allt levande: rytmen, blodet och andningen. Julia Kristeva beskriver
rytmen som en psykisk modalitet, som på ett logiskt och tidsmässigt sätt föregår
det språkliga tecknet, betydelsen. Chora är le réseau pulsionel – ljud och rytmiska
rörelser hör ständigt till kampen mellan Tanathos och Eros.282 Hela vår biosfär
bygger på naturens och människans rytmer; livets egen rytm från vaggan till
graven (jfr Kilpis inledande kapitel Kyrkogården) från barndomen till ungdomen,
från medelåldern till ålderdomen och slocknandet av livsrytmen – kanske för ett
ögonblick för att sedan inleda sin semiosis på nytt i en ny semiotisk form och
process. Otto Sylwan beskriver i sin lilla bok Svensk verslära rytmen på följande
sätt:283
Rytm kallas en följd av återkommande företeelser och förnimmelser, sådan vi finna i böljornas jämna hävning, i en
fyrs blinkningar, i årstidernas växling, i vårt hjärtas slag och i talrika andra intryck. En dylik i viss mån reglerad
rörelse tilltalar oss. Vi äro benägna att ’rytmisera’ även jämnt upprepade ljudförnimmelser, såsom klockans
enformiga tickande, vilket vi gärna fatta som en växling av starkare och svagare ljud. I gång, i dans, i sång ge vi
uttryck åt vår rytmkänsla.

Homén 1954: 88–89.
Kristeva 1974: 22–30, 220–230; se också Franzén 1995: 34–35.
283 Sylwan 1960: 1.
281
282
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Tiden tickar rytmiskt, gamla tåg och maskiner skapar egna rytmiska helheter.
Detta fick formalisterna att i sina dikter efterbilda kubistiska former och
maskiners dunk. Olaf Homén skriver i sitt klassiska verk Poetik följande: ”rytmen
gör sig gällande också i vårt själsliv”.284 Den estetiska illusionen, verkligheten och
den poetiska verkligheten som Homén beskriver ovan.285 Relationen diktare–
läsare är för Homén en central fråga som han diskuterar med utgångspunkt i
tillägnelsen som sker genom en process.286 Det poetiska språket finns inne i oss i
den semiotiska choran. Det var det som Kilpi lyssnade till. Kilpis finska rytmiska
val visar hur språk är materia; ljud och former är fysiska, det bibliska, marina och
agrara bildspråket är handgripligt. Översättarens uppgift är att skapa en illusion
av förlagan genom att erbjuda författarens intentioner, stämningar, nyanser och
den stämning dessa skapar. Översättarens lösningar skapas i en ständig dialog
mellan det exakta och det fria, i det tolkande kreativa översättandet. Varje
poetiskt verk är en värld för sig, varje skönlitterär översättare är en unik
översättarpersonlighet (Moi, chora och identitet, être) som översätter med
utgångspunkt dels i sin kunskap (modaliteten savoir), dels i
samhällets/professionens praktiker, normer och etiska principer om ’sanning’
gentemot förlagans författare och hans/hennes text (Soi).287 Olika klassificeringar
av översättningsstrategier med teoretiska och metodologiska argument har
presenterats under översättandets historia (t.ex. parafras, metafras, efterbildning
(mimesis), exoticering, domesticering, tillägg, utelämning, kompensering etc. med
olika namn), men när det gäller i synnerhet att översätta ett skönlitterärt verk med
den estetiska och poetiska funktionen är det sist och slutligen den introspektiva
översättningsstrategin, den estetiska tolkningen som avgör valet mellan olika
alternativa lösningar. Warburton konstaterar själv att det är intuitionen som många
gånger är avgörande då han översätter. Intuition betyder ’inre seende och
instinktfullt begripande’. Att översätta är en dynamisk process (le sujèt en proces)
som kräver kreativitet och förmåga till heuristiskt seende och tänkande. Denna
process där intuitionen är av avgörande betydelse är abduktion ’gissandets logik’,
dvs. då man översätter utvecklar man ett tecken till ett mera utvecklat tecken, det
är frågan om ”the art of marshalling signs” (Peirce).288

Homén 1954: 88–89.
Homén 1954: 66, 67.
Homén 1954: 70.
287 Tarasti 2012: ”Moi/Soi: A fundamental existential semiotic distinction stemming from French philosophy, where ”Moi”
means “Me”, the subject, an individual. “Soi” signifies oneself or itself, or simply the society, the social within us. In the terms
of Theodor Adorno, the distinction is the same as “Ich und Gesellschaft” (Self and Society).”
288 Hartama-Heinonen 2008a: passim.
284
285
286
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5.4 Kilpispråket
I ett brev till Aino Jalomies 13.2.1938 skriver Kilpi följande om sitt språk:289
Minulle on kieleni luonnollisin asia maailmassa, mutta nähtävästi ei muille. En tiedä sepinneeni aianoatakaan sanaa,
vaan ovat sanani kaikki ilmaisun ilmi-ajamia. Lepään sanottavani yllä niinkauan, että oikea sana saapuu. Ajavana
voimana on ilmaisun täyteläisyys, poljennan oikea hengitys ja kuvakokonaisuuden plastisuus, ja nämä pusertavat
kielen uumenista sanapukunsa, kun vain malttaa olla odottavana ja alttiina mediona. Sanataide on olemuksellista
prosessia, eikä tietoista rakentamista. Ja kielen resurssit ovat mittaamattomat syvyyksiin käsin, kun niitä joutuu
ammentamaan.
För mig är mitt språk den naturligaste saken i världen, men tydligen ej för andra. Jag vet mig aldrig ha tillverkat ett
enda ord, utan alla mina ord är drivna i dagen av det de uttrycker. Jag vilar över vad jag har att säga ända tills det rätta
ordet kommer. Pådrivande krafter är uttryckets fyllighet, rytmens rätta andhämtning och helhetsbildens plasticitet, och dessa
pressar fram sin ordklädsel ur språkets djup, bara man har tålamodet att vara ett väntande och villigt medium. Ordkonsten är en
väsensprocess och inte ett medvetet byggande. Och språkets resurser är omätliga i djuplek, när man får börja ösa
ur dem. (Thomas Warburtons svenska övers. 1970: 112; min kursiv.)

För Kilpi är språket spontant och flexibelt, plastiskt, inte konstruerat som många
av hans kritiker påstod det vara. Den semiotiska aspekten, dvs. relationen mellan
form, signifiant, och innehåll, signifié är uppenbar i Kilpis språk: ”alla mina ord är
drivna i dagen av det de uttrycker”. Kan detta tolkas som att Kilpi söker en
ikonicitet mellan form och innehåll, mellan uttryck och innehåll? Även om han, så
som han själv skriver, inte kan efterhärma detta förhållande är det ändå en auditiv
eller visuell likhet mellan form och innehåll vad gäller människans
sinnestämningar som han försöker ge uttryck för. Han inväntar tålmodigt det
rätta ordet, ”uttryckets fyllighet”, rytmens rätta andhämtning” och
”helhetsbildens plasticitet”. Kilpis säregna språk kommenteras av förläggaren
Alvar Renqvist i ett brev år 1935 till Kilpi som svar på att Kilpis förundran över
att det skulle ha funnits vidare kretsar i Finland som skulle observerat och fullt ut
förstått rikedomen och tjuskraften av hans böcker. Renqvist skriver så här:
”Förmodligen måste det skrivas på kontot av nutidens nervösa jäkt, som inte
uthärdar ett långsamt tempo och inte har kraft att fördjupa sig i något längre och
grundligare framställning.”290 I tidskriften Virittäjä försöker Kilpi redan år 1907
försvara sitt språk och sin stil i sitt bidrag Maallikon kielimietteitä (Lekmannens
synpunkter på språk) om hur språket, för att det ska kunna vara livskraftigt,
behöver stora våldsamma språkförnyare och anarkister (”suuria väkivaltaisia
kielenuudistajia”) som ser vilka gömda språkliga former och resurser finns dolda,
vad man kan uttrycka på finska och sålunda pröva på olika uttryckssätt:291

Volter Kilpi i brev till Aino Jalomies 13.2.1938, se Laitinen [1965] 1984: 101 och Warburton, Efterskrift 1970: 112.
Warburton 1997: 33–34. Alvar Renqvists brev till Volter Kilpi 14.10.35.
291 Kilpi 1907: 165–166.
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Mutta luulen, että syy tähän mielipiteitten eroavaisuuteen on ainoastaan siinä, ettei meillä vielä ole esiintynyt
tarpeeksi suuria väkivaltaisia kielenuudistajia, jotka, suuren sisällisen elämän täyttäminä, olisivat ajatustensa ja
tunteittensa ilmaisuiksi olleet pakotetut väljentämään kielemme ilmaisukeinoja, tai oikeammin, päässeet
tilaisuuteen näyttämään mitä kielellämme voi ilmaista, ja siten opettaneet kielentutkijoillemme käytännöllisesti,
mitä muotoja kielessämme oikein piilee. Semmoiset kielenluojat ovat kyllä olevat ainaisen tuskan aiheita
sääntönappuloita hypisteleville kielentutkijoille, joiden kaavakkeihin ne eivät tahdo mahtua, mutta kieli tarvitsee
elääkseen semmoisia anarkisteja.
Men jag tror, att orsaken till denna meningsskiljaktighet endast ligger i att det hos oss inte ännu har funnits av
tillräckligt stora våldsamma språkförnyare, som fyllda av ett stort inre liv på grund av sina tankars och känslors
uttryck skulle vara nödgade att frigöra vårt språks uttrycksformer, eller rättare sagt, haft möjlighet att visa vad man
kan uttrycka i vårt språk, och på så sätt lärt våra språkforskare i praktiken, vilka former i vårt språk som riktigt
ligger dolda. Dylika skapare av språk kommer nog att vara orsak till evinnerlig smärta för de språkforskare som
pillrar med sina regelknappar och i vars formler de [potentiella uttrycksformer] inte riktigt tycks passa in i, men
språket behöver dylika anarkister. (Min övers.)

Kilpis kommentarer har relevans med tanke på det poetiska språket och
författarens sätt att använda språkets möjligheter fullt ut. I Julia Kristevas
semiotiska teori finns tanken om det poetiska språkets rytm, det pulserande, det
kroppsliga i språket, det som hon kallar den semiotiska choran, det rytmiska
rummet.292 Karakteristiskt för det nyskapande, normbrytande och
gränsöverskridande poetiska språket är hur språket bryter mot normer och
beaktar det ursprungliga, det biologiska och det psykologiska, rytmen som är
alltings hjärta i det poetiska språket. Kilpi ”inväntar det rätta ordet”, han går i sitt
poetiska språk djupt in i sin egen kulturkrets, in i det arkaiska, in i den
sydvästfinska skärgårdsbefolkningens språk, dialekten i Gustavs och bildar ord till
existerande historiska ord. Han öser också ur Elias Lönnrots ordbok. År 1947
citerar Aarni Penttilä i artikeln Eräitä ajatuksia Volter Kilven kielestä (Några tankar
om Volter Kilpis språk) ur Sampo Haahtelas Volter Kilpi kirjallisuutemme
omaperäisin kertoja (Volter Kilpi vår litteraturs mest originelle berättare, 1939).
Kilpi försöker återigen i sitt bidrag Kaunokirjallisuutemme kieliasu (Språkdräkten i
vår skönlitteratur) försvara författarens rätt till att använda finskan på sitt eget
sätt:293
Puolustan taiteilijan oikeutta suomenkieleen. Kieli ei ole mikään staattinen rakennelma, joka kyhättynä on
muodossaan, vaan on se dynaaminen elementti, elävä virta, joka kohdussaan ehtymättömästi hedelmöi uutta. –
Sitäpaitsi ei kieli ole itsetarkoitus, vaan väline, jonka tehtävänä on ilmentäminen. [...] Kieli on keinoa ja kieli on ainesta.
Keinona se ilmentää, aineksena se on ilmentymää. Keinona se on selvittelyn apuneuvo, ajatuksen, tarkoituksen,
seikallisuuden määrittelijä ja tarkistaja, sitä ihanteellisempi, mitä täsmällisemmin se tehtävänsä täyttää ja mitä
jätteettömämmin se on ikäänkuin merkiksi kulunut, ilman häiritsevää ominaiseloa. Ilmentymänä se taas on ainesta,
yhtä irrationellia, itsevaraista, oman immanenssinsa määräämää kuin mikä muu hyvänsä elämän elementti. [...]
Kielen tekevät mielle, äänisyys ja hengitys: ajatus, sointi ja tempo. Sanataitelijalle nämä kolme ovat aineksina yhtä ja
tasavertaisia tekijöitä. (Min kursiv.)
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Jag försvarar konstnärens rätt till sin finska. Språket är ingen statisk konstruktion, som hopsatt har sin form, utan
det är ett dynamiskt element, en levande flod, som i sitt sköte ständigt ger liv (”hedelmöi” ’bär frukt’) åt någonting
nytt. – Dessutom är språket inte ett självändamål, utan en vekil, ett instrument, vars uppgift är att uttrycka
(”ilmentäminen” ’att ge uttryck åt, att manifestera’). […] Språk är ett medel (ett instrument) och språk är materia. Som
medel uttrycker det, som materia är betecknar det (”ilmentymää”). Som medel/instrument är det ett hjälpmedel att
förklara, språket definierar och kontrollerar tanken, avsikten, förhållandet (”seikallisuuden”), ju exaktare det fyller
sin funktion och ju fullständigare (”jätteettömämmin”) det har liksom utnötts till tecken, utan störande egenskap
(”ominaiselo”), desto mer idealistisk. Som uttryck (form) (”ilmentymänä” ’fenomen’) är det åter materia, lika
irrationellt, egenartat (”itsevaraista”), bestämt av sin egen immanens som vilket som helst element. […] Språket
bildas av en sinnebild (”mielle”), det auditiva/vokalitet (”äänisyys”) och andningen: tanken, klangen och tempot. För
ordkonstnären är dessa tre som medel lika och jämbördiga faktorer. (Min övers. och kursiv., de specifika
Kilpiorden inom parentes.)

Den semiotiska aspekten finns i citatet ovan. Språket betecknar det immanenta, det
inneboende, dvs. de fenomen som finns i medvetandet som sinnebild. Språk är
för Kilpi form och materia, det är det auditiva, tanken och andningen. Kilpi
konstaterar att språket inte är något statiskt system utan ett dynamiskt element,
en levande flod som i sitt sköte (jfr Kristevas begrepp chora) outsinligt föder
någonting nytt. Han definierar språkets två funktioner som ”ilmentämisen ja
ilmentymisen funktiot”. Ordkonstnären använder språket i den sistnämnda
betydelsen, alltså som element på samma sätt som kompositören använder ljud,
konstnären färgen, bildkonstnären sten som material. Men i ordkonstnärens
material att skapa är språket inte enbart betydelse.294 De tre elementen sinnebild,
det auditiva/vokalitet och andning är den skapande ordkonstens treenighet eller
tredimensionella aspekt, de bildar en oupplöslig helhet som uppenbarar sig som
en organisk process som Kilpi jämför med ett träd som utvecklar dess bark,
årsringar i dess stam och dess lövverks grönska som samtidiga handlingar.
(”Kehittäisiköhän esimerkiksi puu, eri tekoinaan kaarnaa, vartensa syitä, lehviensä
vehmaa?”). Ju mer fulländat språket förverkligar sig självt i dessa tre element –
alltså i en helhet av betydelse, vokalitet och rytm, den skapande ordkonstnärens
personliga väsen, desto enhetligare och mera plastisk är den estetiska handlingen
(”taideteko”, konstgärning’).295 Kilpi konstaterar också: Jag har inte med flit eller
med avsikt diktat ett enda nyord i finskan, jag har bara levt i finskan så som den
växer i mig. (”En ole tahallani ja tieten sepittänyt ainoatakaan uus-sanaa
suomenkieleen, olen vain elänyt suomenkieltä semmoisena kuin se minussa
kasvaa.”296
I tidskriften Virittäjä skriver Kilpi redan år 1907 följande om språket, varje
ögonblick har ett betydelseinnehåll:297
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296 Kilpi i Haahtela 1939: 14.
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Eihän elävä kieli, eläväin muodostuvain ajatusten väline koskaan voi saavuttaa lopullista muotoansa, ei ainakaan
niinkauan kuin ajatuselämä rikastuu, saa uusia vivahduksia. Kielihän ei ole itsenään ja itsessään mitään; ajatus, joka
sen kautta kirkkaana taittamattomana kuultaa, se yksin merkitsee kaikkea. Kielen täytyy olla elävä totteleva
ajatuksen väline, valmis alati muodostumaan kunkin ajatusvivahduksen mukaan. (Min kursiv.)
Det levande språket, medlet/instrumentet för de på ett levande sätt bildade tankarna (”eläväin muodustavain
ajatusten”) kan ju aldrig nå sin slutgiltiga form, åtminstone aldrig så länge tankelivet blir rikare, får nya nyanser.
Språket är ju i sig självt, som sådant ingenting; tanken, som genom språket lyser klar och genomskinlig
(”taittamattomana” ’fritt från spektrum’), det är det som ensamt är allt. Språket måste vara ett levande lydande
medel/instrument för tanken, berett att ständigt forma sig efter varje tankenyans (”ajatusvivahdus”). (Min övers. och
kursiv., de specifika Kilpiorden inom parentes.)

Språkforskarna riktade hård kritik mot Kilpis alltför komplicerade språkbruk,
vilket fick Kilpi att försvara sin finska och svara kritikerna exempelvis på följande
sätt:298
[...] Ei edes johdu, eikä saa johtua mieleeni kysymys, onko tuo synnyttämäni lause senmukainen kuin miksi toiset
lauseensa rakentavat, kysymys on yksinomaan siitä, onko se ajatus, joka eli minussa, saanut muodon, jossa se elää
ja väräjää kaikissa vivahduksissaan. Minähän puhun ja ajattelen suomeksi, muuta mahdollisuutta ei olekkaan, minä
olen siis ennakolta varma siitä, että ajatukseni on suomea, ell’eivät toisten sepitsemät säännöt sitä suomeani
hyväksy, niin väljentäkööt sääntöjään, nähtävästi ovat he liika äkisti yleistäneet jonkun kieli-ilmiön yleispäteväksi.
Minulla ei ole tuhlattavissa hengen huomiota heidän lausunta- ja ilmaisuvapauttani typistäviin sääntöihinsä, minun
tehtäväni on tuoda ilmi tuntemukseni ja näkemykseni niin todesti ja suoraan kuin mahdollista sillä kielellä, jota
taidan. Jos tekisin niin, tulisivat ajatukseni pingoitetuksi vieraaseen pukuun, ja sitäpaitsi liukastuisi jokaisen
esitettävän asian ydin käsiteltävistäni, minä en voisi ylimalkaistetulla kielelläni ja vieraan sivuajatuksen häiritsemänä
tavata sitä sydämeen. – Hedelmällinen luova kielenkäyttö on mahdollinen ainoastaan, jos jokaisen on sallittu
käyttää omaa kieltään, kielentutkijat huolehtikoot sitte jäljestäkäsin sen kielen sovittamisesta lakisepitelmiinsä, miten
parhain onnistuvat. […]. (Kursiv. i originalet.)
[…] Frågan om, huruvida den sats som jag skapat är i enlighet med det som andra konstruerar sina satser med, är
en fråga som inte väcks, eller inte ens får väckas hos mig, det gäller enbart frågan om den tanke som levde i mig,
fick den form, som den lever och vibrerar i alla sina skiftningar. Jag talar ju och tänker på finska, något annat
alternativ finns ju inte, jag är därför på förhand säker på att mina tankar är finska, om andra som skapat sina regler
inte godkänner det som finska, så låt dem ge efter på sina regler, uppenbarligen har de alltför hastigt generaliserat
något språkfenomen som något allmängiltigt. Jag har inte tid att slösa mitt intellekts uppmärksamhet på de regler
som begränsar min frihet till mina utsagor eller yttranden, min uppgift är att ge uttryck för mina stämningar och
synpunkter så ärligt och direkt som det bara är möjligt på det språk, som jag bemästrar. Om jag gick tillväga på så
sätt, skulle mina tankar spännas in i en främmande dräkt och därtill skulle kärnan i varje framställd sak av det som
jag behandlat, få en glidning, skulle jag inte med mitt språk som blivit inexakt/ytligt och som en främmande
bitanke skulle störa mig, skulle jag inte kunna förmå att stava in det i hjärtat. – Ett fruktbart kreativt språkbruk är
endast möjligt om var och en tillåts att använda sitt eget språk, språkforskarna må sedan i efterhand passa in det
språket i sina regler, bäst de kan. […] (Min övers., kursiv. i originalet.)

Kilpi skriver mycket om den form och det uttryck som ett ord får hos honom i
en sats. För honom är det viktigt att en tanke får sitt rätta liv med dess olika
skiftningar. Tanken är det immanenta, det som finns i medvetandet, och det som
Kilpi vill få en form för, ett uttryck för – språket är för Kilpi, så som vi sett ovan,
både medel/instrument och materia. Det är därför Kilpifinskan är så auditivt och
visuellt.
298
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Arni Penttilä refererar också till Kilpis bidrag ”Älyllisestä ja kielellisestä
kulttuuristamme” (Om vår intellektulla och språkliga kultur) där Kilpi uttrycker
sig på följande mångordiga sätt om språket:299
[...] Kielessämme ja kirjallisuudessamme ei vielä kuin poikkeukselta soi impressionistinen, sisältä hehkutettu
sanarunous. Sanat eivät ole virinneet itsenäiseen eloon, paloon, eivät hehku tuntemuksen liekkeinä; ne ovat vain
sointuja tai elottomia, abstraktisia lauseen osia. Kaunis kielemme saattaa parhailla käyttäjillään kyllä soida ja laulaa,
mutta se ei leimua tuntemusta. Parhaatkin kirjailijamme saattavat ainoastaan juoksutella lauselmiaan, hyväillä
lauseaaltojen nousulla ja laskulla, sanojen äänteellisillä kuulosoinnuilla: heillä runoilee enemmän kieli kuin tunto, he
tuntevat enemmän kielen aaltoja kuin elämän. Heillä ei runollinen luominen ole tuntojen elävää riemun ja kipeyden
aaltoamista, ei sielun näkemysten sisäisyyttään särkyvää ihanuutta ja rikkautta, vaan sanojen äänteellistä
soittelemista. [...] (Min kursiv.)
[…] I vårt språk och i vår litteratur ljuder inte ännu förutom med några undantag en impressionistisk, en ordpoesi
som man gett en inre glöd (”hehkutettu”). Orden har inte börjat få ett självständigt liv, brand, de brinner inte som
känslans och förnimmelsens (”tuntemuksen”) lågor; de är bara som toner eller livlösa, abstrakta delar i en sats. Vårt
vackra språk kan nog hos sina bästa användare ljuda och sjunga, men det lågar inte av känsla och förnimmelse. Till
och med våra bästa författare kan endast låta sina yttranden springa, smeka satsvågorna med höjningar och
sänkningar, med ordens ljudlika/fonetiska hörselklanger: hos dem är det snarare språket som diktar än känslan och
förnimmelsen (”tunto”), de känner mer till språkets vågor än livets. För dem är det poetiska skapandet inte något
levande glädjens och smärtans vågfarande (”elävää riemun ja kipeyden aaltoamista”), inte den ljuvlighet och
rikedom som går sönder i det inre seendet hos själen, utan ett fonetiskt spelande med ljud. […] (Min övers. och
kursiv., de specifika Kilpiorden inom parentes.)
[...] Kirjalta ei meillä vaadita sanojen eloa, ei elämän esitystä, joka lainehtii ajatusten ja elämäntuntemusten elävänä
merenä, jossa sairastaa tai riemuitsee läsnäoleva, läsnäeletty elämänhurma tai -haikeus, jossa sanat, lauseet,
ajatukset ovat elämyksiä, vaan meillä hurmaa ja häikäisee halpahintaisempikin aate- ja tunnekoreilu: pelkkä
ulkopuolinen näköaatteilu, taustattomien sanojen ihanteellisuuden ja ylevähenkisyyden kuvastelu ja peiliheijastus
tai sanojen foneettinen, kalevalainen kaikutenho. Milloin kirjailijamme tavoittelevatkin tunneilmaisua, jää se heillä
joko komeilevaksi, paisutetuksi sanamahtiponneksi, jonka kumisevan, suurieleisen korskuuden ja kajahtelun alta
kaikki persoonallinen tunteminen tuntuu jäätyneen, tai se takeltuu arkailevaksi epäyksilöllisyydeksi, matalaksi
senttimentaalisuudeksi voimatta ainoassakaan sanassa tai tuntemuksessa leimahtaa todellisen elämäntunnon
kirkkaaseen, paljaaseen, polttavaan loimoon.
Että kielemme kuitenkin tällaiseen välittömään, sisältä hehkutettuun tunteenilmaisuunkin voi puhjeta ja
tulistua, kun vain kielenkäyttäjällä on rinnassaan ja mielessään ahjo tämän tulen irtipäästämiseen ja
esillelietsomiseen, sen todistaa Aleksis Kiven runous... [...] (Min kursiv.)
Av en bok hos oss krävs inte ett ordens liv, inte en livets framställning, som böljar som ett levande hav av tankar
och livserfarenheter, där det närvarande lider eller jublar, den genomlevda livsextasen eller -vemodet, där ord,
satser, tankar är upplevelser, utan hos oss förtjusar och förbländar till och med en billigare tanke- och
känslodekorering: enbart en ytlig tankeverksamhet, en beskrivning och spegelreflexion av bakgrunden till ordens
idealistiska och högtravande karaktär eller ordens fonetiska natur, ekot och förtjusningen av Kalevalaspråket. Då
våra författare eftertraktar känslouttryck, stannar det hos dem antingen på en pampig, svulstig pondus i fråga om
ordets makt (”sanamahtiponsi”), något som under det svulstiga och pompösa frustandet och dova klingandet ser
ut att ha frusit all personlig känsla och förnimmelse, eller det hänger upp sig på en försiktig icke-individualitet, låg
sentimentalitet utan att i ett enda ord eller i en enda förnimmelse flamma upp i en verklig livskänslas klara, nakna,
brännande låga.
Att vårt språk emellertid kan blomstra och flamma upp i ett dylikt direkt, ett inre glödande känslouttryck, bara
språkbrukaren i sitt bröst och i sin tanke har en ässja där man kan låta denna eld släppa lös och locka fram den, det
bevisar Aleksis Kivi… (Min övers. och kursiv.)
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Ovan är de nominaliserade fraserna invecklade, det visar hur svårt det kan vara
att översätta Kilpis känslor och förnimmelser till svenska. Med tanke på Kilpis
ordskapande i relation till form och innehåll refererar Arni Penttilä också den
enkät som Finska litteratursällskapet i Finland lät utföra i syfte att samla in
information om de senaste nyorden i finskan. Kilpi svarade dem som samlade in
uppgifter att han inte erkänner att han är ”skyldig” att ha ”diktat upp”
(”sepittämiseen”) ett enda ord och är därför ovillig att presentera någon som
helst ”orsak till syndabekännelse” (”seikallista synnintunnustusta”). Han menar
att nyord som element för uttrycket förblir kalla och stumma (”ilmaisun
elementteinä kylmiksi ja puhumattomiksi”). Däremot får det verkliga språket sitt
ursprung ur andra källor där det sjuder av det dynamiska livet:300
[...] Todellinen kieli hersyy syvemmistä lähteistä kuin johtelevan ja yhdistelevän järjen kylmältä alasimelta, vain
liehtivän sydämen suulla ja luovien aivojen ahjossa sulaa kielen rauta juoksevaksi, ja vain sieltä noudettu hehkuva
on alasimellakin taipuvaa. […]
[…] Det verkliga språket springer (”hersyy” ’flödar, sprudlar’) ur djupare källor än ur det logiska och
kombinerande kalla förnuftets ässja, enbart vid ett hjärta som står i lågor och på den kreativa hjärnans ässja
(”luovien aivojen ahjossa”) smälter järnet och blir flytande, och enbart från den gör att det glödande är tänjbart
även på ässjan. […] (Min övers., de specifika Kilpiorden inom parentes.)

I sitt försvar att förklara hur Kilpi i sitt berättande brukar ord i poetiskt syfte är
han förnärmad av den kritik som sade att hans språk är för konstlat, konstfärdigt
och komplicerat. För Kilpi blir ordskapandet och språket något metafysiskt och
fenomenologiskt; det immanenta, det som finns i vårt medvetande uppenbarar
sig för Kilpi i ett tålmodigt seende, lyssnande och väntande hur ett ord ska få ett
liv i ett satssammanhang:301
[...] En ymmärrä sitä miestä, joka istuu pöytänsä vieressä ja alkaa harkita sanaa ilmasta jollekin käsitteelle. Sanahan
on ilmaisun kipenöimistä lauseessa, sanahan on se, joka saapuu silloin, kun ilmaistava hengittää itsensä periodiksi ja
tarvitsee juuri sen sanan. Sana puhkee kuin lehti oksasta, ei sitä oksaan ripusteta, ja mies joka tietää, että nyt hän
sepitti sanan, hän viskatkoon tekeleensä paperikoriin, sillä se on varmaa, että semmoinen sana ei ole mahlasta
vironnut: tekokukkaset eivät lakastu, mutta ne eivät eläkkään: Sananluominen on trancea, hurmiota eikä näpertelyä. [...]
(Min kursiv.)
[…] Jag förstår mig inte på den man, som sitter vid sitt bord och börjar fundera på ett ord för att uttrycka något
begrepp. Ett ord innebär ju att uttrycket gnistrar (”kipenöimistä”) i en sats, ett ord är ju det som infinner sig då det
som skall uttryckas andas sig självt till en period och behöver just det ordet. Ett ord slår ut som ett blad ur sin gren,
inte hänger man upp det i en gren, och en man som vet, att han nu diktade upp ett ord, han må kasta sitt alster
(”tekele” ’fuskverk’) i papperskorgen, för det är sant, att ett dylikt ord inte sprungit (”vironnut”) ur saven:
konstgjorda blommor vissnar inte, men de lever inte heller: Ordskapandet är trance, extas, och inte något knåpande. […]
(Min övers. och kursiv., de specifika Kilpiorden inom parentes.)
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Penttilä 1947a: 58–69.
Penttilä 1947a: 58–69; 1947b: 41, 42.
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Kilpi försvarar författarens sätt att få använda sin poetiska finska på ett
nydanande sätt. Exempelvis Kai Laitinen konstaterar att det är just spänningen
mellan ’jagets’ och ’de andras’, det synligas och det osynligas, det föreställdas och
det verkligas, det förgångnas och nuets, den fenomenala och den funktionella
världen som är väsentligt för hela skärgårdsserien och därmed det specifika
språket som allt detta uttrycks med och igenom.302 Rötterna till Kilpis
berättarkonst har man sökt förutom i hans dövhet också i litterära förebilder och
hans egna konstteorier. Två viktiga europeiska förbilder är James Joyce och
Marcel Proust vilka förnyade romanen. Kilpi nämner med stolthet i ett brev till
Elmer Diktonius (14.10.1934) att han också själv skapat tekniskt sett någonting
alldeles nytt, någonting lika avancerat som t.ex. Joyce eller Proust, men ur friska
livskällor (”teknillisesti aivan uutta, jotakin yhtä avansoitua kuin esim. Joycen tai
Proustin luomat, vaikka terveiltä elämän lähteiltä”).303 Det var V. A. Koskenniemi
som i sin recension i Uusi Suomi (12.11.1933) av Alastalon salissa nämner Marcel
Proust och att de båda hade begett sig på spaning efter den tid som flytt.304 Kilpi
skriver att han kände till Prousts romanserie, som han fick höra om då han redan
var långthunnen med sin skärgårdsserie, men konstaterar att det finns vissa
likheter i greppet men också skillnader. Likaså försökte Kilpi också bekanta sig
med James Joyce men konstaterar att hans kunskaper i engelska inte räckte till att
läsa honom.305

Laitinen [1965] 1984: 106.
Laitinen [1965] 1984: 106.
304 Laitinen [1965] 1984: 106; Om jämförelser med Marcel Proust och James Joyce, se Koskimies 1934: 36.
305 Laitinen [1965] 1984: 106.
302
303
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DEN FINSKA OCH DEN SVENSKA SEMIOSFÄREN,
LOGOSFÄREN OCH LOGOTOPEN

______________________________________________________
6 Thomas Warburton –
att översätta ”en livstotalitet” till svenska
______________________________________________________
6.1 Den svenska översättningen i semiosfären, logosfären och logotopen
”… som balanserar på två löpande hästar med en fot på vardera …”

Relationen mellan källtexten och måltexten har diskuterats så länge översättning
som verksamhet har funnits. De två polerna, dvs. den lingvistiska
översättningsforskningens syn på ekvivalens, motsvarighet, och den dekonstruktivistiska
synen på översättning presenterad av Jaques Derrida, är två ytterligheter.
Relationen mellan förlagan och översättningen är en paradox; att skapa samma
nya text med utgångspunkt i olika frihetsgrader om lojalitet gentemot författaren,
om översättarens roll som översättare och medförfattare samt sedan läsarna.
Derrida introducerar termen différence. I syfte att förstå en text innebär detta att
texten inte är en sluten utan en öppen helhet med olika spår.306 I sin bok The Open
Work (1989) diskuterar Umberto Eco det estetiska verkets ständigt öppna natur
och möjligheter till olika tolkningar. ”The poetics of the ‘work in movement’ (and
partly that of the ‘open’ work) sets in motion a new cycle of relations between the
artist and his audience, a new mechanics of aesthetic perception.”307 Kilpis
modernistiska verk med sin strukturella vitalitet är ett sådant öppet verk som
skapar nya betydelser och där översättaren i sin tur skapar nya betydelser och
tolkningar.
I sitt verk Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord (2003) beskriver Thomas
Warburton sin verksamhet som översättare. Samtidigt kommer han också in på
översättarens olika roller:308
Översättarens verksamhet har beskrivits med mångahanda liknelser, den ena vackrare än den andra. Hans
funktion kan erinra om skådespelarens eller estradmusikerns – han är då en tolkande, en reproducerande konstnär.
Eller hon är cirkusartist som balanserar på två löpande hästar med en fot på vardera. Så svårt och krävande har
någon påstått att det är. […] Översättaren är en sorts hantverksskrivare, som helt enkelt anlitas för att sköta en bit
av den litterära kommunikationen, en litteraturens rörmokare. Och sådana är nyttiga och bra, om de kan sitt yrke,
och utan dem skulle allas vår vattentillgång inte alls vara vad den är och vad vi behöver.
Derrida 1982: 3.
Eco 1989: 22–23.
308 Warburton 2003: 5.
306
307
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Warburtons metafor för översättningsprocessen är belysande; det är som att ta
sig fram på två cirkushästar med ett ben på var – så svårt kan samspelet mellan
käll- och måltexten vara, dvs. att balansera mellan förlagan och översättningen, en
paradox där en och samma text blir samtidigt densamma men en ny text. Hur
översätter man ett prosaepos som Alastalon salissa (1933) med ett så specifikt
nyskapande poetiskt språk som representerar både genremässigt och språkligt det
moderna? Även om den skönlitterära översättaren kan och vet mycket om
språkets och stilens olika syntaktiska, semantiska och pragmatiska resurser är det i
sista hand det intuitiva som styr översättningslösningarna.309 En kreativ syn på
översättning finns i en intervju med Thomas Warburton i Dagens Nyheter med
rubriken ”Han översätter på intuition” där Warburton berättar att han medvetet
undvikit att fördjupa sig i översättningsteori, att han arbetar på intuition. Detta låter
sig ju sägas när det är frågan om ”en person vars bildning verkar omfatta allt och
vars känsla för valörer, kulörer och tonlägen har en seismografs känslighet”,
skriver Calle Pauli.310 En skönlitterär översättares intuition arbetar både på yta
och djup och omfattar en subtil språk- och stilkänsla men mycket av kunskap och
erfarenhet.311
Volter Kilpi har med sitt impressionistiska språk och sin fantasi velat komma åt
”karaktärernas, psykenas, läggningarnas, temperamentens samspel och motspel”,
skriver Warburton i sin inledning till den svenska översättningen I stugan på
Ylistalo (1976) av det finska originalet från år 1934.312 Warburton har som
översättare skapat en lika olika svensk text på ett så utförligt sätt som om Kilpi själv
skulle ha skrivit på svenska. Detta är en beskrivning som skönlitterära översättare
använder för att ge uttryck för relationen mellan käll- och målspråket.313
Porträtteringens djup och de subtila nyansernas form och innehåll (åter)skapar
det finska originalet på svenska. De två olika språken, det finskugriska språket
finska med sitt kasussystem och det indogermanska språket svenska med sitt
prepositionssystem har, så som Warburton konstaterar, skillnader som han
beskriver med termen logotop, dvs. varje språk aktualiserar sin egen begreppssfär,
en egen specifik logotop ’begreppsbakgrund i varje språk’ som översättaren
anpassar sig till i sin översättningsprocess, dvs. varje språk och varje kultur
manifesterar en egen logos och en egen topos.314

Kukkonen 2010: 99–121.
Pauli 2002.
Kukkonen 2001: 121–138.
312 Warburton 1976: 10.
313 Kukkonen 2010: 99–121
314 Se “Translation as a Different Conceptualization”, Gomola 2007: 312–323.
309
310
311
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I Yuri Lotmans kultursemiotik finns termen semiosfär, en term som han skapat i
analogi med termen biosfär. Lotmans semiosfär ”covers the totality of sign users,
texts, and codes of a given culture”, enheten semiosis är enligt Lotman ”the
smallest functioning mechanism, is … the whole semiotic space of the culture in
question. This is the space we term the semiosphere”.315 Bachtins term är
logosphere.316 Därtill talar Lotman om termen gräns, dvs. de olika gränser och
gränsöverskridanden som finns i semiosfären, i den semiotiska tiden och i det
semiotiska rummet där betydelse skapas. Semiosfären är en förutsättning för att
betydelser och signifikans kan skapas.317 För Lotman är textbegreppet en
utgångspunkt med olika funktioner; texten kan utgöras av en större helhet,
samhället och kulturen men också av muntliga och skriftliga texter som skapar
nya betydelser och traderar det kollektiva minnet. På och vid gränsen mellan den
egna (jfr Bachtins mitt ord och det främmande ordet slovo318, diskurs, jfr logos) och
den främmande texten semiotiseras texten till en ny text som bär på betydelse. Att
översätta innebär alltså en ”translocation”, en transposition, en omorganisering av
originalets begreppssfär på ett nytt sätt: paradoxen är att originalets text blir samma
olika text. Bachtin talar om logosphere, ”dialogic sphere where the word exists”.319
För översättningens del kunde jag i analogi tala om en helhet av transsphere,
transsfär, där många aspekter spelar in i hur en översättning blir till i en verbal,
spatial och temporal sfär i likhet med Peeter Torops ”translation of the space”
som sker med utgångspunkt i Lotmans semiosfär. Warburton förklarar ett
språkbyte, relationen källspråk och målspråk på följande sätt:320
Men tillbaka till finskan. – Hos den kameleont man får lov att vara som översättare avsätter ett språkbyte, alltså
mellan olika källspråk, sina spår. Man byter inte bara ord, utan också begreppsbakgrund, låt oss kalla det logotop, så
Lotman 1990: 125.
Se Mandelker 1994: 386.
Se semiosphere, “Semiotic space”, se Lotman 1990: 123–130, se ”The notion of boundary”, se Lotman 1990: 131–141; se
också Sebeok 1999–2001: 283–289 om en grundlig genomgång av Lotmans term semiosphere och dess uppkomst samt Torop:
1999–2001: 307–311 om Semiopherical Understanding: ”An important function of the semiosphere is to serve as a notion to
express at the best the isomorphism of linguistic thinking, the text and the culture. Therefore semiosphere turns out to be this
semiotic space in which there are inseparably together two processes: on the one hand, there is understanding – nonunderstanding and self-understanding, on the other, there are recognition – non-recognition and self-recognition. The
importance of differentiating between the two processes comes vividly forward, especially, if we want to make sure of the
extent of understanding or misunderstanding. […]. Consequently, semiosopheric understanding primarily means
understanding the continuity and structure of space. Semiosphere speaks in spatial language and this language often needs
translation […] understanding and recognition via the notion of the translation of space. […] p h y s i c o-g e o g r a p h i c s p
a c e means primarily the sociolinguistic aspect of place […] (s. 305). […] p s y c h o l o g i c a l space. This means that along
with linguistic coherence there is a reason to talk about translation as an imaginable whole and therefore of perceptive
coherence. The problem of s o c i a l s p a c e is to be treated independently, as the way of transmission of the social worlds of
the text, beginning from the hierarchy of social worlds and ending with the viewpoint of the narrator. […] (s. 306). […]
Semiospherical understanding brings especially vividly forward the connection between verbal language and spatial language.
And since these two languages always exist, in the case of every individual message we have to take into account also the
translability of space. Therefore verbal understanding is also semiospehrical understanding (s. 309).
318 Se om slovo ’ordet’, ’diskurs’ i Bakhtin 1981: 427; ”Ordet hos Dostojevskij”, Bachtin 2010: 219–335.
319 Mandelker 1994: 386.
320 Warburton 2003: 75.
315
316
317
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har vi uppfunnit en lagom lärd och onödig term för ändamålet. Man får alltså ställa om sitt språköra, och en
mängd patentlösningar på många vanliga grammatiska strukturer dyker upp i beredskap, till exempel för
participen i finskan. Nya arter av grodor håller till i den nya logotopen och gör kameleonten sällskap. (Min
kursivering.)

Citatet är ur Warburtons bok Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord (2003) där
han beskriver hur det är att översätta både världslitteratur till svenska och finska
klassiker till svenska. I det korta förordet till storverket Alastalon salissa. Kuvaus
saaristosta I–II, I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II från år 1997, beskriver
Warburton sin översättningsprocess:321
[…] Alastalon salissa, »I salen på Alastalo«, som han själv [Volter Kilpi] ville kalla ett prosaepos. För det var ingen
vanlig roman, det visste han naturligtvis mer än väl. […] Den utspelar sig i den episka konstens rum och tid och
verklighet, där en blick, ett minne eller en tanke kan utesluta ett människoliv och uttrycka dess summa. […]
Det som var nytt och överraskande i Kilpis finska har en översättare inga rimliga chanser att återge.
Språkstrukturer och former står för en stor del av originaliteten, och de låter sig helt enkelt inte efterbildas med
hjälp av en annorlunda grammatik. Med satsbyggnad och språkrytm går det bättre. Vad man allra bäst kan hoppas
på att återskapa är stämningarna, livskänslan, porträtteringens djup. Lyckas man med det har man åtminstone
räddat halva verket. Enligt min mening räcker det till för att försöket skall vara värt att göra.

Den kreativa skönlitterära process (jfr översättaren som subjekt, se Kristevas
begrepp le sujet en procès, procès de signifiance) som översättaren skapat i den färdiga
översättningen med olika kognitiva, semantiska och stilistiska val kan endast
blottläggas i en noggrann jämförelse av förlagan och översättningen.322 En
vägledning kan uttolkaren också finna i de paratexter (översättarens för- eller
efterord)323 som översättaren skrivit. En sådan finns ovan där Warburton ger en
kort förklaring till hur han gått tillväga då han översatt Kilpis skärgårdsskildring –
ett verk som länge ansågs vara omöjligt att översätta (jfr Elmer Diktonius som
började översätta verket på 1930-talet men gav upp). I Kilpis säregna språk och
stil uttryckta genom det finskugriska språket finskans språk- och kulturspecifika
resurser gäller det för översättaren att återskapa förlagans estetiska funktion, dvs.
”stämningarna, livskänslan, porträtteringens djup” med det germanska språket
svenskans resurser. Adekvatheten utgår från källspråket, acceptabiliteten åter från
målspråkets perspektiv. I dialogen mellan förlagan och översättningen utgår
översättaren från den dubbla trohetens princip; översättaren är en förhandlare mellan
dessa två: författaren och det nya verket.

Warburtons förord i Kilpi [1933] 1997, I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I, s. 8–10.
Jfr Gullin 1998: passim; Lindqvist 2002: passim.
323 Genette, Gérard. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Trans. Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press; se
“Paratexts” av Şehnaz Tahir Gürçağlar, Handbook of Translation Studies Online [2010] 2014.
321
322
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6.2 Dialogen mellan förlagan och den översatta texten
Warburtons svenska översättning har mottagits som ett mästerverk av
recensionerna.324 Men vad är det som gör den svenska översättningen till ett
mästerverk? Denna fråga ska min bok försöka svara på. Även om den
professionella skönlitterära översättaren har stor allmänbildning, är invigd i
litteratur och källor av olika slag, har en utomordentlig känsla för språk, stil och
de hårfinaste nyanserna, är det sist och slutligen känslan för det konstnärliga verket
och intuitionen, ”förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan
(medveten) tillgång till alla fakta; ofta i mots. till logiskt resonerande förmåga”325,
den inre synen, rytmkänslan, instinkten ’att man kommer till insikt’ (jfr det finska
verbet oivaltaa och substantivet oivallus) som avgör det slutliga valet av ett ord, ett
uttryck, en konstruktion, en rytm såväl på makronivå (texten som helhet) som på
mikronivå (de språkliga och textuella valen). Hur kan detta implicita göras explicit?
Översättandets inherenta metod som vetenskapligt är svår att fånga, är
abduktionen ’gissandets logik’, en typ av slutledningar som Ritva HartamaHeinonen diskuterar i sin doktorsavhandling Abductive Translation Studies. The Art
of Marshalling Signs (2008a) med utgångspunkt i den amerikanske semiotikern,
språkfilosofen och logikern Charles Sanders Peirce (1839–1914) – översättning
uppfattas som ’tecken som utvecklas till ett mera utvecklat tecken’.326 I min
artikel Flux in translation semiosis: Signs and sign systems on surface and depth diskuterar
jag hur översättaren för en ständig dialog mellan tecken och teckensystem på
språkets och kulturens yt- och djupstrukturer, dvs. hur tecken lever i tid och rum,
hur tecken får sin form, sitt innehåll och sin tolkning endast i de sammanhang de
existerar.327
Författaren och översättaren Thomas Warburton beskriver Kilpis språk på
följande sätt:328
Vad som gör mycket av Kilpis prosa strikte oöversättligt är att han rör sig så obundet bland ordklasserna i sitt
språk. Han gör med lätthet om substantiv, adjektiv, verb och adverb till adverb, verb, adjektiv eller substantiv, och
sådana förvandlingar kan sällan efterbildas på något stelare språk än finskan, vilket troligen vill säga de flesta. I
sina sammanhang verkar Kilpis ordbildningar nog oväntade ibland, men mycket sällan skruvade. Själv försäkrade
han att ingenting av hans ovanliga språkhantering bestod i konstruktionsmöda, utan mest i konsten att tålmodigt
lyssna inåt.

Se Kukkonen 2005: 119.
SO 2009: 1372, s.v. intuition, jfr lat. intueri ’se på, beskåda’; jfr instinkt ”inre drift som inte är vilje- eller tankestyrd och som
leder till visst beteende” SO 2009: 1355, s.v. instinkt; jfr latin instinctus ’ingivelse’ till instinguere ’egga’, eg. ’sticka in’.
326 Se också Hartama-Heinonen 2008a: passim; Hartama-Heinonen 2008b: 32–33.
327 Kukkonen 2001: 121–138.
328 Warburton, Efterskrift 1970: 111–112.
324
325
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Volter Kilpis storverk, hans episka svit från 1860-talets Gustav, är en hyllning till
den bygd där Kilpi själv har sina rötter. Men det är inte bara frågan om att hylla
utan också att gestalta och sammanfatta inte bara livet i Gustavs utan själva
mänskotillvaron: ”med sin trögt svällande, långsamt böljande och åter sjunkande
stil, full av sidoblickar och snedbelysningar har Kilpi verkligen ringat in en
komplexitet som svarar mot hans fordringsfulla ord om människolivet sådant det
leves; ”det enda värdiga ämnet”. Rätt långt från realismen i naturalistisk mening
återger i alla fall dessa böcker [Alastalon salissa, Pitäjän pienempiä] livet, tillvaron,
konkret.”, skriver Warburton.329

329

Warburton 1970: 122.
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EN SKÄRDGÅRDSSYMFONI
______________________________________________________
7 Om receptionen

______________________________________________________

7.1 Brev till en förståelsefull förläggare
I sitt brev av den 1.4.1933 skriver Kilpis förläggare Alvar Renqvist (1868–1947)
på Otava i Helsingfors till Volter Kilpi följande: 330
Som ett verkligt glädjebudskap anlände Ert brev i dag, där Ni medlar att Er skildring av beslutet om ett
barkskeppsbygge förhoppningsvis blir klar i tryckfärdigt manuskript denna sommar. […] Det vore bra trevligt att
få ge offentlighet i höst åt den första delen av Ert storslagna epos, som jag till en del har fått stifta bekantskap
med i manuskript. Enligt min mening kommer detta att bli en märkeshändelse i vår litteraturs annaler, och
utgivningen borde avgjort inte framskjutas längre, ty verket ägde redan då jag fick del av det alla kännetecken på
fullkomlig mognad. […]

Alvar Renqvist beskriver Kilpis verk som ett ”storslaget epos” – han använder
ordet epos – och att boken kommer att vara ”en märkeshändelse i vår litteraturs
annaler”, detta verk som Kilpi själv kallar ”prosaepos”. Redan år 1931 hade
Renqvist i ett brev till Kilpi skrivit följande: ”Med stort intresse har vi tagit del av
Ert manuskript, som konstnärligt och litterärt är ypperligt och till arten originellt
och självständigt i vår litteratur.”331 Det enda ”diskutabla” ur förläggarsynpunkt
som Renqvist vill ta upp är ”det stora omfånget som gör verket dyrt och
sannolikt för en del av bokköparna mindre lockande både på grund av omfånget
och priset”. I det formulär som Alvar Renqvist ber Kilpi fylla i under frågan ”Till
vilken litteraturkategori hör Ert verk (skönlitteratur, kunskapslitteratur, praktiska
handböcker l. dyl.)?”, skriver Kilpi följande: ”Ett prosaepos ur skötet av min
födelsebygd.”332 I ett tidigare brev (30.3.1933) har Kilpi förklarat varför hans bok
inte är en roman, utan ett epos, ett prosaepos.333

Kilpi 1997: 23, Alvar Renqvists brev till Volter Kilpi 1.4.1933.
Kilpi 1997: 23, Alvar Renqvists brev till Volter Kilpi 22.4.1931.
332 Kilpi 1997: 24–25, Volter Kilpis brev till Alvar Renqvist 8.10.1933.
333 Kilpi 1997: 20–21, Volter Kilpis brev Alvar Renqvist 30.3.1933.
330
331

129

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

7.2 ”att Ni har mod och fräschör för ordskapande”
I salen på Alastalo är ett ovanligt verk, en skärgårdsskildring, ”ett prosaepos” som
Kilpi alltså själv ville kalla sitt verk, inte en roman eftersom det inte har någon
tydlig handling, så som han själv formulerar det. Boken har jämförts med Marcel
Prousts (1871–1922) À la recherche du temps perdu (1913–1927, sv. övers. På spaning
efter den tid som flytt) och med James Joyces (1882–1941) Ulysses (1922, sv. övers.
Odysseus 1946, rev. 1992, 2012).334 Men Kilpi har själv konstaterat att han inte
kände till dessa verk då han år 1924 började skriva på sin skärgårdsskildring och
under tio års tid skrev på sitt verk,335 hans språk och stil var hans egna; språket
växte fram ur hans sydvästfinländska skärgårdsmiljö och barndomen. Han ansåg
själv att ”eposet” hörde hemma i världslitteraturen men att det finska språket
gjorde att det aldrig skulle få någon annan läsekrets än den finska. Men han
menade att hans noveller och skärgårdsskildringar i svensk översättning via
Sverige skulle vara ett sätt att boken blev en del av världslitteraturen. Därför
kommer Elmer Diktonius in i bilden; Kilpi ansåg att Diktonius var den ende
författaren på 1930-talet som kunde översätta honom. Diktonius fick något
översatt till svenska och publicerat, sedan lämnade han Kilpis texter.
Volter Kilpi och Elmer Diktonius (1896–1961) brevväxlade från år 1932. Kilpi
bad Diktonius översätta hans tusen sidor tjocka verk Alastalon salissa redan innan
den kom ut år 1933. Kilpi menade att verket mätte sig med litteraturen i Europa
och att en svensk översättning och vägen genom Sverige kunde fungera som
förmedlare in i världslitteraturen. Kilpi var övertygad om att bara en modernistisk
och tvåspråkig författare som Diktonius skulle kunna transponera hans texter till
ett annat språk:
Olen saanut sen käsityksen, että Teillä olisi rohkeutta ja tuoreutta sanaluomiseen, sitä häikäilemättömyyttä, joka
käsittelee kielimateriaalia suveräänisti ilman konvenanssia ja arkailua silloin kun on ilmaisulle murrettava uoma. 336
Jag har fått den uppfattningen, att Ni har mod och fräschör för ordskapande, den hänsynslöshet som behandlar
språkmaterialet suveränt, utan konvenans och klenmodighet när en bana skall brytas för uttrycket. 337

Diktonius började översätta Kilpi år 1932, texter som skulle innehålla fyra
noveller ur samlingen Pitäjän pienempiä och avsnittet Historien om Albatross ur
romanen Alastalon salissa. Ett förlagsavtal om detta verk kallat ’Enkla människor’
Se Cederholm 1986: 86–96 som jämför Leopold Blooms medvetandeström och Härkäniemis piphyllemonolog, se om
jämförelser mellan Joyce och Kilpi.
Volter Kilpis brev till Lauri Viljanen 29.3.1934 i Lyytikäinen 1993: 179.
336 Kilpis och Diktonius brevväxling SLSA 568.4, Volter Kilpis brev till Elmer Diktonius, 20.12.1932.
337 Tarkka 1990b: 167, övers. Mona Martin.
334
335
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hade redan ingåtts med Bonniers. Kilpi förband sig att kostnadsfritt leverera en
översättning med ett förord av professor Olaf Homén. Förordet blev färdigt men
inte Diktonius översättning. Kilpi fick inget vederlag för sina pengar och tonfallet
skärptes i brevväxlingen, men trots detta förblev Kilpi och Diktonius vänner.
Vintern 1936 besökte Diktonius Kilpi i Åbo och skrev artikeln Volter Kilpi – en
man i Åbo för Dagens Nyheter (1936). Det stora översättningsarbetet att översätta
skärgårdsskildringen var dock omöjligt för Diktonius att genomföra varför han
tackade nej, fastän han av manuset kunde se att det var ett mästerverk. I Dagens
Nyheter år 1937 presenterar Diktonius Kilpis Kirkolle och konstaterar bl.a. att Kilpi
är mästare och revolutionär i det stilistiska. Diktonius publicerade dock avsnittet
”Vierniemi Jooseppi” ur Kirkolle (1937) i svensk översättning i årspublikationen
Nordens kalender (1938). Av novellerna i Pitäjän pienempiä torde Diktonius ha
färdigställt ”Vandraren på isen”, men då den publicerades år 1946 i antologin
Finska berättare I finns endast hälften av novellen med.338
Skärgårdsskildringen kom ut år 1933 och 37 år senare översätter författaren
och översättaren Thomas Warburton först Kilpis Historien om Albatross (1970),
som utgör kapitel 13 i Alastalon salissa, I salen på Alastalo sedan I Stugan på Ylistalo
(1976), det finska originalet Pitäjän pienempiä (1934). År 1997 efter ca 3 års
översättningsarbete på Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II utkommer så I salen
på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II i Warburtons svenska översättning, en
översättningsgärning som lovordats. De svenska recensionerna prisar både
författaren och översättaren. Detta modernistiska storverk i engelsk, tysk, eller
fransk översättning skulle vara en kulturgärning och ur översättningens och
översättlighetens synvinkel en process som skulle visa hur ett modernistiskt verk
hanteras på olika språk.339
Den svenska kritiken ger Kilpis verk positiva omdömen. Filosofie doktorn,
författaren och medarbetaren i Svenska Dagbladet Gösta Attorp (1899–1976),
författaren, översättaren och litteraturkritikern Johannes Edfelt (1904–1997) och
författaren, översättaren och litteraturkritikern Anders Östling (1884–1981)
berömmer Kilpis verk och Diktonius översättning ”Vandraren på isen”. Elmer
Diktonius (1896–1961) intervjuar Kilpi i Åbo och publicerar artikeln Volter Kilpi –
en man i Åbo (DN 1936) där han kommenterar bl.a. rytmen i de texter Kilpi hade
läst högt för honom:340

Tarkka 1990b: 169.
Kapitel 13 om Albatross i Alastalon salissa utkommer i tysk översättning på bokmässan i Frankfurt hösten 2014; Kilpi,
Volter 2014. Die Geschichte des Albatros. Übers. Gabriele Schrey-Vasara. Wuppertal: Arco Verlag.
340 Diktonius i Dagens Nyheter 1936; Tarkka 1990b: 166–167.
338
339
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Och han läser, och musikmänniskan i mig säger notera rytmen i vad han läser, för rytmiskt är det i högsta grad,
men rytmen skiftar oavlåtligt efter innehållet, liksom borrande sin väg i ständigt nya riktningar – ur ständigt nya
riktningar utövande sin suggererande verkan på åhöraren.

Elmer Diktonius skulle översätta Kilpi till svenska, så som det framgår av Kilpis
och Diktonius brevväxling redan från 1932. Kilpi hade betalat förskott 1934 åt
Diktonius enligt förlagskontraktet ’Enkla människor’ ur Pitäjän pienempiä och
Historien om Albatross ur romanen Alastalon salissa, men som blev ofullbordade. År
1949 publicerade den finländske författaren, journalisten och kritikern Bengt
Holmqvist (1924–2002) sin artikel ”Finsk vägvisare” om Kilpi i Aftontidningen där
han bl.a. tar upp det hur svårt det är för en författare från små språkområden att
komma till den övriga världens kännedom. Holmqvists Kilpianalys avslutas med
en jämförelse mellan Joyce och Kilpi. Denna analys var drivfjädern till att BLMs
redaktör Åke Runnquist (1919–1991) i maj 1950 skrev till Diktonius och bad att
få översättningar av Volter Kilpis produktion. Diktonius hade några sidor färdiga
så som han skriver som svar till Runnquist genast i maj och i augusti. När
Runnquist senare påminner Diktonius om saken svarar Diktonius:341
Vad sedan Kilpi beträffar är han stilistiskt den värsta satgubben jag känner i världslitteraturen: han skapade sig ett
helt eget språk där man känner sig som en novis inför en abbot, men jag har studerat honom ganska länge – efter
ett par veckor får Ni kanske ett par kvartor av detta slag; mera kan jag knappast lova.

Entusiasmen kring Kilpis texter fortsätter i Sverige då Thomas Warburton på
1970-talet avslutade sina Kilpiöversättningar Historien om Albatross (1970), som
ingår som kap. 13 i skärgårdsskildringen, och I stugan på Ylistalo (1976), det finska
originalet Pitäjän pienempiä från 1934.

7.3 ”Den lever och dör med den finskspråkiga kulturen.”
År 1937 presenterar Aaro Hellaakoski i Eräs kirjallisuutemme monumentaaliteos (Ett
monumentalverk i vår litteratur, Suomalainen Suomi 1937) en Kilpitolkning.
Hellaakoski skriver om Kilpis skärgårdsskildring att den med tanke på stilens
briljans och kompositionens renhet (”tyylin loistolta ja komposition
puhtaudelta”) är av världsklass men konstaterar att dess stilistisk-språkliga dräkt
gör att den är omöjlig att översätta:342

341
342

Diktonius brev till BLMs redaktör Åke Runnquist i augusti 1950; Tarkka 1990b: 170.
Hellaakoski [1937, 1950] 1983: 55, 66–67.
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Surkea vahinko vain on, ettei se koskaan voi löytää tietä kielirajamme ulkopuolelle. Se elää ja kuolee
suomenkielisen kulttuurin mukana. Ja sillä sentään, jos se jollain suurella kulttuurikielellä olisi ilmestynyt, olisi
edellytykset löytää tiensä hienoston salonkien pöydille, marokiiniin ja kultaan sidottuna.
Det som verkligen är beklagligt är att den aldrig kan finna sin väg utanför våra språkgränser. Den lever och dör
med den finskspråkiga kulturen. Och den skulle verkligen, om den på något stort kulturspråk hade utkommit,
skulle ha förutsättningarna att finna sin väg till borden hos överklassen, inbunden i marokin och guld. (Min
övers.)

Aarno Penttilä kommenterar i sin artikel från 1947 denna utsaga av Hellaakoski
och också Elmer Diktonius översättning av några berättelser av Kilpi genom att
konstatera att receptionen av den svenska översättningen (även om den hade
förkortats) i en antologi fått positiva omdömen i Sverige, vilket enlig Penttilä
visar att Kilpifinskan gör sig i svensk översättning.343 På svenskt håll var
receptionen av Kilpis verk positiv. I Hufvudstadsbladet år 1934 presenterar den
finländska litteraturhistorikern Olaf Homén (1879–1949) Alastalon salissa, som
kommit ut 1933, på följande sätt:344
Han har isolerat sina personer i förhållande till den övriga världen. De leva i sin egen värld, ha sitt
existensberättigande som inbyggare i den. De äro livade av dess idéer och upptagna av problem, främmande för
alla andra spörsmål. De äro för det mesta vittberesta män; vad de ha sett och erfarit har ingått i deras andliga
utrustning, men de höra inte hemma på mer än ett ställe: i socknen där de bo, och just nu salen på Alastalo gård.
De omslutas av sin egen livsluft, de leva, känna, tänka inom en horisont, som liksom en magisk cirkel avgränsat
deras tillvaro från varje annan form av verklighet. Därför ter sig deras tillvaro för oss så egenartat, därför blir den
så fängslande, och därför erhåller den långa och omständliga och från romaneska händelser helt fria romanen en
så märkvärdig förmåga att intressera oss och faktiskt – rycka oss med.

När den tredje och sista delen av skärgårdssviten Kirkolle (Till kyrkan) kommer ut
år 1937 recenserar den finländske författaren och litteraturhistorikern Olof
Enckell (1900–1990) boken i Hufvudstadsbladet så här:345
[…] endast den, som behärskar finskan som sitt modersmål, har möjligheter att göra full rättvisa åt den sällsamma
och originella konstnärlighet, som präglar Kilpis produktion […] Kilpi spejar inte efter detaljerna som sådana utan
efter de stora sammanhangen, som blir uppenbara först när man pejlat de yttersta djupen i varje enskild företeelse.
[…]

I likhet med Aaro Hellaakoski konstaterar Enckell att Kilpis verk endast kan
förstås av dem som kan finska. Kilpis text lever och dör med den finska kulturen.
Av den tidiga Kilpiforskningen behandlar Vilho Suomis (1906–1979)
doktorsavhandling Nuori Volter Kilpi. Vuosisadan vaihteen romantikko (Den unge
Volter Kilpi. Sekelskiftets romantiker) från år 1952 Kilpis nyromantiska
produktion från 1900-talets början, dvs. verken Batsheba (1900), Parsifal (1902),
Penttilä 1947a: 42.
Homén 1934.
345 Enckell 1937.
343
344
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Antinous (1903) och Ihmisestä ja elämästä (1903). Vilho Suomi kommer också in på
Kilpis språk346 med anledning av den kritik språkforskaren och språkvårdaren
Artturi Kannisto (1874–1943) riktat Kilpis ordval och stil i tidskriften Virittäjä
1907.347 Kritiken visar hurdan attityden var till det nya modernistiska poetiska
språket, dvs. i fråga om en författare som Kilpi som går sina egna vägar och som
bryter mot den språkliga normen och genrebestämningen. Kritikerna går åt Kilpis
språk och stil och menar att han använder för mycket av emotiva verb som
herkähtää (’vara känslig’), tykähtää (’tycka om’) och värähtää (’vibrera’), substantiv
som liikutus (’att bli rörd’), tunnehymistys (’känslosmicker’) tunnevärähdys
(’känslovibrering’), äärettömyyspäilyntä (’oändlighetsspejande’), punastusaalto (’våg av
rodnande’, en rodnandets våg’), liikutusaalto (’rörelsevåg’) och adjektiv som
rikastulvainen (’flodrik’) kauneusvoimainen (’skönhetskraftig’), totisinsieluinen
(’allvarssjäl’) och syvälaineisin (’djupvågig’). De sistnämnda orden kan också
förekomma i komparativ och i superlativ.348 Dylika ord är inte undantag i Kilpis
text utan förekommer alltför ofta, vilket enligt kritiken leder till att stilen
äventyras, ja, till och med får en komisk effekt, konstaterar Suomi.349 Suomi
behandlar Kilpi också som översättare och Kilpis försvar, likaså refererar Suomi
till Artturi Kannistos hårda kritik om Kilpis språk och språkfel och alltför många
germanismer i finskan. Suomi presenterar också en kort förteckning över de
germanismer som Kilpi använder i sin produktion från 1900-talets början.350
Satu Apo går igenom Volter Kilpi och 1930-talets kritik.351 När Alastalon
salissa kom ut 1933 togs den emot med respekt men man förstod sig inte på den.
Den ansågs vara en gedigen hembygdsskildring men den tyngdes av en stil som
bestod av ett alltför utsmyckat bildspråk. V. A. Koskenniemi, rektor för Åbo
universitet, skrev att verkets inre dimensioner är betydelsefulla men riktade kritik
mot Kilpis onödiga språkliga broderier och att Kilpi hade skrivit en själslös
arabesk (”sieluttoman arabeskin”).352
Olaf Homén var däremot den förste som förstod sig på Kilpis 1930talsproduktion och skriver en lång presentation av Kilpi i Hufvudstadsbladet.
Artikeln börjar med följande ord: ”Volter Kilpi, en av de främste i finsk litteratur,
blir i dag 60 år.” Homén gav Alastalon salissa epitetet ”det glada eposet”. ”Med
Alastalon salissa har han diktat ett verk, där livskänsla och livsglädje förenat sig i
humorns form. [...] Kilpi har i sina båda senaste böcker diktat hymnen till
verkligheten som den enda källan till skönhet och glädje, har han endast skenbart
Suomi 1952: 132–133, 217–222.
Kilpi 1907: 162–168; se Penttilä 1947a: 58.
Suomi 1952: 132–133.
349 Suomi 1952: 222–223.
350 Suomi 1952: 219–222.
351 Apo 1977: 15–26.
352 Koskenniemi i Uusi Suomi 12.11.1933.
346
347
348
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dementerat sina romantiska föregåenden [...]”.353 Satu Apo konstaterar att det är
de finlandssvenska forskarna och författarna som visar sin förståelse och
uppskattning för Kilpi.354

7.4 Det omöjliga blir möjligt
Thomas Warburtons svenska översättning I salen på Alastalo (1997) visar att ett
verk som länge ansågs vara oöversättbart kunde översättas. Roman Jakobsons tes
om att ingenting är oöversättbart, eftersom allt som vi kognitivt kan förstå är
översättbart, men det poetiska är en utmaning som han också konstaterar.355
Thomas Warburton har visat att en ”stilistisk satgubbes text” (Diktonius utsaga)
som Kilpis går att översätta, att transponera, eller att tolka till ett annat språk, och
där det kognitiva inte räcker till, där tar det emotiva och intuitionen vid.
Översättning handlar mycket om att kunna kompensera där man förlorar något på
grund av de strukturella olikheterna i olika språk. Översättning är, så som George
Steiner konstaterar i sitt verk After Babel (1975), en fråga om tolkning;356 en
kunnig och intuitivt kännande översättare vet och kan använda språkets många
dolda resurser för att skapa, för att återskapa, för att återge det som författarens
intentioner har varit språkligt, innehållsmässigt och stilistiskt i syfte att skapa det
poetiska rummets språk, stil och genre. Semiosis sker i semiosfären, i det semiotiska
rummet med termer som gräns, diskurs och semiotisering, vilka Yuri Lotman
behandlar i sitt verk Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture (1990).
Nedan behandlar jag några recensioner och presentationer av Kilpis
skärgårdsskildring Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II:
1933
Koskenniemi, V. A. 1933. Kilpi, Volter: Alastalon salissa I–II, Uusi Suomi 12.11.1933.
1933
Homén, Olaf 1933. Ett finskt romanepos. Hufvudstadsbladet 12.11.1933.
1934
Homén, Olaf 1934. Volter Kilpi, Hufvudstadsbladet 12.12.1934.
Koskimies, Rafael 1934. Kertomakirjallisuutta. Volter Kilpi: Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta. I–II. ValvojaAika 1934.

Homén i HBL 12.12.1934.
Apo 1977: 18.
355 Roman Jakobson [1959] 1997: 150.
356 Steiner 1975: 471–474.
353
354
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1936
Diktonius, Elmer 1936. Volter Kilpi – en man i Åbo, Dagens Nyheter 1936.
1937
Diktonius, Elmer 1937. Presentation av två nya finländska böcker: Volter Kilpis Kirkolle och Gunnar Björlings
antologi Urval, Dagens Nyheter 6.9.1937.
Hellaakoski, Aaro 1937. Eräs kirjallisuutemme monumentaaliteos. Volter Kilpi: Alastalon salissa, Suomalainen
Suomi 1/1937.
Enckell, Olof 1937. [ Kirkolle.] Hufvudstadsbladet 1937.
1947
Matson, Alex 1947. Romaanitaide, om Volter Kilpi (Matson 1947: 109–131)
1949
Holmqvist, Bengt 1949. Finsk vägvisare. Aftontidningen oktober 1949.
1965
Laitinen, Kai 1965. ”Ei Kilpi ole kaikille” ([1965] 1984: 121–123)

När den svenska översättningen I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II
kommer ut i Thomas Warburtons svenska översättning 1997, skrivs exempelvis
följande recensioner (1997–2000), vilka jag i korthet refererar nedan:
1997
Hellström, Pär 1997. Smak av språkets halleluja i gomtaket. Volter Kilpis bok – fylld av vildvuxen och egensinnig
formuleringslust. Upsala Nya Tidning 21.7.1997.
Kollberg, Bo-Ingvar 1997. En klassiker tillhörig världslitteraturen. Upsala Nya Tidning 14.10.1997.
Packalén, Bengt 1997. Volter Kilpi: I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring. Bok 1 och 2. (Originalets titel: Alastalon
salissa, 1933). Översättning: Thomas Warburton. Atlantis (utk. 8.10.97). Rec. Bengt Packalén. Sveriges Radio
P1. Sänt 30.10.1997.
Lundstedt, Göran 1997. Storverk av en finländsk Joyce. Sydsvenska Dagbladet 28.11.1997.
Nilsson, Nils Gunnar 1997. Livboj för klassikerna. Sydsvenska Dagbladet 4.12.1997.
Ekerwald, Carl-Göran 1997. Hos barndomens vadmalsklädda gudar. mer än sextio år försenat når oss nu Volter
Kilpis stora finska epos. Dagens Nyheter 18.12.1997.
Ohlson, Per-Ove 1007. Sex timmar och 852 sidor. Per-Ove Ohlson läser första delen i Volter Kilpis märkliga
Skärgårdssvit. Borås Tidning 22.12.1997.
Combüchen, Sigrid 1997. Kilpis epos tar ett år att uppfatta. Svenska Dagbladet 22.12.1997.
Steinick, Karl 1997. Sjuhundra sidor om sex timmar, Helsingborgs Dagblad, 24.12.1997.
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1998
Hämäläinen, Timo 1998. Se kääntyi sittenkin! Alastalon salissa piti olla mahdoton kääntää. Ei se ollutkaan.
Helsingin Sanomat 4.1.1998.
Ingström, Pia 1998. Storslagen skärgårdssymfoni. Göteborgs-Posten 14.1.1998.
Zilliacus, Clas 1998. Den finska romanens vida rum. Nya Argus 1/1998.
Zilliacus, Clas 1998. Kieli avaa suurromaanin sinetin. Warburtonin ruotsinnoksen rekisteri on yhtä avara kuin
Alastalon Sali. Finsk övers. Timo Hämäläinen, Helsingin Sanomat 4.3.1998.
Kuivanen, Pauli Olavi 1998. En lov till långsamheten. Sundsvalls Tidning 14.3.1998.
Bromander, Lennart 1998. En litterär märkvärdighet. Men ägna minst ett halvår åt Volter Kilpis mästerverk.
Arbetet Nyheterna 15.3.1998.
Ohlson, Per-Ove 1998. Volter Kilpi än en gång. Borås Tidning 31.3.1998.
Karlsson, Jan 1998. Författarens dubbla face. Östgöta Correspondenten 25.5.1998.
Kuivanen, Pauli Olavi 1998. En lov till väl avvägda beslut. Norrköpings Tidning 8.5.1998.
Karlsson, Jan 1998. Den alltid lidande författaren. Sundsvalls Tidning 25.5.1998, Kvällsposten 26.6.1998.
Nyström, Jan-Olov 1998. Liten volym om stort författarskap. Hudiksvalls Tidning 7.2.1998.
Kilpi, Volter, Nio brev till en förståelsefull förläggare. Stockholm: Atlantis. Översättning Thomas Warburton.
Holmquist, Inger 1998. Kilpis skildring jämförs med Joyce. Bergslagsposten 14.1.1998.
Nyström, Jan-Olov 1998. Liten volym om ett stort författarskap. Norra Västerbotten 5.2.1998. Presentation av
Kilpi, Volter, Nio brev till en förståelsefull förläggare. Stockholm: Atlantis. Översättning Thomas Warburton.
Rehnberg, Rikhard 1998. Sisu vid skrivmaskinen. Västerbottens-Kuriren 13.3.1998.
Kilpi, Volter, Nio brev till en förståelsefull förläggare. Stockholm: Atlantis. Översättning Thomas Warburton.
1999
Balgård, Gunnar 1999. Ett litterärt mästerverk. Finländaren Volter Kilpi skriver i klass med Joyce, Proust och
Musil. Västerbottens-Kuriren 19.2.1999.
2000
Skribentens namn saknas. Kilpi, Volter 2000: I salen på Alastalo, Upsala Nya Tidning 9.6.2000 [Kort presentation.]

Nedan refererar jag kort några recensioner av den svenska översättningen av
Kilpis skärgårdsskildring. Recensionerna från 1997–2000 visar också hur det
finländska och det svenska litterära systemet tar emot Kilpis modernistiska verk.
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7.5 ”Kilpis epos tar ett år att uppfatta”
I Svenska Dagbladet (22.12.1997) ger Sigrid Combüchen en utförlig presentation av
Volter Kilpis I salen på Alastalo I–II (1997) och inleder sin recension med ett citat
där värden Alastalo talar: ”En karl som pratar är en karl på släp efter sin egen
krok, när han som tiger är en fisk som ännu simmar fritt på egna stjärtlag.” Detta
citat är ur kap. 7 (SA I: 311, kap. 7). Berättande, förhandlingar och
andelsteckning pågår i sex timmar av samtal – ”och av medvetandeströmmar,
vilka utformar tigandet som ett slags mentala trädgårdar, där variationsrikedomen
växer till det outtömliga”:
Själva handlingen överbjuder stort det aristoteliska ideal som säger att ett dramatiskt skeende skall vara identiskt
med – alltså inte gå utöver – den tid och det rum där det utspelas. Kilpis epos (som han föredrog att benämna sitt
verk) underskrider den regeln. (Combüchen 1997.)

Combüchen tar upp tidsaspekterna i verket och hänvisar också till Per-Erik
Cederholms doktorsavhandling Om det berättade i Volter Kilpis roman Alastalon
salissa (1986) som behandlar det dramaturgiska och att den tidsrymd som anges
för skeendet i salen inte når om de handlingar och resonemang som faktiskt
inträffar:
Skulle pratets timmar, kafferundan, toddyserveringen och undertecknandet pressas in i berättelsens deklarerade
tid, skulle vi få slapsticktempo. Den misstanken växer, både i text och läsning och understryker humorn, alltså
humorns särskilda respekt. (Combüchen 1997.)

Cederholm bryter mot den vedertagna bilden av Kilpis epos, uppfattningen att
den inte har en handling och riktning:
Han [Cederholm] går metodiskt igenom det talade, det skedda, det tänkta och underförstådda och upprättar en
nästan kyrkbokslig berättarstruktur där inte bara rubrikerna utan detaljerna ingår. Han påvisar då det som Kilpi
blandat bort och överger textens villkor för att se vad som finns bakom dem. Den synliga eller avsedda
berättelsestrukturen är tidsantydan med tidsupplösning, långsamma, utdragna skeenden, associationsflöden som
genom ett mirakel undgår att vara maniska trots att de har den språkliga manins alla kännetecken: i stället är de
följdenliga, logiska. Salsklockan stånkar fram timmar och minuter, men kronologin är i betraktarens öga.
Berättandet följer temperatur. Temperatur, temperament, tempo – vispar texten styv och formbar. (Combüchen
1997.)

Combüchen ger ett stilexempel som detta:
Malakias Afrodite Härkäniemi, kapten och orubblig ungkarl, var nu färdig med både prat och kaffetäkt. På hans
flata hand vilade en kopp som ett kärl av porslin bör vila i handen på en rofylld karl efter det att ett par av de
översta vitklumparna blivit plockade av sockerskålens råge till smaksättning och lämpligen blivit nersläppta att
smälta i det kaffevåta, det vitgulskimrande blivit hällt ur gräddsnäckans kupa ner i det mörka så mycket som
svärtan tycktes behöva läckerfärgas, och blandningen yttermera blivit omrörd med skedens silver, så att ögonen
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fått skåda och näsborrarna känna på dunstångan, om musten hade fått kulör och doft av den rätta sortens smak.
Och även pratet hade nu blivit hopknutet just så som en karl måste knopa upp sina ord både till sjöss och till
lands för att veta när han ska sluta och kan få stänga till sin mun i ro, låt så vara att pratet har rört sig i nog så
öppenlånga krökar och härvat upp sitt snörgarn i nog så vidlyftiga löpslingor. (SA I: 219–220, kap. 5.)

Combüchen konstaterar att det är adjektivet ”lukullisk”357 som anmäler sig efter
ett dylikt stilexempel, därför att ”det ljudhärmar den runda rörelsen i KilpiWarburtons otroligt uthålliga, aldrig släpande eller tröttnande eller – för den
delen – tröttande ordflätor”. Kilpis metod är ”ögonblicksbildens, där personernas
inre föreställningar korsas som i en brännpunkt till en livstotalitet”. Kilpi
förklarar att ämnet hembygden i moderniseringens första ögonblick – är en
himlagåva som inte får förslösas med brådska: ”Varenda mening måste hämtas
upp ur min egen fullaste fullhet”. Combüchen konstaterar att samtidskritikens
svala mottagande av verket kan ”helt enkelt ha gått bet på en kombination av
modernistiska formanspråk och ett historiserande innehåll eller – i en annan
vändning – modernism och vadmal”. Med mycket få undantag sviktade alltså den
samtida kritiken och köparna svek. Detta är märkligt, så som Combüchen också
påpekar, med tanke på att modernismen var etablerad sedan åtminstone något
decennium tillbaka då Kilpis verk kom ut 1933. Kilpis ambition och hans egen
uppskattning var att verket var unikt och banbrytande. Men Kilpis karriär slutade
alltså ”i besvikelse och framgångarna fick anstå till eftervärlden”, och sanningen
att säga, skriver Combüchen, ”tycks inte heller den vara särskilt formulerad. Stum
beundran omger honom”. Den avgörande orsaken kan vara verkets storlek, dess
enhetlighet. ”Att läsa den är att arbeta med den, ett belönande arbete, [...]. Boken
fyller ensam sin uppgift, den överlåter inga frågeställningar.”358
Men Kilpis ambition, pretention och byggnation är för stor och kanske saknar den moderna kritiken ett språk för
storskalan. Vem har i djupanalytisk form sagt något vettigt om Punchon eller John Gardner. Eller Fuentes eller
Varga Llosa?
Även stum ryktbarhet går dock så småningom genom ljudvallen och i dag uppfattas Kilpis skärgårdsepos så
som han drömde en gång: ett centralt verk – eller det centrala verket jämte Kivis ”Sju bröder” (det enda han själv
jämförde sig med) – i den moderna finska prosan. Thomas Warburton har översatt det till något som nästan
oavsett förlaga kan betraktas som ett eget mästerverk på finlandssvenska. Och förlaget Atlantis ger ut det som del
i sin ekonomiskt djärva och mycket ambitiösa satsning på finska klassiker i storformat.

Att läsa Kilpi är omväxlande lätt och svårt, eftersom verket är skrivet ”i en nästan
obönhörlig konstans”:359

Se SAOB 1941: L1178: ”om måltid, ”bord”, mat o.d.: överdådig, yppig; utsökt, delikat, kräslig; äv. i utvidgad anv., om smak,
njutning o.d.”
Combüchen 1997.
359 Combüchen 1997.
357
358
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Varje mening är fullt ut gestaltning och inlevelse – samt distans och iakttagande, med humorns skärva och en
vattentätt genomförd säkring av ordens valörer. Författaren sviktar aldrig, men läsaren gör det. Om hon dessutom
jäktar dividerar hon lätt den mäktiga helheten till småsaker. Man får stanna upp, göra en paus, börja på nytt.
Sex timmar handling således. Tio år att författa, ett år att uppfatta. Ytterligare en aspekt av tiden diskuteras i
Per-Erik Cederholms avhandling ”Om det berättade i Volter Kilpis roman Alastalon salissa” (1986).

Combüchen avslutar sin recension med samma tanke som jag diskuterar i
samband med min genomgång av Kilpis verk och Italo Calvinos sex punkter,
dvs. hur tyngden blir lätthet:360
Kilpis möda med varje detalj – sju veckor, sju meningar – har gjort ordströmmen andfådd men mycket lätt, smärt
och vital. Vitaliteten är medryckande så länge läsaren orkar, och litet till. Man simmar och drunknar i denna text,
simmar ånyo och drunknar igen. Och simmar.

Det var så här Kilpi ville se sin text, att den skulle vara levande, ”eposmässig” så
som en bred strömfåra eller det ständigt föränderliga havet och vågornas rörelser.
Varje ny läsning av verket, menade Kilpi själv, skulle innebära att texten öppnade
nya innebörder för varje gång. Detta är en modern tanke som återfinns hos
många semiotiker exempelvis hos Julia Kristevas La Révolution du langage poétique,
Roland Barthes Le plaisir de texte och Umberto Ecos tanke om det öppna verket i
The Open Work. Det är så ett modernistiskt verk fungerar – texten är öppen för
den som ser och lyssnar noggrant, så som Kilpi själv gjorde då han inväntade rätt
ord för den ”livstotalitet” och ”livets kosmiska helhet” som han ville ge uttryck
för med sitt nya formspråk där det modernistiska språkets tyngd och lätthet finns
i ett.

7.6 ”Storslagen skärgårdssymfoni ... spektralt reflekterande språk”
I Göteborgs-Posten (14.1.1998) inleder Pia Ingström sin recension Storslagen
skärgårdssymfoni ”Volter Kilpis drygt 800 sidors modernistiska skärgårdsroman”
med samma citat som Combüchen ovan i Thomas Warburtons svenska
översättning:
En karl som pratar är en karl på släp efter sin egen krok, när han som tiger är en fisk som ännu simmar fritt på
egna stjärtslag. Får man karlarna att bruka mun, så flyter också det tyngre pundet under fjällen gärna och
självmant efter åt det håll käftamentet spänner och drar! (SA I: 311, kap. 7.)

360

Combüchen 1997.
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Ingström (1998) konstaterar att det i Kilpis text är frågan om ”ett slags språklig
materialitet – tanken i språkets, språket i det talade ordets krok”, ett bra och
handfast tema och ”en påminnelse om den så kallade intrigen också –
övertalningen”. Ingström formulerar detta kortfattat så här. På Alastalo hemman
i Gustavs socken i sydvästra Finland år 1864 har alltså ortens storbönder,
kaptensbönder och skeppare samlats för att besluta om en gemensam affär,
bygget av en tremastad bark, eftersom skutor, jakter, briggar, skonare, skonerter
och fregatter är för små flytetyg – en tremastad bark ska det nu förhandlas om,
en bark som seglar in pengar och välfärd. Barkmötet är således en gemensam
affär för de storbönder som av Herman Mattsson, storbonden och kaptenen på
Alastalo hemman bjudit in. Barkmötet tar sex timmar och beskrivs på 840 sidor
med kaffe- och toddydrickande, minnen och berättelser, barkdokumentets
fundationsbrev undertecknats och karlarna bänkat sig vid kalasbordet för att fira
det gemensamma företaget.
I sin recension lyfter Ingström (1998) fram Kilpis plastiska berättarkonst ”där
varje mening är slipad så att den kastar ljus åt nära nog otaliga håll: en plastisk
berättelse i stället för silhuettberättelse”. Kilpi skriver själv om sitt plastiska
språk.361 Kilpis berättelse är så som Ingström formulerar det en plastisk berättelse
”som till yttermera visso reflekterar över sin egen berättelsenatur, i otaliga
stickspår, metaforiska och allegoriska omvägar och infällda anekdoter, blev det
storståtliga resultatet, som fick samtida kritiker att ta till jämförelser med Proust
och Joyce”. Ingström nämner ”den språkliga virtuositeten” och ”den egenartade
kombinationen av lantliga lokala motiv och urban, kanoniserat ’universell’
modernistisk stil (’Proust i vadmal’, lyder en ofta citerad karakteristik) äger än i
dag en oemotståndlig egensinnig charm.”
Ingström (1998) prisar Thomas Warburtons svenska översättning I salen på
Alastalo, dvs. att knappast någon annan skulle ha åtagit sig eller skulle ha förmått
att översätta detta verk till svenska. ”Warburtons kombination av lärdom,
språkkänsla och flera decenniers förtrogenhet med finska språkets avlagringar
och omfång har i Kilpis prosa verkligen något att mäta sig med”. Det som är
karakteristiskt för finskan är, så som Ingström skriver, bland annat ”en
förkrossande onomatopoetisk potential, en förmåga att generera ljudefterliknade
verb och substantiv som genom ett intrikat system av ändelser och invecklade
participkonstruktioner inordnas i syntaxen”. Den finska vokalharmonin och de
generösa reglerna för ordföljd bidrar också till att den finska prosakonsten i
extrema fall kan förvandlas ”till vältrande ordmassor av nästan bedövande slag”,
skriver Ingström. Att översättaren inte förmått få med allt detta, kan, så som
361

Kilpi [1902] 1989: 41; Kilpi [1905] 1989: 145–171; Lyytikäinen 1989: 197; Kilpi 1902: 15.
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Inström uttrycker det, ”skam att säga, vara till och med litet av en lättnad för
läsaren – här finns mycket nog ändå”. Kilpis språkliga innovationer till trots är
det nog på ett annat plan än enbart ordförrådets som storheten i det här verket
ligger: ”i den säkra och målmedvetna orkestreringen av väldiga komplexa
ordmassor, i gestaltningen av teman och personer i samspel med varandra”,
konstaterar Ingström och nämner bland annat den godmodige Malakias Afrodite
Härkäniemis meditationer och inre monologer om val av pipor, pipskaft och
kvinnoskönhet, Pukkila-Pihlmans avundsjuka och ständiga mätande av
mattlängder och soffben i Alastalos pampiga sal, Lahdenperäs ältande. Kilpis
berättarkonst skildrar karlarna med ”en inlevelse som för läsaren in i respektive
gestalts tankevärld, ger honom resning och rondör”. Warburtons svenska
översättning har rytmen i Kilpis text, satsbyggnadens övergripande struktur, en
vokabulär berikad genom så väl kongeniala dialektala uttryck som den gamla
sjöfartens fackslang. ”Så här översätter bara den som verkligen förstår texten,
dess struktur i stort och smått, dess narrativa logik och associationsvärld”. En
bättre översättningskritik kan en översättare väl knappast få.
Ingström lyfter också i sin recension upp den polyfoni och dialogiskhet som i
Bachtins bemärkelse är ”romanens adelsmärke”, dvs. gestalternas
”insiktsöverskott” i relation till varandra, de så att säga ser baksidan av varandras
huvuden, men inte av sitt eget. Detta kriterium uppfylls och är en viktig aspekt
när det gäller att hålla en text av det omfång som I salen på Alastalo har, levande
och spännande. ”Spänningen gäller alltså inte barkens vara eller icke-vara [jfr
modaliteten être], utan de förhandlande gubbarnas sätt att vara”, skriver Ingström
och nämner hur bokens första volym och en god bit av andra volymen behandlar
”ett hjälplöst lilleputtperspektiv på dessa sävliga agrara skeppsredares stora
långsamhet, blir man plötsligt nästan yr” av den inflikade berättelsen, som
Härkäniemi berättar i kap. 13, om Vasa-Villes skepp Albatross och dess
egendomliga seglats i sju år. I denna berättelse ”rusar prosan i väg i nästan
mänskligt tempo, för att sedan igen stillna till den meditativa ultrarapid som vi
under hundratals obevekliga sidor lärt oss att acceptera som det normala och
njutbara”, skriver Ingström. Kilpis berättarkonst är hans säregna egna och detta
beskrivs av Ingström på följande sätt:362
Att läsa en sådan bok är inte att ta del av något, det måste av nödvändighet vara att bli en del av något. Den som
inte underkastar sig Kilpis text kan inte annat än avsky den, så till den grad tålamodsprövande är den. Accepterar
man detta finns i själva prövningen en luttrande skönhet.

362

Ingström 1998.
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I olika omröstningar om den mest betydande finska klassiker eller den finskaste
finska klassiker placerar sig Volter Kilpi alltid högt. Detta betyder naturligtvis
inte, så som Ingström konstaterar, att Kilpis verk skulle vara en del av ”det
finländska kulturarvet” genom särskilt många människors förstahandskännedom
om texten. Däremot är den utan tvivel en del av kulturarvet traderad genom de
läsande specialister som andra författare ofta är, så som Ingström skriver och
hänvisar till den yngre generationens finska författare ”med den språkligt
blodfulla groteska skrönan som sitt främsta gebit, Jari Tervo”. Tervo har
beskrivit sin relation till Alastalon salissa så här: ”När man läst de första hundra
sidorna långsamt, läser man resten jävligt snabbt men är hela tiden rädd för att
den skall ta slut. Läsningen efterlämnar en bestående bula i skallen som jag vårdat
mig om i tjugo år.” Ingström avslutar sin recension av Kilpis skärgårdsskildring
och hans ”spektralt reflekterande språk” med följande:363
Kulturgärning är ett ord som används alldeles för lättvindigt för att kännas särskilt lämpat att uttrycka något av
stor angelägenhetsgrad. Men vad i all världen skall man kalla Warburtons och förlaget Atlantis Kilpiutgåva om
inte just det?

7.7 ”Smak av språkets halleluja i gomtaket ...”

”Den egentliga huvudpersonen i denna imponerande roman är naturligtvis språket”

I Upsala Nya Tidning (21.7.1997) skriver Pär Hellström i sin recension Smak av
språkets halleluja i gomtaket. Volter Kilpis bok – fylld av vildvuxen och egensinnig
formuleringslust att det sker mycket litet på ytplanet, det är snarare språket som är
huvudpersonen i boken, färgat av så väl mustiga folkliga stäv, Bibel, Homeros,
nyskapelser och dialektala inslag. Det är en förunderlig text som ställer stora krav
men ger riklig belöning åt den tålmodige. ”Den egentliga huvudpersonen i denna
imponerande roman är naturligtvis språket. Det växlar mellan handfast prosa,
kärv allittererande och assonantisk vers och skir, melodiös poesi med omkväden
och variationer.” Hellström kommentear Kilpis text så här: ”Formuleringslusten
är så vildvuxen och egensinnig, men samtidigt precis och lyrisk att till och med
Joyces verbala akrobatik förbleknar vid en jämförelse.” I alla recensioner
återkommer kommentarer om att Kilpis text är svårtillgänglig, så också i
Hellströms recension:364

363
364

Ingström 1998.
Hellström 1997.
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Att ha sjösatt denna text är beundransvärt. Som läsare kippar man efter andan och riskerar att drunkna i
prosaflödet. Det är en förunderlig text som ställer stora krav men ger riklig belöning åt den tålmodige. Att Kilpis
roman kan jämföras med detta sekels allra största prosaverk går inte att betvivla. För den som vill unna sig en stor
läsupplevelse när sommaren den fagra nu pågår som bäst borde valet vara enkelt.

7.8 ”Ett litterärt mästerverk”
I Västerbottens-Kuriren (19.2.1999) beskriver Gunnar Balgård i sin långa recension
Ett litterärt mästerverk. Finländaren Volter Kilpi skriver i klass med Joyce, Proust och Musil
Kilpis verk som ”ett enastående läsäventyr att nu kunna ta del av detta litterära
storverk på svenska i Thomas Warburtons lika enastående översättning”. Balgård
beskriver Kilpis språk och stil: ”Volter Kilpis språkbygge liknar just ingenting
annat känt, om man inte kommer dragande med de modernistiska parallellerna
Proust, Joyce och Musil. Det är en himlastormande produkt som beskriver hur 28
kustbönder [egentligen är de 20 så som framgår av verket] samlas en höstdag för
att teckna andelar i ett skeppsbygge, hur författaren Kilpi gör ett enda verbalt
krängande ordskepp av alltsammans, och hur språket dånar i alla tänkta segel i
ömsom storm som bidevind. Här tecknas bilden av en kustnära bondekultur in i
minsta detalj av tröghet och längtan, allt speglat i skeppbyggets brytpunkt.”
Bondekaptenerna och skepparna har byggt skutor, jakter och skonerter tidigare
med vilka de tjänat pengar på fraktfart, men nu gäller det att bygga en bark och
segla förbi Spanien, nu ska de ut i världshandeln. Barkmötet är ”ögonblicket när
det lilla sammanhanget möter det globala, vilket är en underliggande viktig
dimension i Kilpis bygge”. Balgård kommenterar Kilpis metod att bygga upp
texten: ”Bokens yttre handling är inte stor, men den kan svälla i utvikningar på
varje punkt, och åt alla håll, det finns komplikation och omständigheter bakom
varje påstående, allt är en avgrund. Språket är en kraft som alltid kan ta ny fart.
”Tungan är en rymmare”, säger den pratsjuka moran Evastina på Alastalo när
hon bär bullfatet runt”. Balgård kommenterar bildspråket som bygger på bylivets
erfarenheter. När det gemensamma samtalet splittras, liknar Kilpi detta vid en
koflock som inför kvällsbetet sprideer sig slarvigt över ett solskuggigt skogsbete,
och när pratet tar fart igen, är den naturliga liknelsen hur vindkårarna åter hittar
in i seglen till sjöss och sträcker burnusen. Så som Balgård skriver, är den fria
vinden romanens oftast förekommande metafor och han belyser Kilpis språk, stil
i denna bild med följande citat ur I salen på Alastalo:
[...] Sällsam är känslan och glädjeskälvningen inunder hjärtat, då ute till havs mellan speglande bleken och
blänkande mil en seglares öga omsider från båten och rorkulten siktar banden av blått här och där ibland längder
av skimmer: nu fångar han in, om ännu inte i sin vetenhet, så åtminstone i spetsarna av sina aningars morrhår, att
luftens fågel flyger långt i fjärran på nytt efter sin morgonsömn och prövar i havets andning, om hans vinge
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alltjämt kan vina sitt ilande svep, om vågsorlet minns vad det kunde i går och hjordarna dansar i tusenled bakom
tusenden av vinden vallade mellan strandlöst och strandlöst, sällsam är känslan, säger jag, då vindens
färskvaknande dofter tränger sig fram, slakseglet till sin förkvickning märker att luften lever, vågorna kring
sjungande bord spritter till av glädje och stäven begynner smaka på om det stämmer att havet har sin forna väta i
behåll, sitt stänkande salt! [...] (SA II: 13–14, kap. 11.)

Denna ”poetiska tirad”, så som Balgård uttrycker det, förekommer i romanen
som en upptakt av förväntan innan toddyvattnet bärs in, medan de första orden
om andelstecknande just yttrats av Alastalo-Herman Mattsson [SA I: 379, kap. 9]
och ”romanen går in i sin andra halvlek, i sin andra andning”, skriver Balgård.
Efter detta följer också ”ett förunderligt skimrande kapitel” som beskriver hur
husets unga dotter som gudasänd skickelse häller upp det heta toddyvattnet i
blanka kristallglas åt dessa förväntansfulla skepparbönder, vilka med dyrkan i
blickarna följer hennes minsta rörelser i detta bestyr. När Pukkila sedan blandar
sin toddy på hetvatten, sockerstång och konjak, minns han en landstigning i
Lübeck i sin roll som sjökapten då den första groggen efter lyckosam seglats har
samma rituella övertoner. Kilpis metod är att parallellställa ständigt flertaliga
verksamheter för att belysa varandra, så som Balgård också skriver. Romanbygget
är fullbordat efter 852 sidor i den svenska översättningen (Bok 1 = 431 s. och
Bok 2 = s. 421), i det finska originalet är sidantalet 924 s. Balgård avslutar sin
recension på följande sätt:365
Detta har i sin täthet och rikedom då tagit andan ur en läsare inställd på annars gängse mått i litteraturen. Volter
Kilpis roman är en gigantisk skapelse av art och av en kvalitet, som man bara stöter på ett fåtal gånger i ett läsarliv.
Själv kan jag bara anföra James Joyces Ulysses och Czeslaw Milosz Samlade dikter som likvärdiga upplevelser, ja
kanske också Eyvind Johnsons Olof-serie platsar på den nivån.
Men läsningen av Kilpi kräver total koncentration, vid minsta förströddhet är man förlorad. Obegränsad tid är
också nödvändig. Läsaren går in i verket på första sidan och kommer ut omtumlad en vecka senare, undrande om
något annat hänt i världen. Då tornar romanen ännu upp sig som själva akterskeppet av bokens drömda skuta mot
himlen, omöjlig att få syn på. Först tre veckor senare har jag kunnat skriva denna text.

Balgård nämner också Kilpis Pitäjän pienempiä (1934), I stugan på Ylistalo, som
Warburton översatt till svenska år 1976, en berättelse om vad som sker i det rika
hemmanet Alastalos granngård Ylistalo bland småfolket, bland de obesuttna som
inte har medel att teckna andelar, som inte inbjudits till barkmötet där
storbönderna planerar och spekulerar. Denna berättelse tecknar ett
grodperspektiv på den stora och ”dess språkliga högspänning är identisk”, skriver
Gunnar Balgård och konstaterar att den lilla romanen ”blir nu som en jolle som
kopplas till det större barkskeppet vid sjösättningen, via Thomas Warburtons
svenska översättning, av Volter Kilpis roman i den stora världslitteraturen. Det
hörs ett stort plask när den når vattnet”.
365
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7.9 ”En litterär märkvärdighet ... av en så hög märklighetsgrad”
I Arbetet (15.3.1998), som kommer ut i Malmö, konstaterar Lennart Bromander i
sin recension En litterär märkvärdighet. Men ägna minst ett halvår åt Volter Kilpis
mästerverk att Volter Kilpi hör ”utan tvekan till de mest udda författarna i Norden
under detta sekel”. Bromander kommenterar Kilpis prosaverk ”av en så hög
märklighetsgrad, att det känns naturligt att sätta Kilpi vid sidan av samtida
kolleger som Joyce, Proust eller Broch. Kilpi var ”en roman- och språkförnyare,
som säkerligen idag skulle ha åtnjutit liknande respekt och berömmelse som
dessa, om han inte skrivit på finska och dessutom på en nästan oöversättlig och
synnerligen personlig finska”, detta storverk som inte var helt lättillgängligt. Kilpi
konstaterar själv att boken inte är för envar.366 Senare skriver Elmer Diktonius att
”Kilpi är ej för envar, inte ens för varannan.” Diktonius konstetar också att Kilpis
ståtliga klassiska modernism kräver oerhört mycket av läsaren – men ger
emellertid oerhört mycket.367 Också Lennart Bromander nämner Kilpis prosaverk
I stugan på Ylistalo som han recenserat då det kom ut år 1976 och nämnt ”det
fenomenalt märgfulla språket” och den svenska översättningen av Thomas
Warburton, som recensenten lovordar med en önskan om att denne skulle
översätta I salen på Alastalo, som alltså utkom 1997 i svensk översättning – till
andra språk har verket inte översatts. också denna gång lovorda Bromander
Warburtons översättningsprestation för ”den outsinliga språkfantasi, som krävts
för utformandet av varje mening i denna gigantiska roman”. Kilpi är nämligen en
författare, som inte har bråttom, ”han håller obrottsligt fast vid sitt extremt
långsamma tempo”, skriver Bromander, dvs. det psykologiska och det sociala får
sina minutiösa beskrivningar ”på Kilpis mycket speciella – och ofta mycket roliga
– bondska konstprosa”. ”Allt tar sin tid för dessa värdiga och listiga
bondepatriarker, och det får läsaren infinna sig i, att varje liten gest har en
betydligt digrare innebörd än han någonsin anade”.

7.10 ”att begrunda vad som sker när just inget händer”
I Helsingborgs Dagblad (24.12.1997) skriver Karl Steinick i sin recension Sju hundra
sidor om sex timmar att man inte läser denna skärgårdsskildring för händelsernas
366
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skull, för att få reda på vad som händer, när någon träder in i salen på Alastalo,
utan för att ”begrunda vad som sker när just inget händer”. Steinick inleder sin
recension med att skriva att det tog Marcel Proust flera tusen sidor att skapa sin
romanvärld i På spaning efter den tid som flytt, James Joyce beskrev Dublin under ett
dygn på drygt 700 sidor i Ulysses och Volter Kilpis I salen på Alastalo I–II är en
skärgårdsskildring som sker under sex timmar. Steinick konstaterar att man nog
kan jämföra Kilpi med Proust och Joyce, men refererar till översättaren Thomas
Warburton som i sitt förord nämner den engelska komiska klassikern Tristram
Shandy av Lawrence Sterne. Steinick konstaterar att Kilpis verk är ”en text i den
stora modernistiska romanens anda, men den utspelar sig fjärran från det urbana
livets yra”. Genrebeteckningen är ”en skärgårdsskildring”, även om Kilpi själv
ville kalla den ”prosaepos”. Kilpi är, så som Steinick skriver, ”en berättare för
vilken historien är den minsta angelägenheten. Det är utvikningen som är bärande
element. I den smyger sig historierna in, de som berättar om kustsmuggling,
skepparäventyr och skärgårdslivets alla göranden och låtanden. Individerna är
grovt tillhuggna men saknar inte personlighet. Sakta klarnar också de inbördes
relationerna i denna slutna miljö.” Steinick lyfter fram i sin recension det hur
utgivningen av ”det mäktiga eposet” blev däremot en besvikelse men att det
under åren lyfts fram till en central position i den moderna finska litteraturen.
Detta är förståeligt, även om översättaren Thomas Warburton i sitt förord talar
om verkets oöversättbarhet och om hur mycket som gått förlorat, har Warburton
lyckats väl, så som Steinick beskriver Kilpis språk i dess svenska dräkt med en
metafor som säkert Kilpi själv respekterat:368
[...] översättaren Thomas Warburton ... skapat ett språk, som lever ett eget liv, fyllt med ålderdomliga och
egenartade vändningar och med en syntax som håller allt i ett stadigt grepp. Meningarna kränger och spjärnar mot
varandra och det knakar och gnisslar men man betvivlar inte att bygget är hållbart, skapat för långfärd som det är.

Kustbönderna samlas på barkmötet för att bygga en tremastad bark och satsa på
stort för att kunna segla och driva handel på ännu längre rutter än hittills. De har
sina synpunkter om detta företag, och det långsamma tempot nämns också i
denna recension: ”Inte för att de spottar ut dem i brådrasket, allt har ju som
bekant sin tid”, pipor och pipskaft beskådas grundligt och under tiden låter Kilpi
sina personer i långa inre monologer fundera på livet och skönheten,
karaktärsegenskaper och mänskliga svagheter. Detta långsamma berättande gör
att man anar att barkärendet inte kan avgöras i en handvändning när rökdonet
ägnas sådan omsorg; först efter 200 sidor serveras kaffet, skriver Steinick.369
368

369

Steinick 1997.
Steinick 1997.

147

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

[...] Alastalodottern Siviä träder in med kannan. Gubbskrället Härkäniemi gör henne förlägen med sitt pladder och
serveringen går inte undan. Han borde veta bättre, gudfader till den unga är han dessutom, men inget illa ment
och alla får sin tår och bulle som tilltugg. Så småningom kommer samtalet om dagens egentliga ärende i gång.

7.11 ”Hos barndomens vadmalsklädda gudar”
Sin recension Hos barndomens vadmalsklädda gudar (18.12.1997) inleder Carl-Göran
Ekerwald i Dagens Nyheter på ett sätt som genast väcker läsarens
uppmärksamhet:370
Den som tycker om att läsa blir förvand och börjar längta efter någonting annorlunda och häpnadsväckande. Och
plötsligt stöter man på det, och från oväntat håll. Det okonventionella och egensinniga får sin triumf, fast för den
som skrev inte sällan alltför sent. Världen tar tid på sig. Som om den inte trodde sina ögon. Kan man verkligen
göra en roman utan intrig?

Ekerwald beskriver Kilpis metod att porträttera personerna genom tankar som
rymmer ett handfast material ur vardagens kategorier, metaforer och liknelser ur
kustböndernas vardag. Tankarna exploderar allt emellanåt och stämningen och
humöret ändras på ett ögonblick i salen på Alastalo. Exempelvis Pukkilas tretton
steg över salsgolvet till piphyllan och pipstället som står till gästernas förfogande
tar tjugo sidor att skildra, för det som sker, sker inne i Pukkilas huvud och man
hinner tänka många tankar på den korta stunden – ”lång som ett musgäsp” – ”för
tankar tar ingen tid. De arbetar utanför tiden”, skriver Ekerwald och jämför
Pukkila med Iliadens Tersites, som alltid ska håna och förtala. Ekerwald skriver
just om dessa kustbönder och deras personligheter:371
Det är en roman om ett kollektivt humör, hur det skiftar som själva hösthimlen över Bottenhavet, allt orkestrerat
med ett språk som saknar motstycke. Warburton är nestorn bland översättare, en erfaren virtuos, och han har där
borta vid Flottisttorget i Helsingfors mobiliserat svenska språkets totala ordförråd. Det ’är en oöverträffad
njutning att sjunka in i detta livgivande överflöd – allra helst som det vidarebefordrar en märklig anda av tillförsikt
och värme.

Ekerwald nämner också det kvinnliga inslaget i verket som består av den kavata
och drivande värdinnan Evastina med sina trakteringar, Alastalodottern Siviä
”med sin flickhjärnas knyppelspetsfina känselspröt” (SA II: 17, kap. 11) och
pigan Rauha [andra kvinnor som nämns är Pukkilas hustru Majastina, Langholmas
hustru Langholma-Helena, Lahdenperäs hustru och dotter, pigorna Tina-dejan,
Sköta-Fina och Paulina. Kard-Mina syftar på Minas arbete (SA II: 194, kap. 15)].
370
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Varje gång Evastina och Siviä uppenbarar sig i salen hettar det till hos de garvade
karlarna; några av dem tänker på det sköna som kvinnan representerar
(Härkäniemi, Pukkila, Langholma). Men de har gammelbondekultur i sig:
[...] och karlar emellan går det an att slöjda pratet grovt med yxa om så ska vara, medan man inom hörhåll för
kvinnoöron och i språk med oerfaren människoflicka få lov att knoga med hyveln, innan ens ord är så stickfria
och släta att de inte rispar skinn! gav Härkäniemi sig själv ännu en varning och undervisning, innan han denna
gång vågade sig ut på ordens hala is [...]. (SA II 1997: 195–196, kap. 15)

I slutet av sin recension jämför Ekerwald August Strindbergs Hemsöborna och
Kilpis I salen på Alastalo och den skillnad som finns i atmosfär. Medan Strindberg
förblir turisten som en smula nedlåtande och ironiskt ser sig omkring, är Kilpi
helt på hemmaplan. Kilpis far var sjökapten i den sydvästfinska socknen Gustavs,
det var här Kilpi föddes och bodde men flyttade senare till Åbo och blev
bibliotekarie på Åbo universitetsbibliotek. ”Men utifrån en stark längtan efter sin
barndoms vadmalsklädda gudar återuppväckte han dem. Tack vare Warburton
har vi denna lyckliga skapelse till hands”, konstaterar Ekerwald.

7.12 ”Storverk av en finländsk Joyce”
I Sydsvenska Dagbladet (28.11.1997) rekommenderar litteraturkritikern Göran
Lundstedt i sin recension Storverk av en finländsk Joyce läsaren av I salen på Alastalo
att stänga av teven och datorn ”och pröva en annan dimension, en ”episk” tid –
den absoluta motsatsen till IT-samhället”. Lundstedt skriver inledningsvis om att
när själva litterariteten, dvs. det specifikt litterära, alltmer förflyktigas, kan vi i
detta verk möta en berättarkonst som är sin egen verklighet och hänvisar till att
Kilpi eftersträvade en ”plastisk” berättelse är ”varje mening är slipad så att den
kastar ljus åt nära nog otaliga håll”. Det är närmare till Homeros än till Bill Gates.
Sådana verk har på 1900-talet skrivits av Joyce, Proust, Musil och Broch. Alla har
försökt att fasthålla ett ”evighetsackord” i en sönderfallande värld, skriver
Lundstedt.
”Händelser” är kanske inte ett adekvat ord att tala om när det gäller Kilpis
verk, för det är de långa och omständiga tankeutflykterna och de inre
monologerna samt den minutiösa beskrivningen av de sociala ceremonierna (att
stiga in i salen, att välja sittplats efter rang, att gå över salen till piphyllan och välja
pipa, procedurerna kring trakteringarna, att ta fram barkhandlingarna, att skriva
under fundationsbrevet) som beskrivs. Minsta detalj har en särskild innebörd och
plötsligt kan en tanke få sitt utbrott och rivaliteten mellan den slipade värden
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Alastalo och den vasstungade Pukkila-Pihlman flamma upp. Lundstedt
kommenterar den språkliga uppfinningsrikedomen, de många liknelserna och
anföringsorden ”à la Strindberg” sidobelyser den verklighet som till vardags
omger personerna. Med sin mikroskopiska metod kan Kilpi till och med finna
dramatik i en filbunke: ”i en filbunke kan man urskilja oron inunder gräddskinnet
genom skuggan av en liten skrynkelfåra i filens hy” (SA II: 72, kap. 12). Den
språkliga fantasin är alltid i rörelse och detta märks bl.a. i kraftuttryck som ”Men,
sötebröd och Susanna i bastun!” (SA I: 177, kap. 4), ”Ja, Lissabons jordbävning
och mitt eget hakskägg” (SA I: 188, kap. 4) och ”vid alla änglars skjortor och
himmelens molnull” (SA II: 41, kap. 11). Karakteristiskt för Kilpi är också
konkretiseringen av själsliga förlopp: ”tankehare skuttar”, ” det talas om
”tankehök” och ”tankevessla”, allt är förankrat i det sinnliga och det fysiska:
”Hos Kilpi står människorna med fast fot både på salsgolvet och på
skeppsgolvet”. Lundstedt avslutar sin recension med att lyfta fram den svenska
översättningen och Kilpis episka tid:372
I ett brev till Eyvind Johnson 1936 berättar Elmer Diktonius om ett besök hos Kilpi, ”den gentlemannigaste av
hela slurven, Sillanpää inte undantagen, och den kräsnaste konstnärn med”.
Men att översätta Kilpi klarade inte ens Diktonius. Thomas Warburtons översättning är en närmast sagolik
prestation. Den måste ha tagit betydligt fler år i anspråk än det tar veckor att läsa romanen. Språkglädjen och
förmågan att finna fyndiga vändningar är inte mindre än Kilpis.
Stäng av TV:n och datorn och pröva en annan dimension, en ”episk” tid – den absoluta motsatsen till ITsamhället.

7.13 ”En lov till långsamheten ...”

”en gesternas och åtbördernas grammatik, som höll ihop den sociala syntaxen i den åboländska skärgården”

Pauli Olavi Kuivanen tar i sin recension En lov till långsamheten i Sundsvalls Tidning
(14.3.1998) upp genrebestämningen I salen på Alastalo som uppfattas som roman,
även om Kilpi själv inte hade haft för avsikt att skriva en roman utan ett epos och
som följd av detta låter han sina gestalter framträda i kraft av sina inneboende
dygder, skriver Kuivanen och tar också upp likheterna med James Joyce och
Marcel Proust och menar att även om likheterna i vissa avseenden är uppenbara,
kan det vara minst lika viktigt att peka på skillnaderna. Medan Joyce och Proust
förmodligen på ett avgörande sätt bidragit till föreställningen av 1900talsmänniskan, är det enligt Kuivanen inte utan att Kilpis gestalter förefaller en
smula anakronistiska. ”Hur noga han än beskriver dem, så rotar han inte särskilt
djupt i de själsliga trosbottnarna, utan håller sig med god marginal till den sida av
372
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psyket som uppträder i fullt dagsljus.” En förklaring är just detta att Kilpi ville
skriva ett epos, även om ett prosaepos.
Den yttre handlingen fortskrider i mycket makligt tempo. ”Det berättas, käftas,
man äter och dricker, det iakttas och allt som noteras eller betecknas tjänar till att
avgöra det sociala kursvärdet”, skriver Kuivanen. Den komiska kustbonden
Pukkila mäter och värderar allt: Alastalos sal, trasmattor och Alastalos anspråk på
framträdande ställning i sockengemenskapen. ”Köpslåendet och funderingarna
kan inte vara livligare i en börslokal än i salen på Alastalo”, konstaterar Kuivanen.
Social ställning och rikedom är det ju sedan frågan om när andelarna ska tecknas
på barkbygget då det framgår vem av de ca tjugo kustbönderna har råd att teckna
en viss andel. Pukkilas långa funderingar kring det sociala spelet då man ska hälsa
storbonden Langholmarn med handslag och alla ”svansar”, inte minst värden
Alastalo för Langolmarn: ”Skäms gör jag på Alastalos vägnar”.... verket är, så som
Kuivanen skriver, ”en gesternas och åtbördernas grammatik, som höll ihop den
sociala syntaxen i den åboländska skärgården”.
Verkets tidsrymd omfattar endast sex timmar, berättelsen utspelas rumsligttidsligt inom en rätt snäv ram, så kan man förmodligen enligt Kuivanen ”utan
överdrift säga att Kilpi speglar en epok. Men epoker består av ögonblick och
Kirkegaardbeundraren Kilpi var väl medveten om att dessa ögonblick överstiger
summan av det som senare betraktas som historia.” Kuivanen avslutar sin
recension med följande ord:373
Och kanske vill han mer än att undersöka den faktiska beskaffenheten hos det moderna psyket, i stället ge en
beskrivning av ett socialt tillstånd som bäst låter människan framträda i helfigur. hans verk är en lov till
långsamheten, den djupa eftertanken och de välavvägda besluten, som får allt snävare utrymme i ett allt mer
accelererande 1900-tal.

7.14 ”Sex timmar och 852 sidor”
I Borås Tidning (22.12.1997) recenserar Per-Ove Ohlson i sin utförliga artikel Sex
timmar och 852 sidor belyst med citat ur första delen i Volter Kilpis ”märkliga
Skärgårdssvit” i ”en magnifik översättning av Thomas Warburton”. Vad är viktigt
i detta sällskap av enbart män, frågar sig Ohlson och svarar att det är
rangordningen bland männen, vilka som sitter var på de förnämsta platserna i
salen på Alastalo, vem som ledsagas in av värden Herman Mattsson, Alastalo
själv, vem som ska få de finaste piporna ur pipstället: ”Kärleken till jordiska ting
373
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är nämligen påtaglig i sällskapet, särskilt goda båtar och bördiga marker”.
Rangordningen bestäms av den egendom man äger, arvegården, och rangen är
ärftlig och den ägs i generationer. Rangen bestämmer också hur och i vilken
ordning kvinnorna på Alastalo trakterar karlarna: ”ja jokainen vieras ...” (AS I:
195, kap. 4), ”och varje en gäst blir ärad och aktad i tur och ordning, när dotern
bjuder och moran trugar;” (SA I: 194, kap. 4). Rangordningen syns också i hur
männen kan tävla om sina rikedomar, om att ha ”den största salen, den tidigaste
brodden, höet först torkat och vara först i kyrkrodden”, skriver Ohlson.
Det kvinnliga inslaget kommenteras av Ohlson hur Kilpi ”med sakkunskap
och ivriga smaklökar” beskriver hur kringlor rågas, bullar staplas och kaffe
serveras för att inte tala om köksbestyren: [...] ”stim i stugan och trängsel vid
spisen, klink i mortlarna och dunk i stötarna, kryddor ska siktas och klimpar
klappas, lådor i ugnen och salater i karotter, främmand och utkik, kaffe och
bjudbricka, rätter och kok, bord och kuvert, spring och jäkt! [...]” (SA I: 191, kap.
4.)
Den språkliga utformningen med humoristiska och ceremoniella eder
kommenteras av Ohlson så här:374
Någon större gudfruktighet utmärker inte karlarna i Gustavs skärgård. Däremot långa, ofta humoristiska eder,
som mer hämtar sin kraft ur den språkliga utformningen än från anropade potentater. Omständlighet,
lurpassande, lust att retas och samtidigt en sorts tröghet hör också till de allmänt omfattade dygderna. – Det tar till
exempel 120 sidor för Härkeniemi (Sic!) att välja pipa.
Till manlighetsidealet hör att man skall vara kärv, veta sin plats, vara duktig i gärning och ej visa sig svag eller
’kvinnlig’”.

Ohlson kommenterar Kilpis sätt att teckna porträtt: ”Några yttre drag, rätt
utförliga rörelsescheman och dräpande djupdykningar ner i själen. Lyssnar till vad
som sägs, pejlar vad som tänks.” Människosynen är, så som Ohlson uttrycker det,
”pragmatisk”, dvs. hur värden Alastalo beter sig för att vinna samtycke till sitt
förslag om barkbygge. Alastalo är ”en knipslug man med goda psykologiska
instinkter. Han är slagfärdig och kan registrera ett helt orgelverk i konsten att
övertala sina tröga grannar. Alla liksom Alastalo individuellt tecknade”.
I sin recension berör Ohlson Kilpis språk och stil genom att kommentera de
långa meningarna, de långa styckena och de många bilderna och ordspråken som
flödar. Det är ”en lång bok, det är författarens verk”, skriver Ohlson. Men
översättaren Thomas Warburtons verk och ger exempel som en häst kan vara en
”hafshovad, trögtravad jämnklippare”, en förstulen blick av samförstånd en
”ögonmysning”, baket är ”läckerdoftande” och är vreden ny är man ”färskarg”.375
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Och det är Warburton som letat fram gamla svenska ord och ordformer: vaserra! (”Vid vår Herres trä!” Alltså
”kors”!), skop (av skapa), halp (av hjälpa) och det är han som excellerar i skilda musikaliska effekter, exempelvis
allitterationer: rår och rev, kalas och kringelbak, toddar och teskedar. Klanger, ord, ordformer, växlingen mellan
tunga, taktfasta rytmer å ena sidan och kraftfullt formade meningar med snabbt inkastade lättare sidoskott, allt
detta ger Warburtons språk märg och lyster. Jag vet mig icke hava läst något liknande. Men tid tar det.

Ovan beskrivs just den modernistiska idén i Kilpis språk och stil. Ohlson vänder
sig till läsaren av sin recension på ett direkt sätt och citerar sedan Kilpi:376
Och tid ska man ta sig för att avnjuta Kilpis många bilder och liknelser. Hör här! – Härkenimei [Sic!] har valt sin
pipa till slut. han har den i handen men kan inte låta bli att fortfarande tänka sig in i hur fina även de andra
piporna kan vara. Denna ”komplicerade” situation beskriver Kilpi på följande sätt:
”Vad kan det skada krittret som vilar i ängskanten och tittar på aftonmyggen i solnedgångsvärman, om hon
dessutom får en klövervind i mulen full av milda betesdofter, och växande gräset prasselvaggar sin goda gröda
tegen lång in mot hennes halvblundande ögons drömmande hinna, när käkarna ändå lugnt sysslar med sitt och
löpboll efter löpboll i sakta mak hamnar i saftande munnen för att i sinom tid sjunka genom struptrivseln till
magens mättande frid; vad har en karl att sörja över på tröskeln till sin egen stuga, med sin egen käresta i
armbågskänning, om det dessutom är lördag på vägarna, skratten ekar i bykvällen och den ena bastufriska efter
den andra försvinner upp på sina loft med sving i kjortelfållarna, [...]!” (SA I: 118, kap. 3.)

Likaså tilltalar Ohlson läsaren i slutet av recensionen på ett angenämt och hövligt
sätt, delvis i Kilpis anda:377
Värderade läsare! Vad tror jag då det krävs av Dig? Tid, tålamod, lust vid ord och långa utläggningar, glädje inför
jordiska ting, ett s k folkligt sinnelag, förmågan att njuta av ett kraftfullt språk.
Låt dig inte skrämmas av att Warburton nämner Kilpi tillsammans med Joyce och Proust! Det är nog allvarligt
ment men inte så farligt som det låter. Låt Dig dock ej förföras av min entusiasm!
Men tror Du Dig ha det skaplynne boken kräver – då har Du en glädje framför Dig som varar länge och jag
behöver ej befara, att Du fnyser en harmens kittling ur Din näsa över att Du låtit Dig förledas av en falsk
recension.

7.15 ”En klassiker tillhörig världslitteraturen”
Bo-Ingvar Kollberg ställer i sin recension En klassiker tillhörig världslitteraturen i
Uppsala Nya Tidning (14.10.1997) inledningsvis frågan om Volter Kilpi är prosans
förnyare i klass med Joyce och Proust och konstaterar att man kan spekulera i
vad som hänt om Volter Kilpis roman I salen på Alastalo I–II hade skrivits på ett
av världsspråken och inte på finska. När den kom ut år 1933 såldes den första
volymen i tusentalet exemplar, den andra i ungefär 600. För Volter Kilpi var
Aleksis Kivi (1834–1872), den moderna finska litteraturens portalfigur, och Sju
bröder, som kom ut 1870, starpunkten för den finska konstprosan. Volter Kilpi
376
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räknade sig själv som Kivis arvtagare och vid sekelskiftet gav han ut några
romaner i tidens nyromantiska stil, men senare började Kilpi skriva på sin
skärgårdssvit med Alastalon salissa I–II (1933), Pitäjän pienempiä (1934, på sv. av
Thomas Warburton I salen på Ylistalo 1976) och Kirkolle (1937). Kilpis I salen på
Alastalo har uppmärksammats allra mest, men det har tagit sin tid; den samtida
kritiken var återhållsam i sina omdömen, ändå kunde man tycka, konstaterar
Kollberg, att den borde ha varit mera lyhörd och bättre rustad och förberedd
inför Kilpis nyskapande prosaberättelse. Finland var ju ett föregångsland inom
lyriken och i synnerhet den modernistiska poesin, i varje fall den finlandssvenska,
och en annan modernistisk tradition fanns nära i S:t Petersburg. Kollberg skriver
att Volter Kilpi inte heller själv hade någon kontakt med dessa strömningar, även
om hans beläsenhet var betydande (han var huvudbibliotekarie vid Åbo finska
universitet), innebar en begynnande dövhet att han isolerades från sin omgivning.
Man har också i detta avseende jämfört Kilpi med Proust, som plågades av astma
och Joyce som besvärades av en vikande syn.
Kollberg konstaterar att det är en i hög grad maskulin värld som möts på
barkmötet i salen på Alastalo för att diskutera bygget av en djuphavsseglare, en
tremastad bark. Han hänvisar också till verkets prolog där romanens berättare
besöker kyrkogården i Gustavs socken, vandrar bland gravstenarna och
återuppväcker för sin inre syn alla döda så som han minns dem. Många
återkommer senare i berättelsen som levande personer. I strömmar av tankar,
minnen och fantasier väcks bygden ännu en gång till liv. ”Handlingen består i
stor utsträckning av inre monologer och medvetanden som obehindrat rör sig
mellan nutid, dåtid och framtid”. Med detta berättartekniska grepp beskrivs de
olika romangestalternas skilda personligheter och olikheter, deras önskningar,
drömmar och egenheter. Kollberg avslutar sin krönika med följande beskrivning
och citerar Thomas Warburton i förordet till den svenska översättningen: ”Av allt
sitt stoff i fakta och språk sätter Kilpi samman en livsbild, vars inre sanning
omöjligt går att betvivla. Han skildrar själva tillvaron.”. Kollberg fortsätter:378
Volter Kilpi hade gedigna erfarenheter av den värld han manar fram i sin roman. Fadern var sjökapten och förde
ett av de sista barkskeppen, innan segelfartygens epok var över. Men syftet med berättelsen sträcker sig längre än
till att dokumentera den tid som flytt. [...]
Onekligen låter det som om Atlantis nu givit ut en klassiker tillhörig världslitteraturen och som har goda
utsikter att äntligen ge sin upphovsman den tillhörighet till världslitteraturen och det erkännande som denne
hittills inte fått. Det är inte mycket man kan lita på i dessa tider. Men en Kilpi- och Joyceöversättare bör i alla fall
veta vad han talar om.

378
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7.16 ”Den finska romanens vida rum”
Sin recension i Nya Argus (1/1998) inleder Clas Zilliacus med att kalla Volter
Kilpis Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933) ett ”monumentalt epos” och
Thomas Warburtons svenska tolkning för ”både krävande och grannlaga”. Kilpis
verk ”som nyskapande konstverk” kan i dag rangeras ”alldeles i närheten av Kivis
Sju bröder”.379 Kilpi var övertygad om att hans skärgårdsskildring var
världslitteratur och ville därför bereda verket ett annat mottagande än den finska:
det var, konstaterar Zilliacus, ”cervantesar och shakespearer som var hans likar,
hemmavid bara Kivi. Han ville ha möjligheten att ses ur ett större perspektiv men
den finska samtidskulturens trånga rum hade övertygat honom om att han där
bara skulle bli närsynt och trångsynt betraktad. Honom och något fåtal andra.”
Men Kilpi insåg att hans verk var ”sinetein suljettu sen kielen piirissä, jossa työni
tapahtuu”, med insegel instängd i det språk där mitt arbete utförs. Därför ville
Kilpi att en svensk översättning, som skulle utarbetas av Elmer Diktonius, men
som aldrig blev färdig, skulle bana väg via Sverige in i världslitteraturen.
Zilliacus tar upp Thomas Warburtons översättargärning exempelvis på
följande sätt:380
Förresten utfördes översättningen på översättarens initiativ, i all tysthet, för att som färdig entusiastiskt
omhändertas av Atlantis förlag. I själva verket har Warburton legat i träning för detta storverk som aktiv
översättare sedan fyrtiotalets början.
Han har övat sig på hur mångbegåvad finskan är – liksom Kilpis. Han har gjort det på Leino och Haanpää, på
Paulaharju och i folkdikt. Och på Kivi: Warburtons Sju bröder (1987) har en avvägd adertonhundratalstouche, med
plurala verb och ett ordförråd färgat av Kivis antagna läsning på svenska av europeiska och svenska klassiker. Han
har övat sig på hur tänjbart – liksom Kilpis – ett mycket stort språk kan vara, sådant faktum yppar sig hos Sterne
och Djuna Barnes, Dylan Thomas och Faulkner. Och hos Joyce: Warburtons översättning av Ulysses kom år
1946, reviderad år 1992. För att inte nämna långt mer än hundra andra tolkningar.

Vi kan väl säga att Kilpis förhoppning om att hans verk via en svensk
översättning kom närmare världslitteraturen. I varje fall är det så som Zilliacus
skriver att utgivningen av I salen på Alastalo ”uppmärksammats rätt stort” både
hos oss och i Sverige. Så som ovan framgått ville Kilpi få ett annat mottagande
för sitt storverk än enbart den finska, i Sverige har hans verk uppmärksammats
för sådant ”som svensk litteratur saknar, som man nu genom honom har funnit

379
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Zilliacus 1998a: 15; Zilliacus 1998b är den svenska artikeln i finsk översättning av Timo Hämäläinen.
Zilliacus 1998a: 15.
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att svensk litteratur saknar, konstaterar Zilliacus och fortsätter genom att beskriva
hans språk:381
Man ser honom sätta sig över språkets gränser men göra det med värdig gravitet. Kilpi tar sig friheter
som i Eden innan ingen fick namn, men inte styrsellöst utan på en målmedvetet skapande västfinska
som sprakar av nytt språkbruk: ”kieli on ahjo, jossa ilmaisun rauta sulaa” [språket är ässjan där
uttryckets järn smälter].
Warburtons uppgift har varit att smälta ned och smida om ett redan en gång smitt.
”Det som var nytt och överraskande i Kilpis finska har en översättare inga rimliga chanser att återge.
Språkstrukturer och former står för en stor del av originaliteten, och de låter sig helt enkelt inte efterbildas med
hjälp av en annorlunda grammatik. Med satsbyggnad och språkrytm går det bättre. Vad man allra bäst kan hoppas
på att återskapa är stämningarna, livskänslan, porträtteringens djup.”

Zilliacus ger också exempel på svårigheter som översättaren stöter på i det
sydvästfinska språket där ordförrådet fylls av ord som ”fasuuna, kamraatti,
kirkonkongi, kuutto, pukspröötti, pykninki, retari har på finska aromer och
egenskaper som fördunstar i den svenska form orden yrkar på att få. Det är lite
som med Janne Kuutio: där försvinner den extradimension som det finska
inslaget i hans svenska ger.”382 Hur gör Warburton i sin svenska översättning?
Han finner ersättning ”i ett språkligt register som är rymligt som själva salen på
Alastalo. Varenda slag av svenska – utom justnuets – har hamnat i hans ässja:
näsaspetsen, tyskelin, smätta, jaggu, ur gårde, till och med ruman (fi. ruuma). Och
kanske framför allt utförs där nysammansättningar med en varsam
viktomfördelning (stilla knuffträngsel för pientä tunkemisen kahinaa).”383
I sin recension berör Zilliacus också den långsamhet som är karakteristisk för
Kilpis berättande, dvs. hur Kilpis språkliga överflöd ses mot det knappa i
handlingen. Det tar sammanlagt 852 sidor i skärgårdsskildringens Bok 1 och Bok
2 att beskriva hur männen äntligen i slutet av verket får ett fundationsbrev för ett
barkbygge tecknat. Medlargestalten Langholmarn konstaterar i sista kapitlet i
boken om långsamhetens lov: »Hiljaa hyvää syntyy!« (AS II: 448, 450, kap. 23),
«Vad gott är det sker småningom!» (SA II: 406, 407, kap. 23). Zilliacus hänvisar
till idén om det långsamma berättandet som återfinns i Odysséen och dess XIXe
sång där hjälten blottar sitt ärr och därmed sin identitet för sin gamla amma i
åttio omständliga rader om hur hjälten fick sitt ärr. ”Hos Homeros liksom hos
Kilpi är allting förgrund”, skriver Zilliacus och konstaterar också att detta ”också
har med gudalikhet att göra, och däri är Kilpi homerisk”.384 Det långsamma,
episka draget är belysande för Kilpi eftersom han velat kalla sitt storverk epos,
inte roman. Att bibehålla Kilpis gestalters ”överstora resning” är ett fundamentalt
Zilliacus 1998a: 16; citatet ur Warburtons Inledning 1997: 9–10.
Zilliacus 1998a: 16.
383 Zilliacus 1998a: 16.
384 Om de homeriska jämförelserna till Odysséen och Iliaden i Alastalon salissa, se Lyytikäinen 1992: 107–114.
381
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översättningsproblem, skriver Zilliacus, eftersom ”männen i salen på Alastalo är
sedda underifrån, de blir olympiska. De betraktas knästående, som Ramon del
Valle-Inelán, en av den moderna spanska prosans store, uttryckte saken.”
Zilliacus ställer frågan: Hur hävdar man knäståendets perspektiv? Ett sätt är det
som Kilpi använder, dvs. att ständigt avsluta en sats med ett utropstecken, men
så att det som står före det ”måste övertyga dels om att röstläget är sådant att det
tål utropets eftertryck, dels om att det faktiskt är gjort för en röst, att det är en
tänkbar talakt.” Kilpis säregna modernism föds just i ”skärningspunkten mellan
minimalt skeende och maximalt språk. Där finns meningsbyggen, perioder, som
propsar på – ropar på! – att talas. Men några reellt existerande talare av kött och
blod kan svårligen tänkas för dem. Denna egentligen monstruösa men absolut
centrala grundegenskap hos I salen på Alastalo finns suveränt gestaltad hos
Warburton”, skriver Zilliacus och karakteriserar Kilpis epos som ”ett språkligt
självbärande universum, inte ett som blir bättre av ett höljande yttre, etnografisk
kringtext där inbyggarnas villkor och sedvänjor blir bokfördda.”385

Om jag ska sammanfatta ”Den finska romanens vida rum” med några attribut
som beskriver Volter Kilpis ”epos”, den genrebestämning han själv vill använda,
är det med Zilliacus karakteristik: ”monumentalt”, ”krävande och grannlaga”.
Kilpi är ”homerisk”. Det är ”ett nyskapande konstverk”, det är ”formidabelt”
med ”ett mycket stort språk”, en västfinska som ”sprakar av nytt språkbruk”.
Warburtons språkliga register i den svenska tolkningen är – för att använda den
spatiala bilden är ”rymligt som själva salen på Alastalo”. Dialogen mellan
”minimalt skeende och maximalt språk”, den ”monstruösa” formen är
grundegenskapen hos prosaeposet I salen på Alastalo och den gestaltas ”suveränt”
av översättaren Thomas Warburton, detta verk som är ”ett språkligt självbärande
universum” och skapar på så sätt Kilpis säregna modernism.
Detta rumsligt öppna och stora i salen nämns386 flera gånger i
skärgårdsskildringen så som i avaran laattian pitkillä matkoilla; det rymliga golvets långa
mattor (AS I: 12; SA I: 31, kap. 2); ja kaarteilla seinävän salin; och kring den rymliga
salen (AS II: 23; SA II: 22, kap. 11). Det ska finnas ”ruumaa”, av olika slag, rum
både för tanken och i den konkreta livsmiljön (tankerum, skrivrum, tystnadstomrym).
Det heter exempelvis: avoimilla vakaisen salin ja katsomilla ilahtuvain miesten piireillä
avarain seinäin; i den mäktiga salens vidd och de rymliga väggarnas krets av män
som gladdes åt synen (AS II: 15; SA II: 14, kap. 11); – ja Alastalon sali oli avara,
385
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Zilliacus 1998a: 16, 19.
Se också avsnittet ”Alastalon avara sali” (den rymliga salen på Alastalo) i Lyytikäinen 1992: 126–135.
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kieltämättä pitäjän suurin, – och salen på Alastalo var rymlig, oförnekligt den största i
socknen (AS I: 399; SA I: 377, kap. 9). Attributet avara ’rymlig’ är ett beskrivande
attribut för hela Alastalon salissa där det inte enbart syftar på det fysiska rummet,
dvs. salen och dess längd och bredd eller på den stora och rymliga barken, utan
också på ”tankens rymlighet” som är öppen och mottaglig för det nya som
komma skall i ”Alastalon avarassa salissa, i den rymliga salen på Alastalo” (AS II: 212;
SA II: 192, kap. 15). Tanken ska ha tillräckligt med ”rymdrum”: ja että ajatuksella
on avarassa miehessä tilaa suorentaa selkäänsä niin vähissä asioissa kuin isommissakin
tekemisissä (AS II: 36, kap. 11), och att i en rymlig karl [om lagmannen Langholmarn]
har hans tanke plats att sträcka på ryggen både i småsaker och i viktigare sysslor (SA II: 33,
kap. 11). Det rymliga gäller hela existensen med de olika modaliteterna hos de
olika subjekten i salen, och sedan det väldiga språk som Kilpi verbaliserar sitt
barkkalas med och som resulterar i ett gränsöverskridande verk på många sätt, ett
verk som är i ständig rörelse. I Umberto Ecos The Open Work finns också denna
tanke om ”works in motion” (opere in movimento) som möjliggör nya betydelser
och nya tolkningar genom strukturell vitalitet: ”every reception of a work of art is
both an interpretation and a performance of it, because in every reception the work
takes on a fresh perspective for itself”.387 Kilpis modernistiska verk är ett öppet
verk, ett rymligt verk där man stiger in i tavlan på nytt och på nytt och varje gång
upptäcker man som läsare någonting nytt. Verket är organiskt. Språket skapar
och genererar nya betydelser.

387

Eco 1989: 4, 12–23.
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II
SPRÅKET I HUVUDROLLEN
FRÅN KILPIFINSKA TILL WARBURTONSVENSKA –
___________________________________________
ATT TOLKA, ATT ÖVERSÄTTA OCH ATT ÅTERSKAPA

1 Berättandets tunga stenar …
formval blir betydelsefulla stilval –
namn, ord, fraser, satser och meningar
_____________________________________________________

E

ftersom Kilpis språk och stil, dvs. de poetiska dominanterna, är så specifika
citerar jag rätt långa avsnitt i syfte att få någorlunda långa kontexter som
visar hur ORDVAL och SEMANTISKA VAL blir STILVAL. Inledningsvis
behandlar jag porträtteringen via namnbruket i skärgårdsskildringen. Sedan
beskriver jag skärgårdsbygdens konkreta teckenvärld, tecknet för båt och den
terminologi och det fackspråk som hör ihop med båtar och den livsmiljö som det
handlar om genom att diskutera de minsta betydelseskapande enheterna ord, former och
fraser vilka blir satser, meningar och styckeindelningar vilka i sin tur bygger upp
helheten, genren skärgårdseposet, prosaeposet, dess språk och stil. I mina kommentarer
stannar jag vid sådant som är relevant med tanke på form och innehåll ur
översättningssynvinkel.
I en parallelläsning av den finska förlagan och den svenska översättningen
märker man lätt översättarens lojalitet gentemot författaren, dvs. hur noggrant
författarens intentioner kommer till uttryck. Warburton följer Kilpis menings- och
satsbyggnad noggrant med det specifika utropstecknet efter snart sagt varje
mening.388 Ibland fortsätter Kilpis text efter ett utropstecken med liten
begynnelsebokstav, ibland med stor begynnelsebokstav beroende på rytmen i
texten eller betoningen. Warburton har följt detta in i minsta detalj vilket
efterbildar strukturen i Kilpis prosaepos, som har ett sväll i strukturen. De
Se Sinnemäkis avhandling pro gradu i allmän lingvistik, Complex Right-Branching Clauses (2004) som behandlar inskott av
mängden av bistaser i Alastalon salissa. Den maximala mängden av inbäddade bisatser är sju, se 2004: 39, se Sinnemäkis
exempel (17), (20), (21) och (22) ur Alastalon salissa. Materialet ur Alastalon salissa omfattar i Sinnemäkis pro gradu de första 240
sidorna, ca 55 000 ord samt annat jämförelsematerial ur andra genrer.

388
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specifika ordvalen, de arkaistiska, tidsenliga (1860-talets sydvästfinska skärgårdsliv)
eller de dialektala ordformerna och det överraskande bildspråket och jämförelserna i
finskan och i den svenska översättningen kommenteras nedan, eftersom de
tillsammans på mikronivå är de språkliga stildragen, som sedan bygger upp verket
som helhet på makronivå, dvs. blir ett modernistiskt verk.
Det centrala rumsliga, salen, är en chronotopos där tid och rum sker på flera
plan.389 Alastalos sal eller finrum blir den semiotiska scen, där det yttre och det
inre möts, det fysiska och det psykiska sammankopplas. SAOB definierar sal
exempelvis på följande sätt:
[…] a) om det största o. förnämsta rummet (l. ett av de största o. förnämsta rummen) i en privatpersons bostad;
dels om matsal, dels (numera bl. i Finl.) om salong, dels om rum (numera i sht i hus på landsbygden) som (i
vardagslag står oanvänt o. ouppvärmt o. endast) användes (vid festliga tillfällen) ss. salong o. matsal (i fråga om
allmogehus från äldre tid särsk. om sådant rum beläget på ena sidan om förstugan o. sträckande sig tvärs över
husets hela bredd) […]. (SAOB 1963: S243.)

I denna sal blir alltså en enorm teckenvärld betydelsefull, alla såväl språkliga som
icke-språkliga tecken noteras i minsta detalj. Jag belyser originalet och
översättningen genom att först behandla namnen som identifierar och
personifierar sina namnbärare och sedan de centrala ”flytetygen” som visar
kopplingen till det materiella, men samtidigt bidrar de också till
personkarakteristiken. Sedan övergår jag till att på ord- och frasnivå diskutera
finskan och svenskan. Denna detaljerade genomgång syftar till att visa hur
Kilpifinskan blir Warburtonsvenska på sats- och meningsnivå vilket i sin tur
bygger upp det litterära verket som specifik genre och stil.

1.1 Namn i salen: män
Namnen, som är socioonomastiska,390 dvs. avspeglar namnbruk i tid och rum
genom att beskriva, karakterisera och identifiera en person eller en plats, har en
viktig funktion i skärgårdsskildringen som beskriver skärgårdsbygdens liv och
sjöfart på 1860-talet. Namnen i Alastalon salissa bär på betydelser och är viktiga
karakteristika för hela berättandet och bildar på så vis en totalitetsbeskrivning så
som Lyytikäinen konstaterar i sin genomgång av de centrala namnen i Alasalon
salissa. En viktig aspekt i Kilpis namnbruk och namngivning är allusionerna till
olika djur (t.ex. AS I: 108).391 Kai Mikkonen har för sin del gett en grundlig
Se Bachtin 1991: 14–165 om begreppet chronotopos ’tidrum’.
Se Schybergson 2009: passim; Schybergson 2012: passim; Nakari 2010: passim.
391 Lyytikäinen 1992: 32, 33, 34, 35, 36.
389
390
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kognitiv syn på den 50-åriga ungkarlen och vardagsfilosofen Malakias Afrodite
Härkäniemis namn och namngivning med referenser till ett bibliskt och
mytologiskt namn och djurnamn.392 Hannu K. Riikonen har behandlat de bibliska
dragen och också de bibliska namnen i skärgårdsskildringen och visar hur dessa
har en viktig narrativ funktion i att fylla ut berättandet.393 Namngivningen av
personerna bidrar för sin del till den komiska och humoristiska modaliteten i
boken. Så som Mikkonen konstaterar då han analyserar namnet Malakias Afrodite
Härkäniemi har de litterära namnen inte enbart en betydelsedimension utan också
en syntetisk dimension, dvs. hur läsaren fäster uppmärksamhet vid
namngivningen i ett skönlitterärt verk.394 De bibliska allusionerna är många i
Härkäniemis funderingar.395
I den tidskontext där personporträtteringen sker anges tiden i Alastalon salissa
enligt gammalt bruk med namnen och helgerna i almanackan. I skärgårdsbygdens
miljö består litteraturen av Bibeln, psalmboken och almanackan som viktiga
rättesnören. De bibliska allusionerna är centrala och det finns en tid för allt som
sker under himlen (se Pred. 3). I samband med tidsbeskrivningen nämns
Kråksbonden Mickel Mickelsson, Enok Karjamaa och lagmannen Efram Eframsson
Langholma:
[…] »Istumaan, istumaan vaan! Lämmittelemäänkös
sinä istut, Mikkelsson [Krooklan Mikkelsson, Krooklan
Mikkel Mikkelsson], kun kohta oven pieleen itsesi jätät,
kakluunin viereen? Ei se kyllä enää kuumia hekottele,
Valpuristi sitä viimeksi on prasutettu, ja almanakka on
jättänyt jo Mikkelinkin taakseen! […] (AS I: 3, kap. 1)

[…] »In och sitt, in och sitt! Ska du sitta och värma dig,
Mickelsson [Kråks-Mickelsson, Mickel Mickelsson], och
stanna strax vid dörren, inpå kakelugnen? Men den
basar ingen värme nu, sista brasan var till Valborg, och
nu har almanackan hunnit förbi Mickel! […]« (SA I: 23,
kap. 1)

[…] Eenokki [Karjamaan Eenokki] hoitaa autuutensa
asiat säntilleen ja kruununmaksut säntilleen, peltonsa
säntilleen ja saamisensa säntilleen, hänellä on talo ja
vuoden almanakka, raamattu ja sielun kipenä syntisessä
ruumiissa, talon asiat tapahtuvat almanakan jälkeen:
Ristinpäivänä toukotöihin, karja laitumelle Urpona,
kuhilaat pellolle viikkoa jälkeen Jaakon ja jyvän siemen
vakoon Perttelinä; sielun asiat raamatun mukaan: […]
(AS I: 16, kap. 2)

[…] Enok [Karjamaa-Enok] sköter sin salighet till
punkt och pricka och kronoutskylderna till punkt och
pricka, sina åkrar till punkt och pricka och sina
fordringar till punkt och pricka, han har sitt hemman
och årets almanack, sin bibel och själagnistan i sin
syndiga lekamen, och på gården går allt efter
almanacken: vårbruket efter korsmäss, djuren på bete
till Urban, skylarna opp på åkern en vecka efter Jakob
och korn i fåran till Bertils; själaärenden efter bibeln:
[…] (SA I: 34, kap. 1)

Langholmassa on yksi lato aina kajoomatta Urpona,
menneen vuoden vilja koskemattomana laarissa
Perttelinä ja Pyhäinmiesten päivänä puuhuoneessa kahden
talven kuivat halot pinoissa: tulkoon poutakato ja
palakoon heinänkorsi niityillä, niin ei ole lahdin

[…] På Langholma är grödan i brodd när andra ännu
fäktar på fälten, på Langholma slipar man skärvorna
och ser efter om skörden mognar medan andra ännu
har liar i händerna och halva höet utbrett på ängarna;
på Langholma står en lada full vid Urban, fjolårsrågen är

Mikkonen 2008: 155–172.
Riikonen 2001: 140–164.
394 Mikkonen 2008: 156.
395 Rojola 1995: 206–207; Riikonen 2001: 145; Mikkonen 2008: 158.
392
393
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teurastus silti runsaampi Langholmassa syksyllä eikä
olkikatto lehmän ruokana talvella; pidelköön halla
kesäkuussa tähkäin maitia ja leikatkoon sirppi
elokuussa jyvätöntä ruista, niin laari on kuitenkin
kukullansa Mikkelinä ja kyrsä Langholman pöydällä
täysikokoinen koko talven; […] (AS I: 150–151, kap. 4)

orörd i bingen till Bertils och till Allhelgona ligger två
vintrars ved torr och travad i vedboden: […]; frosten
må fara fram med axmjölken i juni och skäran slå
gallråg i augusti, så är bingen rågad till Mickels i alla fall
och kakan på Langholmarns bord är fullstor hela vintern;
[…] (SA I: 153, 154, kap. 4)

I den första repliken i boken är det Herman Mattsson, Alastalovärden som talar och
hälsar gästerna välkomna. Den första gästen han tilltalar är den rika och giriga
Kråksbonden. I samma replik får Alastalo in en tidsbekrivning; tiden nämns
tidsenligt efter namnen i almanackan.
De olika person- och tillnamnen i det finska originalet har i huvudsak
överförts som sådana i den svenska översättningen med vedertagna svenska
motsvarigheter i sina svenska former. Ur översättningssynvinkel är olika namn
språk- och kulturspecifik information. Nedan ger jag exempel på några ställen
som visar hur namnbruket kan variera beroende på vem det är som tänker eller
talar. Finskan har genitivkonstruktioner av typ Alastalon Mattsson, Alastalon
Hermanni, som i svenskan får den smidiga sammansättningen Alastalo-Mattsson,
Alastalo-Herman, men hemmansnamnet Alastalo används som tilltal vilket
avspeglar den faktiska situationen under 1860-talet. I sin långa inre monolog
tilltalar Petter Filemon Pihlman-Pukkila Alastalo med du och använder både
hemmansnamnet Alastalo men också förstärkt med att dubblera tilltalet, t.ex.
Mattsson-Mattsson eller som nedan först Alastalo, sedan Mattsson några gånger och
sedan Herman Mattsson, något som vill avspegla Pukkilas ständigt vresiga natur
och problemfyllda relation till Alastalo. Upprepningen som stilmedel är central i
porträtteringen. Malakias Afrodite Härkäniemi däremot tilltalar Alastalo både med
Alastalo och med förnamnet Herman, Alastalovärdinnan använder både
förnamnet Herman och hemmansnamnet Alastalo. Just denna rörlighet i det
varierande namnbruket är ett centralt drag i Kilpifinskan, något som också bidrar
till den narrativa rörelsen i prosaeposet:
Alastalo seisoi kuistin suulla vieraitansa vastassa, […]
Alastalossa oli iso päivä tänään. […] Alastalon salissa (AS
I: 3, 12, etc., kap. 1, 2)

Alastalo stod i farstudörren och mötte sina gäster, […]
I dag var en stor dag på Alastalo gård […] i salen på
Alastalo […] (SA I: 23, 35, etc., kap 1, 2)

[Pukkilas inre monolog]
Alastalo […], samaa Alastaloa ja Mattssonia, [...] ! Mutta
älä klivaa kieltäsi vielä, Alastalo, [...]! [...] Mattsson, joka
tikku, Mattsson, ja prassit kiinni, Alastalon Mattsson, [...],
Herman Mattsson, [...] Alastalon Hermannin suupadassa [...]!
Ole sinä Alastalon Herman, Herman-Herman, minä olen
Pukkilan Petter, Petter-Petter, [...] Alastalo, [...] AlastaloAlastalo, [...], Alastalo, [...], Mattsson, […], Alastalo! [...],
Alastalo, [...]? Ja tules, Mattsson, [...], Mattsson, mittaappas
piruuttasi, Mattsson, mittaappas kurillasi, [...], perhana,

[Pukkilas inre monolog]
Alastalo, […] på denne Alastalo-Mattsson […]! Men
slicka dig lagom om mun, Alastalo, […]! […] Mattsson,
vartenda rundhult, Mattsson, […], Alastalo-Mattsson, […],
bak Alastalos munhåla […]!: Du må vara AlastaloHerman, Herman-Herman, jag är Pukkila-Petter, PetterPetter, […] Alastalo mangård, […], Alastalo, […] AlastaloAlastalo, […]! Alastalo, […], Mattsson, […]! Alastalo!
[…], Alastalo, […] Alastalo, […], Alastalo? […] Mattsson,
[…], men ta och mät, Mattsson, på rent fanskap,
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askeleen pentele enemmän kuin sinun purkissasi,
Alastalo! Maistuuko se askel, Mattsson? Katsos, Mattsson,
[...], Mattsson, [...], Mattsson, [...]! [...], Alastalo [...]!
Karvastelisiko sydänsäkissä, Alastalo, papenoisiko piru
pippuraa sisuun ja silmännurkkaan, Mattsson, kun
kippari näkisi kapteenin ja Herman Mattsson prikin
kannelta katselisi, [...]? (AS I: 19–22, kap. 2)

Mattsson, ta och mät på skoj bara, […], Alastalo! […]
för djävulen, än på din bark, Alastalo! Hur ska det
steget smaka, Mattsson? Ser du, Mattsson, på PukkilaPetter vinklar sig grenen […] Mattsson, […] Alastalo! […]
Skulle det svida dig i hjärtesäcken, Alastalo, skulle fan
fisa peppar i innanmäte och ögonvrå på dig, Mattsson,
om skepparn fick skåda en kapten och Herman Mattsson
stod på sitt briggdäck och såg […]? (SA I: 37–40, kap.
2)

[...] Alastalo, puolen, sanon [Pukkila], puolen manttaalin
isäntänä Alastalon Mattsson, isonen Mattsson, paksu
Mattsson, kapteeni Mattsson, vaikka kapteeni minäkin
[Pukkila] olen, kapteeni! [...]! (AS I: 29, kap. 2)

[…] när nu Alastalo går på sitt halva mantal, halva,
säger jag [Pukkila], som halvmantalsbonde går AlastaloMattsson, stora Mattsson, tjocka Mattsson, kapten Mattsson,
fast kapten, det är jag [Pukkila] med, kapten! […]! (SA
I: 46, kap. 2)

[Härkäniemis inre monolog]
[…] Kun Alastalo vielä oli poika ja isä-Mattsson talolla,
niin Herman rakensi itselleen sumpun talon metsästä
[...] Alastalon Herman. [...] Alastalo [...] ja Alastalon
sumppu-Herman Herman Mattsson, parkin kapteeni, joka
kelpaa vaikka maaherran piipun viljelijäksi, [...] (AS I:
66, 67, 90, kap. 3)

[Härkäniemis inre monolog]
[…] När Alastalo ännu var pojk och pappa Mattsson hade
gården, så byggde sig Herman en sump av gårdens
timmer, […] Alastalo […] Alastalo-Herman […] och
sump-Herman från Alastalo är bleven Herman Mattsson, en
barkskeppskapten som kan duga till att bruka en
landshövdingspipa om det gäller, […] (SA I: 79, 80,
100, kap. 3)

I den svenska översättningen står de finska namnen kvar och namn med svenskt
inflytande stavas på svenskt sätt. Variationen och upprepningen är karakteristiska
stildrag för Kilpi. Detta gäller också namnbruket så som framgår av ovanstående
exempel. I synnerhet syns detta i Pukkilas upprepande sätt att både tänka och
tala. Pukkilas inre tal som är en lång inre harang där han tilltalar Alastalo på olika
sätt: med du och med olika kombinationer av Alastalonamnet. Detta lyfter fram
Pukkilas affekterade relation till Alastalo. En del av karlarna får också binamn så
som exempelvis sump-Herman. Warburton strör in gamla verbformer för att skapa
den tidsenliga lokalfärgen i är bleven Herman Mattsson och på så sätt också ge
uttryck för den materiella utvecklingen från sump-Herman till storbonden och kaptenen
Herman Mattsson på Alastalo gård. Tilltalet med hemmansnamnet följer realvärldens
namnbruk under 1860-talet.
I de språkliga porträtteringarna av karlarna i salen placerar Kilpi in olika
perspektiv, dvs. karlarna ser varandra i relation till varandra men också till sig
själva genom olika jämförelser med öga för det materiella så som ovan – olika
slags pipor har olika rangordningar och de jämförs med viktiga personer som
haft piporna, likaså har de olika gungstolarna i Alastalos sal olika rangordning. I
karakteriseringen flikas ofta in en biblisk allusion som skapar det humoristiska.
Nedan relateras några av karlarna genom bibliska och fysiska jämförelser. Likaså
är jämförande utsagor som Alastalos inre tal höet stupar i långa rader! viktiga
eftersom de har till uppgift att jämföra hans övertalningsteknik, dvs. att få
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karlarna att genom artigt tal och traktering komma med i barkprojektet. En
spelmetafor ges: ”tre toppar är en mer än två, och damm spelar man på så sätt att
man turvis flyttar en bricka i taget” (AS I: 395, kap. 9). Nedan där det i slutet av
kap. 9 blir tal om den tremastade barken har jag kursiverat namnen men också de
ur översättningssynvinkel relevanta ställena. Beskrivningen av de tre karlarna med
de bibliska allusionerna är humoristisk. Då barkhandlingen undertecknas beskrivs
inte enbart hur man går fram till bordet där barkurkunden ligger, hur man
greppar fjäderpennan utan också sättet att skriva sitt namn och handstilens form.
Porträtteringen blir en semiotisk helhetsbeskrivning av personen i fråga. In i det
minsta karakteriseras personligheten med blicken som är viktig så som framgår av
jämförelsen nedan:
Alastalon oli oikeastaan aika mukavaa ollaksensa
tällä haavaa: heinäkin kaatuu lakonaan! ajatteli hän, kun
katseli ympärilleen ja kuljetti silmää salissa kuin
isäntämies
niittoniityllä
laistoväessään.
Langholma
keinutuolilla, mies seurakunnassa kuin Mooses korvessa
lyömään sauvan sivaltimilta vaikka vuoren harmaan
seinän vuotoraoille, Härkäniemi hänen takanansa
sohvanpäässä Aronina jauhamassa järkipuhetta kuin
myllyntoro leipämannaa vakavasta suusta, ja
toisessa sohvanpäässä Eenok, leuanjuko kuin amenen
nykä pitkän saarnan loppuun: jollei niiden miesten

hartiaheitolla laisto kaadu ja ruoho laskeudu
kupiaasti karhelle, niin jo on ihme! »Langholma
hissaamassa lipunliehaa takamaston kahveliin,
Härkäniemi keskimaston tyvessä ja Eenokki etumaston
tykyrinä, siinä on besättningin alkua parkkiin ja miestä
hoilaamaan käsky komentosillalta pitkätkin mastonvälit
keulapiikin kuulumille asti!» sanoikin Alastalo
komeutta koko salin kuulumille keinutuoliltansa. […] (AS

Alastalo trivdes egentligen rätt så väl för ögonblicket:
höet stupar i långa rader! tänkte han, när han tittade sig
omkring och förde blicken genom salen som en husbonde på
ängen bland sitt slåtterfolk. Langholmarn i gungstolen, en man i
församlingen mäktig som Moses i öknen att rappa till med
sin stav så gråberget läckte, Härkäniemi bortom honom i
soffhörnet som en Aron malande förnuftsprat som en
kvarntratt sin brödmanna med allvarlig mun, och i
andra soffhörnet Enok, tvärkäftad som en amenstump i
slutet på en långpredikan: om inte dessa kararnas

skuldekraft får omkull gräset på tegen i vackra
strängar, så är det minsann ett under! »Langholmarn som
hissar flaggen på mesangaffeln, Härkäniemi vid
stormastfoten och Enok som stöttar förmasten, där har vi

besättningsbörjan på barken och folk som kan hojta en
order från halvdäck vidare ända till förpiken också om
masterna står glest!« sade Alastalo nu ståtligen ur sin
gungstol så att hela salen hörde honom. […] (SA I:
395–396, kap. 9)

I: 419, kap. 9)

Ovan där Alastalo, Langholma, Härkäniemi och Enok Karjamaa porträtteras har
jag kursiverat nästan hela exemplet för att visa att samtliga detaljer i språket är
viktiga i att bygga upp helheten i meningsstrukturerna. Därtill har jag i fet stil
markerat de ställen som är en utmaning för översättaren att återskapa
Kilpifinskan med upprepningar och variation. Den svenska motsvarigheten rappa
till rör sig i samma semantiska fält som Kilpis lyömään sauvan sivaltimilta – Kilpi
strör in ymnigt med allitterationer (understrukna) för att åstadkomma det ljudlika,
men det gör Warburton också på olika ställen där det bara är möjligt i svenskan
och kompenserar på så sätt förlusterna på ett annat. Det svenska uttrycket
gråberget läckte fokuserar på verbskeendet och är en neutralisering av Kilpis
harmaan seinän vuotoraoille (ordagrant: ’så att den gråa väggen fick läcksprickor’)
med fokus på de nominala sprickorna, detta är Kilpis exakta och omständliga sätt
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att uttrycka sig. Kilpis genitiver är karakteristiska i att beskriva något; de svenska
motsvarigheterna har sammansättningar så som i de idiomatiska valen gråberget
och en långpredikan samt sammansättningen besättningsbörjan som efterliknar
Kilpifinskan i svenskan. Den beskrivande genitiven niiden miesten hartiaheitolla blir
dessa kararnas skuldekraft som återskapar bilden av hur dessa karlar är och ser ut.
Den sista raden i exemplet ovan är typisk Kilpifinska: sanoikin Alastalo komeutta
koko salin kuulumille keinutuoliltansa. För det första är den finska ändelsen -kin inte
alls oviktig i och med att det är en detalj som bidrar till hela verkets modalitet,
eftersom den ger uttryck för olika modifieringar och betydelser. Detta är i linje
med Kilpis berättande där upprepningen och variationen är centrala stilmedel,
men också att man så att säga ’också i själva verket i förbigående’ vill berätta, säga
eller konstatera något. Detta är viktigt för porträtteringen som beskriver hur en
karl är, talar och tänker och beter sig.
Skärgårdsbygdens viktigaste storman är lagmannen Efram Eframsson Langholma,
på stora Langholma (SA I: 166–167), ”en man i församlingen mäktig som Moses
i öknen”. Han kallas Langholma eller Langholmarn, vars namn varierar på olika sätt:
[…] Langholmassa Alastalo ensiksi oli käynyt – sillä
kerralla hänellä oli vain Härkäniemi mukana, Langholma
oli nimittäin semmoinen mies, että hänelle oli viisainta
puhua alussa kohta asiain juuret selviksi
semmoisina kuin ne hampaissa olivat, ja silloin oli
mukavampi, kun ei Janne ollut istumassa vieressä. Kun
juttu sitte reisu reisulta näytti rupeavan menemään
riitinkeihin, kävivät he, tällä kerralla kaikki kolme,
uuden kerran Langholmassa, ja siellä sitte oli sovittu, että
paras on, kun saadaan miehet koolle Alastaloon ja
katsotaan, syntyykö valmista. Langholma oli, sivusilmällä
joskus savunvetämän väliltä Jannea mittaillen,
arvellut, että voidaan katsella, kyllä hän puolestaan
pistää paattinsa kuntoon ja seilaa Alastaloon, niin
nähdään sitte.
Tämän jälkeen oli asia ruvennut olemaan
selvenemistä päin: kun Langholma kerta oli matkassa,
niin silloin tulevat mukaan muutkin! Ja niin pitkällä
oltiin nyt siis, että Alastalo oli käsi kokolla kuistinsa
edessä ja johdatteli miestä miehen jälkeen saliinsa,
pakotteli istumaan ja opasteli piippuhyllylle, kehräsi
suustaan kehottavaa juttua ja hykivää naurua. […]
(AS I: 5, kap. 1)

[…] Till Langholma hade Alastalo seglat allra först, den
gången hade han ensamt Härkäniemi med sig,
Langholmarn var nämligen den sortens karl, att för
honom var det klokast att strax i början lägga ut

sakernas förhållande i grund och botten precis och
fullt ut som man såg det, och då var det trevligare att

om inte Janne satt bredvid. När saken sedan resa för
resa såg ut att gå i lås, seglade de denna gången alla
tre, till Langholma på nytt, och där kom man så överens
om, att det bästa vore att få allt karlfolk samlat på
Alastalo och se om det blev något av. Langholmarn hade
menat, och tog mått av Janne ibland med en snegling
mellan blossen, att det tålde rönas ut, för sin egen del
skulle han nog rusta båten och segla till Alastalo, och så
fick man se.
Efter detta hade saken börjat visa tecken på att
klarna: hade man engång Langholmarn ombord, så följde
säkert de andra med! Och nu var man alltså kommen
därhän, att Alastalo stod på sin farstutrapp och räckte
hand och lotsade karl efter karl till salen, fick dem att
slå sig ner och visade dem till piphyllan, härvade ur
sig uppmuntrande ord och brummade småskratt.
[…] (SA I: 24–25, kap. 1)

Langholmarn är alltså ”Moses i församlingen”. Saker skulle talas igenom och
förberedas noggrant för honom. Kilpi har en mängd uttryck som beskriver hur
man talar och hur man säger något. Ovan heter det i Kilpifinskan: puhua alussa
kohta asiain juuret selviksi semmoisina kuin ne hampaissa olivat ordagrant: ’att tala
genast i början så att sakernas rötter skulle vara klara sådana som de var i
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tänderna’. Dylika fysiska beskrivningar av tal, dvs. hur och var talet sitter i
munnen, är karakteristiska för Kilpis språk och stil. Att ’tala ur tänderna’ kan
hänvisa till det finska idiomatiska uttrycket jäädä hampaankoloon, dvs. ordagrant
’att fastna i tandhålan’. Langholmarn ville få alla detaljer om barkprojektet, allt
skulle sägas som det är. På svenska är Kilpis säregna fysiska bildspråk en
utmaning att uttrycka på svenska. Den svenska motsvarigheten har exakt det
semantiska innehållet men den specifika bilden med tänderna går förlorad. Men
tydligt blir att storkarl i skärgårdsbygden det är Langholma. I slutet av exemplet
ovan ges sedan en karakteristik av den andra stormannen Alastalo, som står och
tar emot sina gäster på ett specifikt sätt: käsi kokolla, det heter inte käsi ojennettuna
’med handen utsträckt’ eller ojensi kättä, ’räckte hand’ utan det för Kilpifinskan typiska
kokolla med allitteration. I verbfraserna uttrycks det hur en karl är eller uttalar
sina ord, så som ovan det frekventativa verbet pakotteli ’småtvingade’ och i kehräsi
suustaan kehottavaa juttua ja hykivää naurua som beskriver Alastalos sätt att tala och
vara i en ordagrann översättning: ’spann ur munnen uppmuntrande tal och
godlynt skratt’. Kilpis attribut hykivä kan betyda just ’godlynt’ men karakteriserar
också Alastalos sätt att skratta på ett visst sätt. Den svenska motsvarigheten
brummande småskratt ger uttryck för innehållet och får fram Alastalos hykivä nauru
som har med hans kroppsbyggnad att göra. Exemplet ovan visar hurdana små
språkliga detaljer som bygger upp porträtteringen av de centrala karlarna i
skärgårdsbygden.
Härkäniemi beskriver bygdens storman lagmannen Langholma till det fysiska
med jämförelser om pipors beskaffenhet. Samtidigt blir beskrivningen också en
totalitetsbeskrivning av personen Efram Eframsson Langholma enligt följande:
[…] ja tämä minun verkassorminen järkeni sanoo
minulle [Härkäniemi], että Ristimäen tuomarivainaan
piippu on sopivassa suussa, kun se on Langholman
Eframin suussa. Efram Langholma on leukansa painolta
ja katsantonsa vaa’alta ja muulta selän suoristukselta ja
käsivarren kuljetukselta semmoinen mies, että komeus
komeankin piipun viljelemisessä on miehen komeutta
eikä piipun komeutta, ja että julkisuus miehen
naamassa ja rintapielen juhlallisessa on vielä julkisempi
kuin julkisenkin piipunvarren ruumava kaarto ja
kiiltävänkin silkkimustan arvokas totisuus. Kyllä
Langholmassa on sekä isännän manttaalia miehessä että
maiden manttaalia talossa senverran, että hänen
hampaisiinsa mielellään suo piipun, jonka piteleminen
kysyy avaruutta sekä käsivarren pidossa että miehen
mielen kuljetuksessa, ja jota ei arvollisesti viljele muu
kuin se, jonka suu savunpaksun seasta päästelee
sananvaakaakin saliin. Minun ajatukseni on se, että
Ristimäen tuomarivainaan vanha piippu on
piipunmittansa ja piipunhahmonsa väärti vasta

[…] och detta mitt trögfingrade förnuft säger mig
[Härkäniemi], att salig Korsnäsdomarns pipa sitter i
rätta munnen när den sitter i mun på Langholmarn.
Efram Langholma är till hakvikten och ögontyngden och
annars till ryggrättningen och armföringen den sortens
karl, att ståten i at röka också en ståtlig pipa är karasåt
och inte pipsåt, och att pampigheten i nunan på karln
och i bringans bredd är ännu pampigare än det
pampigaste pipskafts rymliga sväng och den blankaste
sidesvärtas värdiga allvar. Langholmarn, han har både
bredd på kroppen och vidd på markerna sina så pass,
att man gärna unnar honom att tugga på en pipa som
tarvar både armbågsrum och tankerymder och som
inte med värdighet kan brukas av någon annan än en
som släpper ut ett och annat allvarsord i salen samman
med röktjockan. Jag tänker som så, att salig
Kosnärsdomarns gamla pipa blir sitt pipmått och sin
pipskapnad värdig först i käften på Langholmar, och
att Langholmarns käft är Langholma-Eframs riktiga käft
först då där hänger en pipa som salig Kornsäsdomarns
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Langholman leukapielessä ja että Langholman leukapieli
on vasta silloin oikea Langholman Eframin leukapieli,
kun siinä on roikkumassa Ristimäen tuomarivainaan
piipun vaakainen piippu. Viisariton kellon taulu ei ole
mikään kellon taulu, vaan tyhmä nauris seinällä, ja
tauluton viisari ei ole mikään kellon viisari, vaan
tyhjiänsä torkottava tikku, vasta viisari tekee
kellontaulun kellontauluksi ja vasta kellontaulussa
muuttuu tikku viisariksi. Langholman Eframin naama ja
Ristimäen tuomarin piippu tarvitsevat toisiansa
niinkuin taulu ja viisari kellossa, Langholman naama sitä
varten, että naaman valta näkyy salissa, ja että sekin,
jolla otsan takana ei ole tajua silmän näkemää
pitemmälle miehen mieleen, voi jo piipunvarren
mitasta päätellä ja pesämuhkuran painosta punnita,
kenen sanalla salissa on vaakaa ja kenen mieli mittaa
asioita kyynärällä silloin kun muut mittaavat korttelilla,
[…]. (AS I: 56, kap. 3)

pipa. En visarlös urtavla är ingen urtavla alls utan bara
en dum plätt på väggen, och en visare utan tavla är
ingen urvisare, utan bara en sticka som spretar i tomma
luften, visarn är det som gör urtavlan till urtavla och
det är på urtavlan som stickan förvandlas till visare.
Langholma-Eframs nuna och Korsnärsdomarns pipa
behöver varandra som tavla och visare, Langholmarns
nuna till den ändan att nunans myndighet blir synlig i
salen och att också den som inte har mer förstånd på
en karls tankar än vad hans öga kan skåda, kan sluta sig
till av blotta skaftlängden och väga sig till av
huvudklumpens tyngd vems ord i salen som har vikt
och vems tankar som mäter saker i alnar när andra
mäter i kvarter […]. (SA I: 70, kap. 3)

I skärgårdsskildringen presenteras porträtteringarna ur olika synvinklar med olika
berättarröster, men de olika karlarna som subjekt beskriver också sig själva på ett
utförligt semiotiskt sätt. Medan de ser på någon annan ger de samtidigt en
beskrivning av sig själva, dvs. vad de ser hos en person och hur denne talar och
är (de olika modaliteterna). Nedan ger Langholma sitt perspektiv då han tänker
på kronolänsman i Salmängen som han gått i skrivlära hos och vad han hade sagt
en gång i tiden om hur en underskrift ska se ut och vara. Detta tänker Langholma,
lagmannen Efram Eframsson Langholma, på medan han skriver på barkdokumentet.
Det är självskrivet att det är han som är den första att skriva sin underskrift. I
citatet finns den mikroskopiska beskrivningen av Langholmas handstil i
kombination med jämförelser ur djurvärlden och det himmelska om Petrus vid
himlaporten:
[…]. Langholma oli poikana saanut kirjoitusoppinsa
Salmniitun komsarjukselta, ja osasi ranne vieläkin nuoteilta
sekä sen keveyden sulan kuljetuksessa että sen sidonnan jäljen
juoksutuksessa, josta Rosenlöf-vainajakin, jos olisi vielä
ollut elossa ja olanylitse katselemassa, olisi tunnustanut
ja sanonut: noin poikaseni, noin nimi on kirjoitettava,
että julkee itsekin tunnustaa nimekseen, eikä epäile
jälkeenpäin, että varis on travannut varpaineen paperilla:
’ajattele aina, poika, kun pännää kuljetat ja nimesi kirjoitat,
että taivaan portilla Pietari joskus ennen avaimen viljelemistä
saattaisi kysyä papereitasi ja kytätä käsialaa ja lukea
Eframin Färmiksi ja Lypyrtin rosvoksi ja merihaaskaksi ja
lähettää sinut kuumempaan kestikievariin!’ Puhdas nytkin
syntyi nimen jälki paperille: »Efram Eframsson
Langholma», isot kirjaimet painopaikoiltaan siten vapaasti

sujautettuina lavean avoimiltansa paisuville
kaarillensa ja hienot kohdat niin keviälti

[…]. I pojkåren hade Langholmarn gått i skrivlära hos
kronolänsman i Salmängen, och fortfarande kunde hans
handlov utantill både den lätthet i pennförseln och det lopp i
bindningen, som till och med salig Rosenlöf, ifall han
ännu varit i livet och tittat honom över axeln skulle ha
gett sin erkänsla och sagt: just så min gosse, så ska
namnet skrivas, så att man själv inte skäms för att
erkänna det som sitt eget, och inte behöver undra
efteråt om det är en kråka som har traskat över papperet:
’tänk dig alltid, pojke, när du för pennan och tecknar ditt
namn, att Petrus vid himlaporten kanske engång frågar efter
dina papper och kikar på handstilen och läser ut Efram
som Färm och Lypertömördarn och sjörövarn och skickar dig till
ett hetare gästgiveri!’ Och snyggt stod namnet snart där
det skulle: »Efram Eframsson Langholma«, med
storbokstäverna så fritt lämpade i öppet svällande

tryckbågar och finstrecken så lätt snodda till sina
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johdettuina silmuksiensa siroille kiekuroille kuin
vain ja ainoastaan hanhensulan taipuisa
veistokynsi juoksemiltaan saattoi levältään ja
liukuviltaan piirrellä notkevia paperille; pienet
kirjaimet kiireen katraana tasajonossa ja
riviriimissä kuuliaisina isosensa takana, kuin meren
liukumilla sorsaemon kinterillä vilistävä poikue
nokat sojolta siimanviistäviltä menokirissä
karkukurkuin, pienin potkiva matalimpana
viimeisenä hutkimillaan! Vielä oli juollettavana lenkin

kaarto nimen alle sulan kynnen taipuvimmalla paksulla
ja sujahduksen keveimmällä lennolla, jotta uiskentelisi
»Efram Eframsson» kuheran kiehkuroilla kuin haahden
honkakylki liehtovien vesien lykki polvesta polveen ja
isästä poikaan, samanpainoisena ja samankaltevuisena
talonkirjojen kankealle ja asiapaperien juhlallisille
miehestänsä vastaamaan vastuulla piirreltyä yhäkin
kantaisi ja kannattaisi perityn puumerkin polveileva kaksoisE, solmittuna liukuvan ässän ja vakuuttavan ällän
mahtavaan sakaravetoon. Taitotyö oli viety loppuun,
nimikirjoitus muhkeana paperilla, ylväästi ylimpänä
siinä pilarissa, jonka muut nimikirjoitukset kohta olivat
rakentavat, mikä taidokkaammin, mikä tökerömmin,
tärkeän asiakirjan alaosiltaan vielä vitivalkoiselle
lehdelle, tarvittiin enää vain vaatimattomasti
kirjoitettuna, vaikka painavana lisänä, »yksikahdeksatta
(1/8) osaa parkkilaivasta», ja Langholma sai sovittaa
hanhensulan takaisin pitimilleen, koota silmälasit
nenältään, sulkea ne koteloonsa ja palata toimensa
suorittaneena miehenä takaisin keinutuolilleen
kiikuttelemaan. […] (AS II: 183–184, kap. 15)

öglors sirliga slingor som blott och endast en
gåspennas smidiga täljspets i sitt glidande lopp
kunde mjukskriva på papper; lillbokstäverna
flockade hack i häl i jämn rad och ordnat led lydigt
bakefter sin särskilda målsman, liksom på blanka
havet en ungkull med sträckta näbbar pilar tätt
efter gräsandsmor i snärtande simfart flyende hals
över huvud, med den minsta stretande kortast och
sist! Ännu skulle en buktande släng föras bakåt under
namnet med pennspetsens böjligaste tryck och lättaste
flyktdrag, på det att »Efram Eframsson» skulle flyta fram
på böljande snirklar likt ett furuskrov på ett svallande
vattens förande frus och knastrande stänk, och på det
att namnets vikt, från släktled till släktled och från far
till son utritat och framställt med lika tyngd och lika
lutning på gårdsdokumentens och handlingarnas
styvhet och högtidlighet till bevis på ett manligt ansvar
alltjämt skulle lyftas och uppbäras av det nedärvda bomärkets
buktande dubbla E:n, hopknutna med det flytande essets
och det tvära ellets bestämda spetsar. Konststycket var
bragt till ända, namnteckningen stod pampig på
papperet, stolt på toppen av den pelare, som de övriga
namnteckningarna snart skulle bygga upp, den ena
konstfärdigare, den andra klumpigare, på det viktiga
dokumentets nertill ännu kritvita blad, och nu
behövdes endast en anspråkslös tillskrift, om än ett
vägande tillägg, »en åttondedels (1/8) part i
barkskeppet«, och så fick Langholmarn lägga
gåspennan tillbaka på dess hållare, samla in glasögonen
från näsan, stänga in dem i fodralet och som en karl
med fullgjord plikt återvända till att gunga i sin
gungstol. […] (SA II: 166–167, kap. 15)

Detta oerhört semiotiskt noggranna sätt kommer till uttryck då underskrifterna
skrivs; handstilen visar de olika modaliteterna, dvs. vad man är (être) för man och
vad man går för. Makten (pouvoir) syns i det hur bokstäverna skrivs och hur de
formar sig på papperet. Det humoristiska finns ovan exempelvis i val av verbet
kytätä käsialaa där kytätä egentligen betyder ’stå och ihärdigt och enträget se på
eller granska något’, det svenska ordvalet kika ’titta efter’ ger också en korrekt
komisk effekt. Mittpartiet i fet stil visar Kilpifinskans mikroskopiska jämförelser
med gräsandsmor och havet; det humoristiska föds i det ögonblick då det
mikroskopiska (handstilens krumelurer) och det stora möts (himlaporten, havet).
Medan Langholmas sätt att skriva är omständligt och högtidligt, skrev Alastalo
inte sitt namn ”på något märkvärdigt sätt” (SA II: 167, kap. 15) utan alltid
”nyktert och utan svep med armen” (SA II: 168, kap. 15). Alastalo hade nämligen
inte gått i skrivlära hos ”komsarjen i Salmäng” utan hos Lundström på Kaskär,
och Lundström menade ”att en gåspenna dög till supplikskrifter och lagkarlars
ljug och krumelurer, men att en ärlig sjöman, […], aldrig ens tar i sin hand ett
sådant otyg som gud har skapat att lagligen betjäna endast ett luftens sus och en
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fladdrande fågelvinge, till råga på allt på en fågel som äger vett och så korta
tankar som en gås: […]!” (SA II: 167–168, kap. 15).
Husbonden på stora Kråks, den rike men girige Mickel Mickelsson Kråks, nämns
redan på första sidan i kap. 1 då Alastalo tar emot sina gäster. Namnet Krookla är
en förfinskad form av Kråks. Namnet får olika varianter med attribut och
omtalsformer beroende på kontexten. Kråksbonden snålar både med pengar och
med ord.
[…] Mikkelsson […] ison Krooklan isäntä […] Krooklan
Mikkelssonin laiha nuuskanenäkin uteliaan käyränä
kurkottelemassa oven postin takaa? […] (AS I: 3, 9,
kap. 1)

[…] Mickelsson […] husbond på stora Kråks […] KråksMickelssons magra snusnäsa tycks kroka sig nyfiken bak
dörrposten? […] (SA I: 23, 28, kap. 1)

[…] Katsos Krooklaakin […]. Ja noikasee, Mikkeli, niin
että niskakarvat harittavat tottumatonta liikkumistansa:
onkos kunnia vai Krooklan isännälle, kun Langholma
paiskaa kättä? Ja pokkasee, peijakas, Mikkeli, Krooklan
Mikkeli […] Krooklan Mikkelin vieressä […] (AS I: 156,
157, kap. 4)

[…] Se på Kråksen bara, […]. Och bockar med huvut
gör han, Mickel, så nackhåren spretar av den ovana
rörelsen: är det inte hedersamt kanske för Kråksbond att
Langholmarn vill skaka hand? […] Mickel, tamejfan,
[…] Kråks-Mickel […] Kråksen? […] Kråks-Mickel […]
Kråks-Mickel […] Kråks […] (SA I: 158–159, kap. 4)

Puhumatta vielä Karjamaan Eenokista, jonka suupieliltä
koskaankaan ei lähtenyt luotua sanaa ja Krooklan
Mikkelistä, jonka puhumisia ei kukaan olisi
kuunnellutkaan, […] (AS I: 202, kap. 5)

För att yttermera alls inte tala om Karjamaa-Enok, som
man aldrig fick ett guds skapade ord ur gapet på, och
Kråks-Mickel, vars bubbel ingen ens skulle ha lyssnat
till, […] (SA I: 200, kap. 5)

Krooklan Mikkel […] tarinalle ennen Krooklan
Mikkelssonia, Mikkelssonia uunin kulmassa, oven suussa.
Hän, Krooklan Mikkelsson oli muuten, Krooklan rikas
Mikkelsson (AS I: 327, 329, kap. 7)

[…] Mickel i dörrvrån, Kråks-Mickel, Mickel Mickelsson
[…] på Kråksen, rike Mickelsson på Kråklandet […],
Mickelsson […] Kråksbonden […] Kråks-Mickels strupe […]
att Mickel […] Kråksen (SA I: 314, 315, 316, kap. 7)

Krooklan nenänkärjestä tipahtaa kirkas rommiveden helmi
parkkipapereille, […]. Krooklakaan […] Krookla […]
»Mikkel Mikkelinpoika Krookla» […] Mikkel »Mikkel
Mikkelinpoika Krookla» […] Nimi siis, Mikkel
Mikkelinpoika
kirjoitettiin,
[…]
Krooklan
käsialakirjoituksen luonnossa: […] oli hän jo haistanut
krooklalaiseen nenäluuhunsa silloin muinoin, kun kirjoitti
ensimmäisen laiva-osansa entiseen Fritjoffiin, […]
Krooklan nimen […] Krookla […]! (AS II: 268, 269, 270,
271, kap. 18)

Av Kråksens nästipp droppar en klar romvattenspärla på
barkdokumentet, […] Kråks […] Kråksen […] »Mickel
Mickelsson Kråks« […] Mickel […] »Mickel Mickelsson
Kråks« […] Alltså blev nu namnet, Mickel Mickelsson
skrivet, inte med flyt, men inte heller styvt, utan med
långsam och lagom vana, […] låg i Kråksens natur då
han tog till pennan: […] hade han vädrat sig till med
sin kråksnäsa redan för länge sedan, då han första
gången tecknade en skeppspart i den forna Fritioff,
[…] Kråksnamnet […] Kråksen […]! (SA II: 243, 244,
245, 246, kap. 18)

Då Kråksbonden ska skriva sitt namn på barkdokumentet händer sig det att en
droppe av Kråksens nästipp rinner ner på dokumentet vilket är både humoristiskt
men till förtret för Alastalovärden (AS II: 271–272; SA II: 246, kap. 18);
undertecknandet är högtidligt och barkhandlingen är nästan ett heligt dokument
som ska hanteras med respekt.
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De flesta namnvarianterna har Pukkila, vars namn bygger på pukki ’bock’ och
är därför ett karakteriserande och identifierande namn som beskriver hans kvicka,
envisa och häftiga lynne i synnerhet i namnet Pihlman. I sina långa inre
monologer varierar och upprepar Pukkila sina namnkombinationer. De flesta
binamnen och öknamnen har Pukkila fått av sitt andra namn Filemon (se nedan).
Pukkila nämns genast i början av boken i Alastalos tanke. Något senare framgår
Pukkilas specifika sätt att tala genom att upprepa ord i tanken och genom att
tilltala sig själv. I sin inre monolog går han själv igenom de binamn och öknamn
han benämnts med:
Pukkilan pahusko sieltä nyt on tulossa! ajatteli hän
[Alastalo] [...] (AS I: 7, kap. 1)
Pukkila sieppasi reiviä juttuun. »Kaiketikkin,
kaiketikkin!» pani hän ja pakisi partaansa. [...] minä olen
Pukkila, minä, ja Pukkilan kielenpalanen on minun
suussani! (AS I: 8, 9, kap. 1) […] siitä minä olen
Pukkila-Pukkila! … Pukkila-Pukkila, piru-piru! (SA I: 19,
kap. 2)

Är det Pukkila den jäkeln som kommer nu! tänkte han
[Alastalo] […] (SA I: 26–27, kap. 1)
Pukkila nappade in ett rev i talet. »Antageligen,
antageligen!« lät han höra ett mummel i skägget. […] jag
är Pukkila jag, och i min mun har jag Pukkilas tunga!
(SA I: 27, 28, kap. 1) […] Pukkila-Pukkila, fan-fan! …
det ska Pukkila-Pukkila se till (SA I: 37, kap. 2)

[…] Toppien korkeus kapteenin komeuden sanoo, eikä
liivien laveus, Alastalo, ja vielä sinä syljet harmin
pihiä pieliesi muhkeille manttaaleille ja vielä sinä
tuhistat kateuden pärinääkin nenärusthollisi avaroista
sierainläpistä, kun kerta joskus akumentti-Pihlmaninkin
parkki lykätään vesille ja Pukkilan Pihlmankin, Petter
Pihlman, Pitkä-Pihlman kävelee-kävelee, keikutteleekeikuttelee hänkin-hänkin kapteenina-kapteenina parkin
kannella, parkin-parkin, Pihlmannin parkin! […] (AS I: 21,
kap. 2)

Det är topphöjden som sätter ståt på kaptenen, och
inte västvidden, Alastalo, och du kommer ännu att
drägla harmens spott över din bringas präktiga mantal
och ännu fnysa avundsfrust ur ditt näsarusthålls runda
borrar, när den dagen engång är här då också augmentsPihlmans bark sätts i sjön och också augments-Pihlman, Petter
Pihlman, Lång-Pihlmanvankar-vankar, vaggar-vaggar, han
med-han med som kapten-kapten på den barkens däck, den
barkens-barkens, Pihlmanska barkens! […] (SA I: 39, kap.
2)

[Pukkila tilltalar sig själv och är avundsjuk på Langholma]

[Pukkila tilltalar sig själv och är avundsjuk på Langholma]

[…] Katsos nyt, Petter Pihlman, Pukkilan Petter,
Langholman Eframia, Efram Eframssonia, Langholman
Efram Eframssonin poikaa, missäs sinä [Pukkila] olet
huonompi, kuin ison Langholman isäntä: […]! (AS I: 165,
kap. 4)

[…] Titta alltså nu, Petter Pihlman, Pukkila-Petter på
Langholma-Efram, på Efram Eframsson, på Efram
Eframssons son på Langholma, på vad sätt är du [Pukkila]
sämre karl än husbond på stora Langholma: […]! (SA I:
166–167, kap. 4)

Pukkila förklarar sitt namn och svär ve och förbannelse över att han fötts på
Filemon-dagen och får därför ”släpa på den filmjölken”, eftersom han fått flera bioch öknamn av det. Kilpis namngivning har betydelse eftersom namnen
porträtterar karlarna på ett bestämt sätt. I den svenska översättningen är hans
namn identiskt överförd som sådant:
»Petter Filemon Pihlman-Pukkila» seisoikin paperilla [...].
»Petter» vielä, se meni, ja miksei »Pihlmankin» ja
»Pukkila», se oli julkinen ja kelpasi katseltavaksi, [...], ne
lähtivät ranteimista kuin kieka kukon kurkusta ja
vesi toron suusta, ja ne kirjoitti päästi ulkoa kirjasta ja

»Petter Filemon Pihlman-Pukkila« stod där så på pappret
[…]. »Petter«, det gick ännu an, och varför inte
«Pihlman» med, det var kunbart och dög till allas
beskådan, […], de flöt honom av handloven som ett
gäll ur en tuppstrupe och vatten ur en stupränna ,
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keviästi samaan loiroon kuin pisun nurkan takana, mutta
»Filemon», sen pahuksen kohdalla katinselkä katkesi, sitä
kastekirjan liikaa ei koskaan kirjoittanut muihin kuin

lakitupapapereihin ja kirisrevärsseihin, [...]! Pahankurjen
onni minun käskikin jo syntyessä hätiköimään ja
pistämään itseni juuri Filemonin päiväksi maailmaan,
niin että nyt saan laahata sitäkin viilipiimää
nimilläni koko elämäni ijän! noitui Pukkila
sydämessään ja sadatteli osaansa kuin Job, varsinkin
kun tulivat vielä karvastelevina mieleen ne ’Filipetterit’,
’Petterfilut’ ja ’Fioolit’, jotka poikasena olivat
lakkaamatta soineet korvissa ja joita joskus vieläkin
sai kuulemiltaan ja riitapaikoissa niellä! [...] (AS II:
253, 254, kap. 17)

och dem skrev man liksom utantill och hinderlöst i ett enda stril
som ett piss bak knuten, men »Filemon«, vid den jäkeln
vart det brott på kattryggen, för dopbokens
överloppsnamn skrev man aldrig annat än på
tingstugupapper och snålreverser, […]! Vad var det för en
olyckstur som bad mig fjäska redan när jag föddes och
laga mig ut i världen precis till Filemondagen, så att jag nu
får släpa på den filmjölken i mitt namn hela långa
livet! svor Pukkila inom sig och förbannande sin lott
likt Job, särskilt som hans minne strax naggades av
alla de »Filipettra«, »Petterfilare«, och »Fioliner« som i
pojkåren ideligt ljudit honom i öronen och som han
fortfarande ibland fick lov att svälja inom hörhåll och
i trätomål! […] (SA II: 229, 230, kap. 17)

Den svenska översättningen återger Pukkilas förargelse. Substantiven kieka =
kiekuminen (verbet kiekua) och liika = lisäys är karakteristiska förkortade
substantiv för Kilpifinskan. Det ljudlika förstärks med allitteration. Likaså
framkallar substantivet loiro, loiroon det ljudlika i ett stril. I den svenska
översättningen är orden i fet stil fungerande motsvarigheter till de finska, även
om attributet karvastelevina bygger på verbet karvastella ’svida’. Adverbet ideligt =
ideligen förstärker för sin del det humoristiska i Pukkilas förargelse över namnet
Filemon och dess referens till filmjölk. Den robusta och högljudda
nämndemannen Lahdenperä med sitt stora flabbskratt anspelar också på Pukkila
som bock med ”de Pihlmanska kindernas tusen illerspel och andra listiga knyckar
[…] »Hehehe! precis som ur käften på Bocken själv!« skrattade han så brett som
magen fick plats att skvalpa inom den vida nämndemansvästen. […] (SA I: 403,
404, kap. 10). Vissa finska namn så som Lahdenperäs, ”den grovvuxne
nämndemannen Lahdenperä” (SA I: 25, kap. 1) har kvar sitt finska namn »Taavetti
Taavetinpoika Lahdenperä» (AS II: 317, kap. 19) i översättningen: »Taavetti
Taavetinpoika Lahdenperä« (SA II: 287, kap. 19).
Pukkilas kvicka temperament är något av riddaren av den sorgliga skepnaden
så som han far fram språkligt i tid och otid. Alastalos och Pukkilas konflikter
beskrivs utförligt. Alastalo kallar Pukkila för ”den fläktande predikaren Pukkila”:
Alastalo oli ahdistettuna askel askeleelta ja varovisusti
takahiivaan peräytynyt huitovan Pukkilan ja psalttariTaavetin edestä ja seisoi nyt [...] vaikkas hengessä oletkin
ja entinen häti-Fili ja Pukkilan muinainen Fili-vili-Petter, [...]
(AS II: 260, 261, kap. 17)
»Missäs pukki, ellei kalliontörmällä päkisemässä, kun
luodon rantaa soudetaan, ja missäs Pukkila, ellei
ylimpänä kanttorina peräpakalla, [...]!» naurahteli
Alastalo [...]. »Polkee pukkikin sorkkaansa vastavuoren
juurilla ja mäkisee äkää parrastansa, ennenkuin vaivaa
itseänsä ja lähtee varvastamaan äkkiseinää jyrkiltänsä, ja

Alastalo hade tillbakaträngd steg för steg och
försiktigtvis bakåtlutad backat undan framför den
fläktande predikaren Pukkila och stod nu […] fast du är i
Pukkilatagen och samma Fjäsk-Fili och Fili-vili-Petter
som förr i världen, […] (AS II: 236, 237, kap. 17)
»Var ska bocken stå, om inte bräkandes på
bergsklacken, när man kommer roende längs holmen,
och var någonstans Pukkila, om inte som översta
kantor på akterskeppet, […]!« småskrattade Alastalo
[…]. »Bocken han trampar också han med klövarna nere
framför berget och bräker ilskan ur skägget innan han
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minkäs Pukkilakaan luonnollensa mahtaa, kun sisu käskee,
vaikka älli kieltää: sätistä pitää vastaan niinkauan kuin
apu auttaa, koska parta on saman pitkä kuin pukillakin,
mutta mitäs parrasta, se vain liehaa, kun varvas kriipasee,
ja mikäs kiivetessä, koska kynsi tarttuu ja maku vetää
kelle! [...] !» Alastalo veisteli, [...] (AS II: 265, kap. 17)

besvärar sig och börjar kliva upp för tvärbranten, och
inte rår Pukkila heller för naturen sin när ilskan sätter åt
fast vettet nekar: gorma emot ska man så länge det hjälpa
kan, när man engång är lika lång i skägget som bocken,
men skägg som skägg, det bara fladdrar när klöven grabbar,
och kliva är bäst när tårna fäster och gröngräset drar en
opp! […]!« täljde Alastalo vidare […] (SA II: 240, kap.
17)

Den svenska översättningen får fram Pukkilas person med fungerande attribut.
Medan Pukkila har ’en bock’ i sitt namn, har Härkäniemi ’en oxe’. Petteri Filemon
Philman är som Petter den bibliska allusionen till Petrus som förnekar Jesus tre
gånger, som Filemon krånglig och nyckfull som Pihlman, den snabba och kvicka
som pilen som inte alltid tänker efter vad som kan sägas högt.396 I samband med
att Pukkila beskriver sig själv, ger han också en karakteristik av sin
utomäktenskapliga son Janne Pihlman (AS I: 23, kap. 1), Jata-Fiinan Janne (AS II:
75, kap. 12, 336, kap.12, 21), Janne ja Jata-Fiinan piikapoika (AS II: 386, kap. 21)
som han fick med Pukkilapigan Sköta-Fina (SA II: 331, kap. 21) som inte blev
värdinna på Pukkila och insisterade därför att ge sonen Janne Johannes namnet
Pihlman (Pukkila menar att ”Löfgren [enligt Sköta-Finas far] borde Janne lagligen
heta, och inte Pihlman!,” SA II: 337, kap. 21), samma år Pukkila gifte sig med
Maijastiina, Maijastina. Pukkila beskriver Sköta-Fina mycket noggrant i vresiga
ordalag, medan den egna hustrun Maijastina nämns enbart i förbigående. Pukkilas
söner Janne Johannes Pihlman och Evald Basilius Pihlman finns med på barkmötet
och ska underteckna sina andelar. I namngivningen av sina personer har Kilpi
fogat in gamla bibliska namn som Malakias, Hesekiel och Johannes (Jannes andra
namn är Johannes; kocken på Albatross heter Johannes, redaren Vasa-Villes (med
binamnet Valmqvistens bod-Ville) andra namn är Johannes, se AS II: 137–138, kap.
13). De bibliska jämförelserna ingår i det tidsenliga språket; Johannes döparen och
evangelistens namn betyder ’Gud är nådig’. Pukkilas andra namn är Filemon, hans
son Evalds andra namn är Basilius (’kung’, ’regent’), Härkäniemi har det mytiska
kvinnonamnet Afrodite i sitt namn Malakias Afrodite Härkäniemis. Kleofas finns i
berättelsen om Albatross (SA II: 125, kap. 13), vilka nyanserar berättandet med
sina intertextuella drag.
Malakias Afrodite Härkäniemi, Härkäniemis namn Malakias, med allusion till
Bibeln, och det kvinnliga namnet Afrodite åter till klassisk mytologi, är
karakteriserande och identifierande i och med att den 50-åriga ungkarlen
Härkäniemi med sina estetiska och filosofiska funderingar representerar det
skönas ideal. Han funderar kring pipors beskaffenhet och utseende och jämför
dem med kvinnans skönhet. Härkäniemi sitter gärna tyst och funderar, men inte
396
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på samma sätt som bonden Karjamaa, tystlåten och trög och yttrar sig då man
minst av allt kan förvänta sig höra honom fälla en replik. Likadan är storbonden
på Kråks, som är snål vad gäller pengar men också vad gäller ord. Likaså kan
något oväntat ord plötsligt komma ut ur både Karjamaas och Kråks mun. Men
Härkäniemi är den tänkande och seende personen (måhända Kilpis alter ego) i
skärgårdsskildringen där han får mycket utrymme i kap. 3 där han väljer pipa och
samtidigt karakteriserar sig själv och de andra karlarna. I början av kap. 3 redogör
berättaren för Härkäniemis namn:
[…] Malakias Afrodite Härkäniemi oli siis sen miehen
nimi, jonka selkäkupura tällä hetkellä peitti Alastalon
piippuhyllyn muitten näkyviltä, Malakias-nimen hän oli
rehellisesti perinyt isältänsä, mutta Afrodite-nimen
alkuperä oli tähän asti jäänyt selvittämättömäksi, vaikka
sitä monillakin lukuvuoropidoilla oli vakavasti ja välistä
pappien avulla leikilläkin aprikoitu, kait hän sen oli
saanut, koska oli arveltu, että hänelläkin, pienellä
leveällä potkijalla silloin, piti olla kaksi nimeä. Malakias
Afrodite Härkäniemi siis hommasteli piippuhyllyn edessä
salin peränurkassa, hän oli semmoisessa toimituksessa,
jonka järkimies, ja vasitenkin Härkäniemen kaltainen
mies aina suorittaa kiirehtimättä ja visulla harkinnalla.
[…] (AS I: 40–41, kap. 3)

[…] Malakias Afrodite Härkäniemi hette alltså denne
karl, vars ryggkummel i detta nu skymde undan
Alastalos piphylla för andras ögon, namnet Malakias
hade han ärligen ärvt av sin far, men ursprunget till
Afrodite hade hittills förblivit outrett, trots att det på
många husförhörskalas med allvar och ibland med
prästers hjälp också på skämt blivit begrundat,
antagligen hade han fått det namnet för att man den
gången hade ansett att också han, en liten bredlagd
tätting, borde äga två namn. Malakias Afrodite
Härkäniemi stod alltså och småsysslade framför
piphyllan i innerväggsvrån, upptagen med ett
förehavande av den arten, som en förnuftig karl, och
i synnerhet en karl som Härkäniemi alltid genomför
utan brådska och noggrann eftertanke. […] (SA I: 56,
kap. 3)

Härkäniemi har fått sitt namn Malakias av sin far men också ur Bibeln, och det
bygger på det hebreiska namnet Mál’akhîyah med betydelsen ’Jahves sändebud’
eller ’min (dvs. Guds) budbärare’. I Gamla testamentet heter sista profetboken
Malakias. Alastalo talar om Härkäniemi som sin profet, en mindre profet, då han
berättar historien om Albatross (AS II: 157, kap. 14) och räddar dödläget i salen.
I översättningen har pikkuprofeettana och isosena fått en funktionell motsvarighet.
Likaså har huvudtanken i berättelsen om Albatross och redaren Vasa-Ville och
hans kapten Kalles räkenskaper funktionen av att vara en förebild för
lönsamheten. Kilpis ordval muinen = muinainen kommer väl till pass i det svenska
adverbet fordomdags. Kaanaan vuotavat rieskamaat betyder ordagrant ’Kanaans rinnande
tunnbrödsmarker’, för Kilpi typiskt bildspråk. Den svenska motsvarigheten befinner
sig i samma semantiska fält; finskan fokuserar på brödet rieska, den svenska
motsvarigheten åter på sädeslaget vete och vetemarker.
[…]! Kiitän minä [Alastalo] Härkänientä, joka
Malakiaksenakin ja pikkuprofeettana puhui isosena ja
Danielin suulla, ja selvitti, minun Mooseksena keikutellessa
keinutuolilla ja harjatessa sormien haroilla partaani, tienstien

tunnustähdet ja jakoarkkujen ansiosisällöt
rypäleisempinä retareille kuin Aaron muinen Israelin

[…]! Jag [Alastalo] tackar och prisar Härkäniemi, en
Malakias och mindre profet som talade som en större med
en Daniels mun och förklarade, allt medan jag gungade gungstol
och kammade skägget med fingrarna som en annan
lönsamhetens
rätta
tecken
och
Moses,

räkenkistornas givande innehåll ännu druvsötare
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Juudaan hunajat ja Kaanaan
rieskamaat! […] (AS II: 157, kap. 14)
lapsille

vuotavat

för redarna än Aron fordomdags berättade för Israels
barn om Juda honung och Kanaans flödande
vetemarker! […] (SA II: 141–142, kap. 14)

De bibliska allusionerna i Kilpiformat åstadkommer det humoristiska och
komiska. Genom Alastalos beskrivning ovan får Malakias Afrodite Härkäniemi en
biblisk beskrivning; Malakias, dvs. nomen est omen. I Härkäniemis karakteristik
finns allusionen till en profet, men också allusionen till Afrodite, det mytologiska
namnet, Afrodite som stiger upp ur havet och representera det sköna.
Härkäniemi är vardagsfilosofen och estetikern.
Hur ser de andra karlarna på Härkäniemi? Härkäniemi tilltalas av de övriga
karlarna som Härkäniemi, Alastalovärdinnan Evastina tilltalar honom så här: ”Du
har det bra du, som är Härkäniemi och karl och Malakias, men jag är mora och
Evastina och kaptenska i Alastalo” (SA I: 222, 223, 224, kap. 5). Den 17-åriga
Alastalodottern Siviä, Härkäniemis guddotter, tycker att Härkäniemis haranger
om skönhet är en gammal farbrors och kallar honom för farbror Härkäniemi (AS I:
223, kap. 5) eller trevligfarbror. Som barn hade Härkäniemi fått binamnet Malle (AS
I: 347, kap. 7). Härkäniemi är ”som en Aron malande förnuftsprat” (SA I: 396,
kap. 9). Tull-Blomberg, som är finskspråkig från Naatila i Rimito, vill vara
herrskap och talar dålig finska, tilltalar Härkäniemi som ’Herckeniemi, fans pärckele
(SA I: 331, 332, 343, kap. 7) och Herckeniemi fogdefan (SA I: 353, kap. 8).
Av de övriga mansnamnen kan jag nämna följande som i sina svenska
motsvarigheter följer de svenska namnstrukturerna. Namnen varierar med den
huvudsakliga idén om upprepning och variaton som stilmedel i förstärkande
syfte. Nordberg heter antingen Nordberg eller Nordbergin Erland eller Erland, Erland
(AS I: 34, 35, kap. 2), men han kan också kallas Kala-Nordberg (AS I: 279, I: 440,
450, kap. 6). De svenska motsvarigheterna är Nordberg, Nordbergs-Erland, Erland
Nordberg, Fisk-Nordberg I: 270 (SA I: 25, 51, 270, kap. 1, 2, 5). Den finska
genitivformen Nordbergin Erland följer det svenska sättet med bindestreck:
Nordbergs-Erland. Den långsamma husbonden Enok Karjamaa karakteriseras via
sitt namn Karjamaa ’betesmark’; han är rik men bryr sig inte om det yttre, klampar
in i salen på Alastalo med leriga stövlar och beskrivs som ”Enok, tvärkäftad som
en amenstump i slutet på en långpredikan” (SA I: 383, 396, kap. 9). Det officiella
namnet som står som underskrift i barkdokumentet är Eenok Eenokinpoika
Karjamaa (AS II: 190, kap. 15), förnamnet varieras i texten med Eenokki, och på
svenska heter han Enok Enoksson Karjamaa (SA II: 172, kap. 15) med det finska
hemmansnamnet. Enok Karjamaa får en karakteristik i Pukkilas förtret genast i
början av boken. Likaså beskriver Karjamaas slup Laiska, Latmasken, Karjamaa
som person:
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»He-he, ei meidän laattialla jalka saveen paadu, niinkuin
sinun pitkillä saroillasi!» kehoitteli hän, Karjamaan
verkkaista isäntää hienoksiltaan selästä työnnellen ja
laattian poikitse peräseinän mahtavaa nahkasohvaa
kohden joudutellen. »Isäntämiehet semmoisille
paikoille, että ne isompiakin kestävät!» pakisi hän kieltä
taitavasti sujutellen. »Ja mullikkoja taas tänä syksynäkin
täysi tusina Ruotsiin, kuulin minä! Koskas sinä kaikki
Ruotsin riksit saat Karjamaahan lypsetyiksi, he-he?»
pajatteli hän, painellen pienellä väkivallalla vierastansa sohvan
nurkkaan istumaan: Karjamaa oli mies vaikkapa
kuudestoista-osaankin parkkialuksessa, ja häntä oli
syytä pitää hyvällä tuulella. (AS I: 6, kap. 1)

»He-he, på golvet här fastnar inte fötterna i lera som på
dina långtegar!« manade han på den sävlige Karjamaa
och makade honom så sakta med handen på hans rygg tvärs
över golvet till den pampiga lädersoffan vid innersta väggen.
»Storbönder ska sitta på stadiga ställen!« småpratade han
skickligt vidare. »Och dussinet fullt med tjurkalvar har du
skeppat till Sverige igen, hörde jag! När ska du ha
mjölkat alla Sveriges riksdaler över till Karjamaa, hehe?« bamlade han och klämde med milt våld sin gäst ner i ena
soffhörnet: Karjamaa var karl för sextondedelen i en bark
om han ville och honom var det skäl att hålla vid
humör. […] (SA I: 25, kap. 1)

Karjamaan Eenokkikin tänne jekutettu? Pukkilan silmät
melkein tärskähtivät! Silmien todistus oli selvä:
Karjamaan isäntä siinä istui, Karjamaan Eenokki! Juuri
Karjamaan Eenokki ilmi elävältä sohvannurkassa! Piippu
hampaissa, niinkuin Eenokilla luonnollisesti, tietysti piippu
hampaissa, mahtoiko mies nukkuakin piippu hampaissa,
mutta sammunut, sammunut tietysti nytkin, sammunut
nysä sammuneena jo kotoa lähtiessä unohdettu, kukas
onkaan koskaan nähnyt haikunkiemuran nousevan
Karjamaan Eenokin piipun pesän porosta: jumalanviljaa
tupakan kultakin, ei suinkaan sitä savuksi ilmaan
haaskata, ainakaan Eenokin visusta suupielestä, koska
piipun karvas kylmältäänkin antaa makunsa varresta! Ja
saappaat savessa, tietysti savessa, mitäs varten Eenokilla
saappaat ovat, jollei savessa tarsittaviksi, ja savi? pellon savi?
savi pataan kystä kasvaa ja kypsä lusikoidaan padasta
suuhun, mitäs isännän saapas siitä pahenee, jos onkin savessa,
noukkikoon Alastalo paakalat matoiltansa, kun vieras
on lähtenyt! Karjamaan Eenokki ilmielävältä Alastalon
sohvannurkassa sammunutta piippua ja savista saapasta
myöten! Pukkila oli tyrmistyksissään, tirkisti ja vältti
matolla tuoreen savikokkareen: tuosta on Eenokki
astellut saliin tullessaan ja peräsohvalle kävellessään! päätteli
hän. Puhdasta pellon savea kuitenkin, olisi isännän saappaissa
voinut kulkea pahempaakin ainetta pelloilta matollesi! ajatteli
Pukkila ja luimi sivulleen vierellään toimittelevaan Alastaloon.
Sen hyvän ansaitsisit kuitenkin, että joku tallaa kasan
lätiskäksi mattosi karvaan! toivotteli hän pahansisuisesti,
silmien taas väkisinkin palatessa sohvan nurkkaan. […]
(AS I: 15, kap. 2)

Och Karjamaa-Enok hitlurad han ock? Pukkilas ögon
nästa sprattlade till! Deras vittnesbörd var tydligt: husbond på
Karjamaa var det som där satt, Karjamaa-Enok! Just precis
Karjamaa-Enok livslevande i soffhörnet! Med pipa i gapet,
det har Enok förstås, naturligtvis med pipa i gapet, undras om
han inte sover med pipa i gapet, men slocknad, slocknad
förstås nu med, en slocknad snugga slocknad redan när
han for hemifrån och kvarglömd i mungipan, har väl
någon någonsin sett någon rökslinga stiga ur KarjamaaEnoks snugghuvudgrums: den kära tobaken är också ett
gusslån, ingalunda låter man den gå upp i rök och tomma
luften, inte ur Enoks täta käft i alla fall eftersom pipbeskan
sätter smak på skaftet fast det är kallt! Och lera på
stövlarna, lera förstås, vad har Enok stövlar till om inte
att smeta lera på, och leran? Åkerleran? Leran är det
som ger must i grytan och musten skovlar man i
käften, en husbondsstövl far väl inte illa av lite lera, det blir
Alastalos sak att plocka upp kokorna av mattan när
främmandet har gått! Karjamaa-Enok livslevande i
Alastalos soffhörn med slocknad pipa och leriga
stövlar och allt! Pukkila var stel av förbaxning, kisade och
steg åt sidan runt en färsk lerklimp på mattan: där har
Enok tågat fram genom salen på väg till soffan! slöt han sig till.
Fast rena åkerleran är det ju, värre saker kunde du fått in på
din matta från åkrarna med såna stövlar! tänkte Pukkila och
sneglade på Alastalo som beskäftade sig bredvid honom. Fast
det kunde du förtjäna att någon trampar in klunsen platt i
mattluddet! önskade han illvilligt och kunde ändå inte låta
bli att vända blicken mot soffhörnet igen. […] (SA I:
33–34, kap. 2)

Ovan är Pukkila arg på den rika men snåla Karjamaa, som kommer instövlande i
salen med sina lerkokor. Pukkilas upprepande funderingar har till syfte att visa
hans agg och förtret. Effekten av det humoristiska kommer till uttryck i den
svenska översättningen, även om vissa ställen som markerats i fet stil är de för
Kilpifinskan typiska formuleringar. Pukkilas berättarröst hörs ofta och hans
förtret riktas mot snart sagt alla karlarna i salen. Nedan grämer han sig över att
karlarna i salen stiger upp och tar lagmannen Efram Eframsson Langholma i
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hand i en hälsningsceremoni. Pukkila anser detta vara onödigt fjäsk och att man
bara vill ställa in sig. I detta exempel finns de få ställen där det finska namnet har
fått en annan svensk motsvarighet så att namnet rimmar på snedgård:
Onkos yksin Langholmalla naama, joka on pestävä
joka viikon saunassa, ja viikolla välilläkin kaupan päälle
jonkun kerran, että hänen edessänsä tarvitsee muitten
seista kuin minä vaivaista lukemassa kirkossa! Tuo on
niin, että nylkisi kiukuissansa kirpun, kun miesten pitää olla
nutilampaita sitävarten, että harasarvi kävelisi komeana
pässinä joukon keskellä ja sorkkaparven edessä! Lampaan
sorkkia jokaikinen niin monta kuin salissa kaapaa
näkee, ja lammaspihattoon minä kotona taluttaisin
jokaisen kuonon, joka määkäsee! Katsos Äärtaloa,
oletkos sinä väärtalo, kun noin on noikattava, ja katsos
Harakanperää: älä vain livaise mitään, kun pyrstö noin
keikasee! eivätkös he usko, että Langholmakin on
veulannut vakussa, kastanut rievunkuivat märiksi, ja ole
vetelällä vieläkin, jos vatsa on kipeä, kun noin pitää
miehen edessä pokkuroida? (AS I: 158, kap. 4)

Är det bara Langholmarn kanske som har nuna som
måste tvättas i bastun varje vecka, och någon gång i
veckan dessemellan på köpet, men som andra ska stå
framför som om de läste jag fattig syndig i kyrkan! Det
är så man kan få loppor av ilska, att gamla karar ska stå
som kullfår för hornbaggen att stoltser bland framför alla
klövarna! Fårklövar varenda en så många man kan skåda
i salen, och in i fårkätten skulle jag hemma leda
varenda mule som bräker! Titta på Medgård, är du en
snedgård som du lutar på skallen, och titta på Skatvikarn:
släpp bara inget ifrån dig, så som stjärten vippar! Tror inte
de på att Langholmarn som alla andra har ylat i vaggan
engång, och blött torra trasor våta, och kan vara lös i
magen den dag i dag, så till den milda grad som det bockas
för honom? (SA I: 160, kap. 4)

Pukkilas förtret är humoristisk då han jämför karlarnas armar med djur och vill
också på så sätt förringa och förnedra Langholma i sitt stilla sinne där han tilltalar
sig själv på flera ställen med katsos, titta. I den svenska versionen har citatet ovan
fått samma effekt som i originalet
I det finska originalet förekommer namn som uttalas enligt finskt
uttalsmönster, dvs. vissa svenska ljud i de svenska namnen uttalas så som de låter,
och på grund av detta får dessa namn en specifik lokalfärg i texten. Namnen kan
också ha beskrivande och identifierande förled som anger yrke (fiskare,
tullkapten) eller härkomst. Finskans långa vokaler anges med dubbla vokaler. I
det svenska namnet blir det tonande b-ljudet tonlöst p-ljud och det svenska oljudet blir i finskan diftong. Det svenska namnet Hoskär får det finska uttalet
utan sje-ljud. Detsamma gäller i namnen Söderberg och Sjöberg, vilka fått
uttalsenliga binamn:
[...] Eenok Eenokinpoika Karjamaa [...], ja Taalruutin
kouluthan oli poika-Eenokki joutunut kestämään ja
nimenkirjoittamisen vaivat opettelemaan isä-Eenokin
käskystä jo muinen ennen rippikouluikäänsä [...] (AS
II: 190, kap. 15)

[…] Enok Enoksson Karjamaa […], och i Tallrotens skola
hade ju Enokpojken fått stå ut med att lära sig sin
namntecknings möda på fader Enoks befallning långt
före sin läsbarnsålder […] (SA II: 172, kap. 15)

Puosletin Miko istuu Krooklan Mikkelin vieressä ja
Puosletin Mikoa Langholma siis nyt tervehtii, (AS I:

Boslätts-Miko sitter bredvid Kråks-Mickel och således
hälsar Langholmarn nu på Boslätts-Miko när han har

Huuskerin Mikon paatti […] Juusluodon äijän luodoille

Hoskärs-Mikkos slup […] Joslotsgubbens klackar och

157, kap. 4)

munastamaan. (AS I: 149, kap. 4)

först hälsat på Kråks. (SA I: 159, kap. 4)
kralla ägg: (SA I: 152, kap. 4)
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Ensimmäisenä oli nyt kuitenkin matoilla Varanpään
Eemil, Frans Emil Söderberg, Söröpäriksi kutsuttu, ja
toiset saivat jäädä odottelemaan. Hän, Söröpäri, oli
kapteenikippari hänkin, pieni maanpaikka hänellä oli,
Varanpään niemi, jonka hän itse oli pykännyt
rakennuksiin ja jossa eukko ja lapset elivät sillä aikaa
kun hän seilasi merillä, ja leuka hänellä oli kuin
lankunpäästä veistetty ja vähän taitamattomasti liitetty
muuhun naamaan. […] (AS II: 328, kap. 20)
Kun Söröpäri oli saanut työnsä valmiiksi ja nimensä
kirjoihin, niin seisoi jo hänen takanansa vuoroansa
odottamassa ja tuolin selkänojon vaiheilla vartoomassa
toinen pitäjän pienemmistä päälliköistä ja talottomista
kapteeneista, Syöpäri, niin kuin edellinen oli Söröpäri,
ja joka kirjoitti nimensä Alfred
Erland Sjöberg, entinen Vännilän Alfred, Vännilän
Hiskiaksen poika, Vännilässä hän vielä piti kortteeriakin,
kun oli talvisin kotona, ja ninkauan kuin ei itse vielä
ollut mennyt naimisiin. Keski-ikäinen mies hän oli,
neljänkymmenen korvissa kohta jo, seilasi Langholman
ja Isonpitäjän Urkolan Jonnia, Langholman toista
kuunaria, virkun sirkku, pienenläntä mies sinisessä
sheviottipuvussa, silmät vikkelät pienessä elävässä
pääknupissa, ja vasemmassa korvalehdessä kultainen knappi
kiiltämässä, korvalehtikin siro käheränkarvaisessa
tukassa. Hän nyt, Syöpäri, seisoi Söröpärin tuolin takana
ja odotti vuoroa päästäkseen kirjoittamaan, oli arvellut
virkasäätynsä ja kapteeniasteensa vuoksi sopivaksi ja
arvonmukaiseksi kulkea Söröpärin jäljillä ja merkitä
nimensä ja osansa parkkikirjaan tarkasti Söröpärin nimen
ja osamerkinnän alle, koska olivat molemmat
kapteeneja, mutta Söröpäri jonkun vuoden vanhempi.
Syöpärin Alfred oli tarkka mies tavoiltansa ja nuuka
järjestyksestä, vaikka oli vain Vännilän poika ja
palvellut taloissa renkinä ennen merille menoa. […]
Alfred Sjöberg oli selväakkunainen mies, jonka maailma oli
järjestetty, niinkuin merioppi määräsi, ja mikä ei
sopinut
loggikirjaan,
se
oli
erehdystä
ja
kompassivirhettä, […] »Alfred Erland Sjöberg» seisoikin
lehdellä luettavana melkeinpä ripeämmällä nopeudella
kuin itse Pukkilakaan ennätti oikein äkätä ja silminensä
seurata, […] (AS II: 330, 331, 332, kap. 20)

Först ute på mattorna var i alla fall Emil från
Varanpää, Frans Emil Söderberg, Söbbärn kallad, och de
andra fick vänta. Denne Söbbärn var kapten och
skeppare han med och ägde en liten jordbit, Varanpää
udde, där han själv hade byggt sina byggningar och där
hans gumma och barn framlevde sina liv medan han
seglade på haven, försedd med en haka som verkade
tillyxad av en plankstump och något oskickligt fogad
till resten av hans nuna. […] (SA II: 297, kap. 20)
Då Söbbärn var färdig med sitt verk och hans namn
fört i boken, stod redan bakom honom i bidan […] en
annan av socknens smärre sjöfarare och hemmanslösa
kaptener, i likhet med Söbbärn före honom, Sjöbbärn
kallad, som skrev sig Alfred Erland Sjöberg, tidigare
Vännilä-Alfred, son till Hiskias Vännilä, fortfarande
inkvarterad i Vännilä gård om vintrarna då han var
hemma, och så länge han ännu inte hade gift sig. Han
var en karl i medelåldern, snart i fyrtiåren, och förde
Langholmarns ena skonert, en kvickbehändig
kortvuxen karl i blå cheviotkostym, med flinka ögon i
en liten levande huvudknopp och en guldknapp
blänkande i vänster öra, som också stack helt sirligt fram
ur hans lockiga hår. Sjöbbärn stod nu bakom Söbbärns
stol och väntade på sin tur vid bordet, och hade ansett
att han sitt yrkesvärv och kaptensstånd likmätigt stod i
passande rang att följa Söbbärn i spåren och teckna
namn och part tätt inunder hans namn och andel,
eftersom de båda var kaptener men Söbbärn något år
äldre. Sjöbbär-Alfred var ackurat i sina vanor och noga
med ordningen, fastän han bara var Vänniläs pojke och
hade tjänat dräng på gårdarna innan han gick till sjöss.
[…]. Alfred Sjöberg var en karl med klara fönster, vars värld
var ordnad som navigationsläran skrev före, och vad
som inte hörde hemma i loggboken var misstag och
missvisning på kompassen, […] och nu stod
följaktligen »Alfred Erland Sjöberg» där att läsa, nära nog
med raskare tag ditskrivet än vad ens Pukkila riktigt
hann följa med och hågsa, […] (SA II: 298–299, 300–
301, kap. 20)

Söröpäri av det svenska namnet Söderberg får lätt det finska uttalet Söröpäri, Sjöberg
blir Syöpäri. De svenska binamnen i översättningen verkar autentiska. Varje
person och varje namn så som Söbbärn och Sjöbbärn ovan, får en mikroskopisk
beskrivning av hur personen i fråga ser ut och hur han beter sig. Så som ovan
framgått varieras namnen så att hela namnet, förnamnet eller binamnet används
på olika ställen. Detta ger en specifik rytm i berättandet, dvs. karakteriserar
samtidigt berättarrösten i fråga och bidrar till personkarakteristiken.
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Ett belysande exempel på egentliga namn och binamn finns i nedanstående
citat där det återigen är Pukkilas berättaröst som beskriver Simonssons, Simparna, i
singularis Simpe och förkortade ur det svenska namnet till det finska Simu och i
pluralis Simut. De svenska binamnen Lump- och Fyrk- fungerar som
motsvarigheter, risu betyder egentligen ’ris’. Det svenska ordet fyrk är en vardaglig
form för pengar (’raha’).397 Det finska Filu- hör till de många finska ord som
påverkats av svenskan i sydvästfinskan (jfr filunki), här filur. Ur
översättningssynvinkel uttrycker den svenska översättningen Pukkilas affekterade
inre röst samma intensitet och stilnivå som i originalet, endast tidsuttrycket
saknas i den svenska versionen (anges inom hakparenteser):
[…]? Minä [Pukkila] häpeän, julkisesti häpeän, kun minä
katselen, kuinka nyt Simonssonkin, Raha-Simu, ja
Simonsson Simonssonin vieressä, Risu-Simu – Risu-Simu on
ottanut yllensä eheän jakunkin tänäpänä, totisesti, eheän,
ihka paikattoman jakun tänäpänä, äijä! […] Risu-Simun
toisista häistä! – minä häpeän, minun tekisi mieleni
hävetä silmät päästäni, kun minä katselen, kuinka
molemmat Simut, vakavat Simut – Filu-Simua ei Alastalo
ole tänne käskenytkään! – kuinka molemmat vakaat
Simut, joilla kummallakin on kotona rahannimistä niin
paljon kuin visu nirsumalla saa kahdenkymmenen

vuoden aikana ladotuksi hopeata ja seteliä
lootaan, kuinka molemmat Simut, joista ei tiedä, onko

Raha-Simu risusempi arkkihankkinaltansa kuin RisuSimu, vai Risu-Simu paksumpi kukkaroltansa
kaupanteon jälkeen kuin Raha-Simu, kuinka molemmat
Simut nyt seisovat pystyssä Langholman edessä, kuin
saman vieterin potkaisemina kumpikin tuoleiltansa:
istualta Simut muita tervehtivät, niinkuin sen on
tervehdittävä tuolilta, jolla on rahaa kotona, mutta nyt,
nyt, nyt on pokattava, perse köykäsenä, Risu-Simu
edellä, koska hänellä on vuoro ensin, Raha-Simu jälessä,
koska hänellä on vuoro jälkeenpäin, mutta hän
pokkasee kaksi kertaa, ensimmäisen kerran tyhjän
varalta ja harjoitukseksi silloin kuin Risu-Simun niskakin
taipuu ja toisen kerran omasta puolestansa toden teolla
Langholman
edessä!
Helve!
sanoi
Evald
kaksivuotiaana, kun ei vielä osannut sanoa helvetti, ja
helvetti! sanon minäkin, kun karvanenkin mies vetää
karvansa ihon sisään ihoonsa ja on siliä, ja Raha-Simu
höyli ja Risu-Simu fiini! […] – juu, Simonsson, pääsi sitten
tulemaan, Fritiof, […] ja Simonsson myöskin, Frans,
Filemonille minä en saanutkaan sanaa myöskin, Frans,
Filemonille minä en saanutkaan sanaa (»saanutkaan
sanaa!» perhana, ikäänkuin en minä näine omine
Pukkilansilmineni olisi katsellut, kuinka Alastalo viime
sunnuntaina kaarsi Filu-Simua kirkkomäellä syllän
397

[…]? Jag [Pukkila] skäms, jag skäms inte att skämmas, när
jag ser hur nu också Simonsson, Fyrk-Simpe, och
Simonsson bredvid Simonsson, Lump-Simpe har tagit på sig
en hel jacka i dag, minsann, en hel, alldeles olappad
jacka i dag, gubben! […] – Lump-Simpes andra bröllop! –
jag skäms, jag skulle vilja skämmas ögonen ur skallen,
när jag ser hur båda Simparna, allvars-Simparna – FilurSimpe har Alastalo inte bjudit hit! – hur de båda allvarsSimparna, som båda två där hemma har kistbottnen full
så mycket som en snåljåp kan gneta ihop av silver

och sedelpapper [kahdenkymmen vuoden aikana
ladotuksi lootaan], hur de båda Simparna, som man

inte vet om Fyrk-Simpe är trasigare än Lump-Simpe i
vardagslag, eller Lump-Simpe tätre i börsen än FyrkSimpe, hur de båda Simparna nu star kappraka framför
Langholmarn, som upprätta av samma fjäder från sina
stolar: sittande hälsar Simparna på alla andra, som sig
bör för den som har pengar hemma, men nu, nu, nu
ska det bockas, lättas på röven, först Lump-Simpe, för
han är först i tur, sedan Fyrk-Simpe, för han är efterst i
tur, men han bockar sig två gånger, första gången för
säkerhets skull och som en övning på samma gång som
också Lump-Simpe kröker nacken, och andra gången för
egen räkning och på allvar för Langholmarn! Helve! sa
Evald när han var två år och inte kunde säga helvete
än, och helvete! Säger jag med när en lurvig karl drar in
sitt lurv under skinnet och blir slät, och Fyrk-Simpe blir
artig och Lump-Simpe blir fin som fan! […] – jo,
Simonsson kunde komma alltså, Fritiof, som avtalt ju var,
och Simonsson ävenledes, Frans, till Filemon fick jag
inte bud (»fick jag inte bud!« fan, precis som inte jag
med dessa mina ägandes Pukkilaögon hade sett på när
Alastalo i söndags rundade Filur-Simpe på kyrkbacken
med en famnslängd emellan, som om han varit
spetälsk: Filur-Simpe duger inte hos Alastalo efter det
att han prackade sin spatthäst på honom i vintras!) […]
(SA I: 169–170, kap. 4)

Se fyrk hist. ’mynt’, SO 2009: 870; fyrk används i finskt och finlandssvenskt talspråk i betydelsen ’pengar’.
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matkan takaa, niinkuin olisi pitaalista karttanut: FiluSimu ei kelpaa Alastalolle senjälkeen kun hän prakkasi
pattihevosensa Alastalon
talliin mennä talvena!) […] (AS I: 168, 169, 170 kap. 4)

Den person som jämte Pukkila representerar det konfliktfyllda är Gäddasbonden
som suttit tyst i salen men då det blir hans tur att skriva under barkdokumentet
börjar han storas. Det var Haukisten Iso-Franssi […] Haukisten kuulu remukas
isäntä Haukisten Hannu (AS II: 54, kap. 11), ”Gäddasvalpen, pojken som brukar
salig far sins pengahög till all världens förlustelser” (SA I: 167, kap. 4). De
svenska namnformerna varierar: Gäddas-Franses […] Gäddaspojken […] Gäddasen
[…] Gäddas […] Gäddas hemman […] Stor-Gäddasen […] storpojken på Gäddas! (SA
II: 311, 315, 316, 318, 319, kap. 20). Franses mor, Gäddas-Emma var kusin med
Langholmarn och han menade att det är ”på tok med pojken, och bättra på
honom går inte!” (SA II: 309, kap. 20). Nu när det blir Stor-Frans från Gäddas tur
att skriva sitt namn i barkurkunden frågar han om det finns ”något skrivrum” för
honom:
[…], kun samassa Haukisten Iso-Franssi oli ilmestynyt
pöydän vierille ja rehenteli ennen istumista.
»Vieläkös täällä on tämmöiselle pojalle kirjoittamisen
ruumia!» rullasi salissa, kun keski-ikäistä vähän nuorempi
mies, selkä kuin mastopuun salko, rehtaviltaan
röyhisteli puolpäätänsä pitempänä ja ruumismajoiltansa
leiviskäisempänä vain kolmen kyynäränsä mittaavan ja
kaksitoista leiviskäänsä kantavan Alastalon vierillä. Tähän
asti hän, Haukisten kuulu ja remukas isäntä, oli istunut
suhteellisen hiljaisena ja vaivihkaisena miehenä
meriseinän puolella ja akkunan pielessä nuorempien
joukossa ja Evaldin vieressä; […] »Kelpaakos Haukisten
isopoika pappojen pariin ja Haukisten Franssi leiviskämiesten
föliin ja laivaretarien joukkoon!» kerskaili hän ja pöyhisteli
pyöreätä rintaansa sekä istahti tuolille, niin että
mahongissa rytisi ja ryskähteli kuudentoista julkean leiviskän
alla. Hanhensulka oli samassa haettu kouraan: »Vai
tämmöiselläkös kapineella ja linnunruodolla muka on
kirjoitettava neljäsosa parkkikivaan!» ylvästeli hän ja
taivutteli höyhenluuta kourankoparassaan, joka kyllä
oli miesmäinen kooltaan ja kuparinpunakka näöltään,
mutta pehmeä kämmenpuoliltaan ja sämpyläihoinen
pitelyiltään. »Kestääkös tuommoinen edes miehen
sormissa!» nauroi hän ja läjähytti isoäänisesti
olkansa ylitse vieressä seisovalle Alastalolle, joka kätki
nousevaa harmiansa pyyleviin pieliinsä ja nenänpään herääviin
punotuksiin: »Hopeaisen pännänvarren olisit saattanut
rustata taloon, ellet minulta tahtonut lainata, kun kerta
käsket miehiä kokoon tämmöiselle toimitukselle! Johan
käden ihokin häpee, kun hanhenkarvoja täytyy pidellä
silloin kun parkin osa on kirjoittamisissa ja

[…], då i detsamma Stor-Frans från Gäddas dök upp vid
bordet och skivade sig innan han slog sig ner.
»Finns det något skrivrum kvar för en rekorderlig
karl!« bullrade det genom salen, då en karl litet under
medelåldern, med rygg som ett mastträd, blåste upp och
bredde ut sig ett halvt huvud högre och en hel del
lispundsviktigare till kroppshyddan än Alastalo, som bara
mätte tre alnar och bar på sina tolv lispund. Ända
hittills hade han, den beryktade och skrävelsamme husbonden
på Gäddas, suttit jämförelsevis tyst och stillsam vid
sjösidans vägg intill ett fönster bland de yngre i salen
och granne med Evald; […] »Duger en storpojk från
Gäddas bland alla farbröderna och Gäddas-Frans med bland
lispundsviktare och skeppsredare!« skräppte han och spände ut
sin runda bringa samt satte sig i stolen så att det knakade
och knäppte i mahognyn under sexton fräcka lispund. I
samma fart satt gåspennan i hans ena näve: »Jaså är det
en sådan här doning och fågelstrånt som man ska skriva en
fjärndel i barken med!« pöste han vidare och böjde på
fjäderpennan i sin klöv till näve, som nog var stor
som på en karl och kopparröllig till färgen men mjuk
på insidan och vetebullehudad att känna på. »Ska
den hålla att ta i för karafingrar!« skrattade han
högröstat över ena axeln mot Alastalo, som dolde sin
stigande förtret någonstans i sin trinda gestalt och något
rodnande nästipp: »Du kunde väl ha skaffat ett silverskaft
till gården, eller lånat ett av mig, när du engång bådar
ihop folk till en sådan här syssla! Det är ju så
nävaskinnet genererar sig, när man ska hantera
gåsaragg för att teckna barkparter och fjärndlar!«
Nu trivdes Pukkila onekligen, även om han hajade
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laivanneljännykset kysymyksissä!»
Pukkilalla oli kieltämättä nyt hauskaa, vaikka
parkinneljännyksen mainitseminen kyllä sittenkin
säpsähyttikin veriä, vaikkei kehua todeksi
uskonutkaan, hänellä oli kieltämättä hauskaa, ja
Haukisten Franssin jutut, niin liemettömiä kuin
olivatkin, virkistävää korvanruokaa kuulustella kaiken
edellisen salaharmin ja mielennielemisen jälkeen ja
lääkkeeksi. […] (AS II: 335, 336, 338, kap. 20)

till av talet om en fjärndel i barken, även om han inte

trodde på skrytet så trivdes han onekligen, och GäddasFranses jorr var i all sin oskaplighet en uppiggande
öronföda och läkedom att lyssna på efter all tidigare
hemligharm och nersvald förtret. […] (SA II: 304–
305, 306, kp. 20)

De svenska motsvarigheterna till Gäddas-Frans oartiga beteende och sätt att tala
och vara ger samma effekt som i originalet. Kilpifinskans specifika uttryckssätt
har markerats i fet stil, likaså de svenska motsvarigheterna som ur
översättningssynvinkel är givande att studera; ordval blir stilval.
Svenska efternamn är vanliga under 1860-talet, den tid som Kilpi beskriver.
Exempelvis tullkapten Blomberg heter Vihtori Blomberg Naatilan Vihtori ja
Blomberg, oli niin käkihumalassa […] Rymättylän Naatilan poikia (AS I: 281, 293,
319, 329, 332, kap. 7). I sin svenska form är han Viktor Blomberg: ”tullkaptenen,
densamme Viktor Blomberg från Naatila, var så knökfull att han glömde bort sin
tjänsteställning” (SA I: 315, ka. 7). Han beskrivs som en lättlurad man då han
romtrakteras i salen på Alastalo. Tullkapten Blomberg vill vara finare än
bondkaptenerna även om han själv är hemma från Naatila i Rimito (SA I: 306,
kap. 7), Rymättylä, och talar rimitomål då han är nykter men rådbråkar med flit sin
finska och i den svenska översättningen sin svenska för att visa att han är något
förmer än Alastalo och de andra bondkaptenerna. Men i berusat tillstånd talar
han tydlig rimitodialekt, det språk han kan (exempel ges nedan längre fram i
texten). Kilpifinskan och Warburtonsvenskan differentierar tullkapten Blomberg
med språket. Rimitodialekten är en sydvästfinsk variant med de drag som finns i
citatet ovan, och Blombergs dialekt på svenska har de för iniödialekten
karakteristiska dragen.
Så som ovan framgått, får namnen tilläggsnamn, dvs. binamn, smeknamn och
öknamn med olika epitet som karakteriserar och identifierar sina namnbärare (t.ex.
Hullu-Friisi, Tok-Friisen, en fartfylld och humoristisk person, ”Friisen var en
klippare till karl han och förståndet fladdrade i toppen på honom som när det
blåser i lövruskor” (AS II: 275, 276–277, 291, kap. 19). Likaså är det fart i SvirMatti: ”niin kuin Humu-Matin silmissä oman porstuan ovi”; ”som Svir-Mattis
farstudörr,” (AS I: 459; SA I: 431, kap. 10). I barkurkunden som undertecknas
står de officiella namnen (se underskrifterna i barkurkunden i AS/SA II: kap. 15,
17, 18, 19, 20, 21 och 22). Med några exempel har jag också velat visa hurdan
semiotisk akt det är frågan om då de olika personerna, namnbärarna, högtidligt
skriver under barkdokumentet. Kilpi porträtterar och differentierar sina säregna
personligheter inte bara i tanke- och talakter utan också i skrivakter, just i den stund
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då bokstäverna blir till på det vita barkdokumentet där subjektet motsvarar
underskriften. Under skrivprocessen sker också yttre och inre beskrivningar av
karlarna i tid och rum. För karlarna innebär dessa skrivakter performativa akter, dvs.
med sin underskrift och handstil bekräftar de en plan och förverkligar den så i en
skrivakt. Först skriver alltså karlarna enligt rang och ordning på barkurkunden: i
kap. 15 Efram Eframsson Langholma, Langholmarn, sedan Herman Matssson, Alastalo,
härefter Enok Enoksson Karjamaa, Karjamaa-Enok kallad. I kap. 17 kommer så
turen till Petter Filemon Pihlman-Pukkila (SA II: 299), i kap. 18 Mickel Mickelsson
Kråks och Malakias Afrodite Härkäniemi, i kap. 19 Taavetti Taavetinpoika Lahdenperä
och i kap. 20 andra som Nordberg, Abrahamsson, Engblom, Herman på Hoskär, Emil
från Varanpää, Frans Emil Söderberg, Söbbärn kallad, Alfred Erland Sjöberg, Sjöbbärn,
Sjöbbär-Alfred (tidigare Vännila-Alfred, son till Hiskias Vännilä (SA II: 298–299,
kap. 20), Stor-Frans från Gäddas (Gäddas-Frans) och Adolf Petter Nordevall, skeppar
Nordevall. I kap. 21 skriver även ”annat smärre folk” på fundationsbrevet: bägge
Simparna, Fyrk-Simpe och Lump-Simpe (den tredje Simpen, Filur-Simpen hade
Alastalo inte bjudit in), Jäderholm (”en hal och spelögd vedskeppare”),
hemmansbonden Pöyli (”en allvarsman”), husbond från Tupinkorpi (”en farlig karl i
sina dar”), Nordblom och Nordberg samt i kap. 22 slutligen Janne Pihlman (Pukkilas
oäkta son med pigan Sköta-Fina; Alastalos styrman på skonaren Siwiä) och sist
Evald Basilius Pihlman (Pukkilas son med Maijastina). I skrivprocesserna
kommenteras också varje enskild handstil och underskrift noggrant, likaså hur
man beter sig, hur man skriver sina bokstäver (lätt, tydligt eller mödosamt) och
hur man stiger upp. Hela skrivprocessen hade Alastalo noggrant tänkt igenom,
dvs. på etikett, vem som har förtur och i vilken rangordning man kommer (SA
II: 242, kap. 18) – rangordningen syns ju också tydligt i hur han har placerat sina
gäster i sin sal; de som får gungstolsplatserna har den högsta rangen, likaså hur de
går till piphyllan och väljer sig en pipa. Nästa steg är själva byggandet av den
tremastade barken, vilket också planeras tidsmässigt av Alastalo i kap. 23.

1.2 Namn i salen: kvinnor
Hurdana namn har kvinnorna i skärgårdsskildringen och hur porträtteras kvinnan
i detta manliga prosaepos där det manliga ”episka” representeras av ”den
långsamma strömfåran” i berättandet, medan ”det lyriska” står för den kvinnliga
rörelsen i berättandet? Kvinnonamnen är få i boken, och då de nämns, nämns de
i förbifarten med faderns, mannens eller med hemmanets namn (härkomst) som
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brukligt är under den tid som skärgårdsskildringen beskriver (1860-talet).398 Det
är endast Alastalovärdinnan Evastina och Alastalodottern Siviä, vilka nämns genast i
början av boken (AS I: 4; SA I: 24, kap. 1) som representerar både det praktiska
(trakteringen, barkkalaset) och det sköna (kvinnans skönhet, pipors och båtars
skönhet i jämförelse med kvinnan). När trakteringen med kaffe och toddyvatten
inleds i kap. 5 nämns också Alastalopigorna Sandra och Rauha, vilka har samma
form i översättningen. En säregen personlighet är Alastalopigan Tiina-teija, dejaTina och den f.d. Pukkilapigan Jata-Fiina, Sköta-Fina som ges en längre
karakteristik av Pukkila, dvs. hans ”snubbelnöje”, som han själv kallar det, är
Pukkilas f.d. piga Fiina […] Löfgrenin tytär, pitkän Löfgrenin tytär! (AS II: 369, 370,
kap. 21), Fina, med binamnet Jata-Fiina, Sköta-Fina, Löfgrens dotter.
Alastalovärdinnnan Eevastiina har den svenska formen Evastina,
Alastalodottern Siviä har samma form i översättningen (Alastalos skonare heter
efter dottern Siwiä men stavas med w). Kilpi ser ut att ha en förkärlek för namnet
Tiina; Alastalovärdinnan heter Evastiina, Evastina, Pukkilas hustru heter
Maijastiina, Majastina (AS I: 190, kap. 4) medan Pukkilas mor heter Maija-Liisa
och har samma finska namnform i översättningen. Alastalos deja heter Tiinateija, Deja-Tina, den finska formen teija kommer från det svenska ordet deja (kap.
10). Lahdenperäs hustru heter Miina och dottern Tiina, med samma finska
former i översättningen (AS I: 250; SA I: 244, kap. 6), förutom formen Mina på
två ställen (SA I: 244, 261, kap. 6). Langholmas hustru kallas Langholman Helena,
Langholma-Helena (AS I: 191; SA I: 190, kap. 4). Langholmas piga heter Malja och
har samma namnform i översättningen (AS I: 153, kap. 4).
Kvinnorna kan heta Teersalon Fiina, Teersalo-Fiina (AS II: 311; SA II: 281, kap.
19) eller Ylistuvan Fiinu, Överstus Fina, vars förmyndare är Ylistuvan Kaaleppi,
Överstus Kalebb (AS II: 325; SA II: 294, kap. 19). Friisens hustru, dotter och piga
heter ”Mari, Siina, silloin neljännellä vuodellansa, Manta, ja käski Mantaa, meidän
tarhapiikaamme” (AS II: 305, kap. 11). Mina kan vara namnet på Lahdenperäs
hustru Miina men namnet finns ockå i Vanu-Miina, Kard-Mina (AS II: 213–214;
SA II: 194, kap. 15) och piika-Miina, pig-Mina (AS I: 301; SA I: 290, kap. 7).
Andra för 1860-talet tidsenliga namn är Efrosyne […] Karjamaan tytär; ”Efrosyne
[…] doter på Karjamaa” (SA I: 178; SA I: 178, kap. 4), kvinnan benämns via
mannen: ”Malakiaksen Justiinan kuoleman”; ”sen Malakiases Justina dog” (AS II:
69; SA I: 70, kap. 12). Gäddaspojkens mor omtalas som Haukisten Emma ja
Franssin äiti; Franses mor Gäddas-Emma (AS II: 341; SA II: 309, kap. 20).
Ljudet och rörelsen i salen blir en annan då Evastina och Siviä kommer in med
kaffe och tuppaklor i kap. 5. Den tidigare långsamma och eposmässiga formen
398
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som flyter fram som en strömfåra får en helt annan karaktär i rytmen. Nu
karakteriseras Evastina och Siviä på olika sätt hur de rör sig, hur man hör tyget
från Evastinas kjortlar frasa och hur hon talar. Den 17-åriga dottern Siviäs sätt att
vara (modaliteten être) och sätt att röra sig (faire) i salen kallas ”Alastalon Siviän
sipsukkoja”; ”Alastalo-Siviäs tripperier” (AS I: 105; SA I: 113, kap. 3). Det är fart
och det är flyg och det är fläng då Alastalovärdinnan Evastina och
Alastalodottern Siviä kommer in i salen, och Evastina ger order åt pigorna Rauha
och Sandra: ”Siviä i flyg, Rauha i fläng […] Alastalo-Evastinas öga […] Alastalos
Evastina […] skurit opp på asjett, Sandra? […] sätt fart, Siviä […] Rauha, Rauha,
[…],” (SA I: 171, 190, 191, kap. 4). I exemplen kommer detta väl till uttryck.
Pukkilas röst hörs också i karakteristiken av Evastina; han förstår hur mycket
arbete Evastina har haft med att förbereda barkkalaset och jämför med sin egen
hustru Majastina (AS I: 190, kap. 4). Det är Pukkila som i en lång harang tänker
att det inte dröjer länge ”innan det krabblar i stugkammardörren” och snart ”så
krabblar det bak dörren” (AS I: 189, kap. 4) och Siviä och Evastina stiger in i
salen med kaffet. Så som ovan konstaterats om namnbruket vid tilltal och omtal i
samband med karlarna i salen varieras också namnen i samband med Evastina
och Siviä; Siviä, dotern i Alastalo gård! […] sade Alastalo-Hermans dotter […] Evadotterns mun […] (SA I: 201, 211, 218–219, kap. 5). I nedanstående citat ger
Evastina en karakteristik av sig själv. Efter det är det Härkäniemi som beskriver
Alastalovärdinnan Evastina:
»[…]. Kelpaa sinun, joka olet Härkäniemi ja mies ja
Malakias, mutta minä olen emäntä ja Eevastiina ja
Alastalon kapteenska ja hyrränkin täytyy vain hyrrätä,
mutta minun pitäisi vielä pyöriäkin, ja pyöriä paitsi
varpaitten kymmeneltä niin myöskin kielen yhdenneltätoista
päältä! sanoin jo: ota sämpylää, sanoin jo: ota rinkilää,
ota kukonvarvastakin kolmanneksi: sakara leivässä on
sakaranlisä ymmärrykseen, sanoi isänikin aina ...» […]
[…] Kuulesta vaan, kyllä Eevastiinalla vielä on kieli
puhdissa, ja puhdissa se oli silloinkin jo ja siihen aikaan,
kun sama kieli vielä oli syöstävän kuruilla ja
hiphopun jäljillä sen heljän hammastarhan helmisessä
karsinassa, jonka vilkkavilta veräjiltä Maanpään
sirkkusilmä tytär päästi ja paimenteli ilman laitumille
naurun helinää ja puheenvaltointa poukkivan karitsaparven
kirjavilta. Osasi Herman silloin noikata noselammin
valssiin kuin minä [Härkänimi], [...] Maanpään lintuinen
Eevastiina on sämpyläkorinsa takana emäntä ja muori ja
rupattava Alastalon akka, ja saa manata korviansa ja
varjella turhaan tyhjän pajatusta kuuluviltaan se, joka
onnen miekkosena joskus siunasi silmiänsä, suloisen
kasvoilla ahmien laiduntavia ja terien täydeltä apilan vehmaat
ihanan makeiltansa korjaavia! (AS I: 228, 235, 237, kap.
5)

»[…]. Du har det bra du, som är Härkäniemi och karl
och Malakias, men jag är mora och Evastina och kaptenska
i Alastalo, och vad kan en snurra göra annat än snurra men
jag måste snurra överallt, och det är inte bara på alla tie tårna
utan på tungspetsen som elfte dessutom! jag sa: ta en bulle, jag
sa: ta en kringla, ta en tuppaklo till påbröd: spets på
brödet ger gadd på förståndet, sa far min alltid…«
[…]
[…] Hör man på, Evastina har allt fart på tungan
ännu, och fart på densamma tungan var det också på
den tiden den hade så störtbrått och danslätt i den
ljusa pärlkätte till tandgård genom vars blanka grind den
kisögda dottern i Maanpää släppte ut och vallade
skrattkling och skuttande brokiga pratlamm i fria luften.
Den gången var Herman vigare i valsen än jag
[Härkäniemi], […] Maanperäs fågelglada Evastina blir en
husfru och mora och Alastalos pladdderkäring med en korg
bullar, så att han förgäves får förbanna sina öron och
förgäves skydda dem för allt det tomma babblet, han
som engång som en lyckans galosch välsignade sina ögon,
när de glupande gick i bet i hennes väna ansikte och bärgade
den söta klövergrödan! […] (SA I: 224, 230, 232, kap. 5)
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Farten och rörelsen i Evastinas person är påtaglig. De olika finska
allitterationerna i Kilpifinskan förstärker hennes modalitet både i tal och handling
(faire). I exemplen beskrivs också Evastinas sätt att vara, att tänka och att tala,
dvs. hela hennes personporträttering.
En utförlig kvinnobeskrivning ges av Pukkila då han i sin förtret redogör för
sitt ”snubbelnöje” med Jata-Fiina, Sköta-Fina som resulterade i sonen Janne:
[...]! Fiina, se liehka ja tytönpalanen, Jata-Fiina sittemmin, otti
itselleen kirkonkirjoihin Pihlmannin nimen, kiusalta juuri
Pihlmannin, niin kuin minunkin nimeni on, ja samana
vuonna kuin minä pidin hääni, ja Pihlman on
senjälkeen jäänyt pojallekin, nimeksi, Jannelle, JataFiinan pojalle! Tosi kyllä Jannen Fiina sai seuraavana
vuonna, kun hän edellisenä oli ollut meillä piikana ja
palveluksessa, ja kiukuissansa, kun ei päässyt
emännäksi, hän nimenkin otti, Pihlmannin nimen,
minulle kiusaksi! [...] ! Fiina oli liuhka ja äkäpää koko
elämänikänsä ja toimitti itselleen Jannen, että sai
minulle kiusan! Niin ylpeä nenännyrpältään – hänellä
oli aikoinansa hieno, oikein puhdasmuotoinen, melkein
jalo nenä piikakasvoissaan – niin ylpeä nenäpaikaltaan,
ettei elatusta hakenut, vaikka olisi voinut, mutta niin
kopea sisultaankin ja niin kiusantekoinen sydämeltään,
että nimen otti, Pihlmannin nimen, minun nimeni
kirkonkirjoihin itselleen ja kakaralleen, vaikka
Löfgrenin tytär oli, pitkän Löfgrenin tytär! […] (AS II:
369, kap. 21)
[...], hänellä on Fiinan nenä, kieltämättä Fiinan nenä,
eikä minun, orsi hieno ja hiliänsuora ja sierainsiivet
elossa: se nenä pojan teki Fiinalle, en minä Fiinaa olisi
talossa huomannutkaan muuten! Tuo nenä, sen tiivis
toimekas silkkaus ja nuo silmät, niiden vakaa vilkkaus
ja koottu elokkuus, ne ne vaaralliseksi tekevät pojan,
nenänsä, tuon, joka on hänellä oleva keulana ja
esikappaleena naamassa koko elämän ajan ja
puksprööttinä niin pilivinnissä kuin myötäsessäkin, sen
hän on perinyt Fiinalta, ja silmät, ne perhanat ovat
minulta kotoisin, [...] (AS II: 375, kap. 21)
[...]! Janne, Jannen viholainen, samasen Jata-Fiinan
pojankurki,
minun
muinainen
kertainen
kompastuslystini ja minun nykyinen kiusani ja
elämänaikainen harmini siellä istui ja kierteli
viiksiruuvejansa [...] että Alastalo katsoo laupiaasti ja
Siviä haikiainvärinöillä Jannea, samaa Jata-Fiinan Jannea,
[...]!, että Jata-Fiinan poika oli nyt kirjoittanut
parkkilaivasta kuudennestoista osan omakseen. (AS II:
381, 382, 387, kap. 21)

[…]! Fina, den flaxan och tösabiten, Sköta-Fina sedermera
kallad, tog sig namnet Pihlman i kyrkboken, på pin kiv just
Pihlman, detsamma som mitt är, och samma år som jag
firade bröllop, och efter det har Pihlman suttit kvar på
pojken med, på Janne, Sköta-Finas pojke. Sant för all del
att Fina fick Janne året efter det hon haft sin pigtjänst
hos oss, och i sin ilska över att hon inte kom åt att bli
mora i gården tog hon namnet med sig, Pihlmanska
namnet, för att reta mig! […] Fina var fladdrig och
argsint av sig i alla sina dar och skaffade sig Janne på
jäkelskap för att sätta åt mig! Så oppnosigt hög på sig –
fast hon hade en fin näsa på sin tid, riktigt ren till
fasonen, en nästan förnäm näsa i sitt pigansikte – så
hög i nosen att hon aldrig sökte underhåll, fast hon
kunde ha gjort det, men så inpiskat stor på sig och så
förtretsam i sitt innersta att hon tog namnet,
Pihlmanska namnet, mitt namn åt sig själv i kyrkboken
och åt sin unge, fast hon var doter till Löfgren, till
långa Löfgren! […] (SA II: 333, 334, kap. 21)
[…] han har fått Finas näsa, onekligen Finas näsa, och
inte min, ryggen smal och slät och rak och ett liv i
näsvingarna: det var den näsan som gjorde pojke åt
Fiina, annars skulle jag väl inte ens ha märkt att Fina
fanns på gården! Den där näsan, med sitt smala raka
trim och de där ögonen med sitt säkra glim och sin
rörliga reda, jo de gör den pojken farlig, näsan hans,
den där som han ska ha till förstäv och framstycke i
nunan hela livet i ända och till bogspröt i både pillevind
och läns, den har han i arv efter Fina, och ögonen, de
jäklarna kommer från mig, […] (SA II: 339, kap. 21)
[…]! Janne, den förbaskade Janne, just precis Söta-Finas
pojkvasker, mitt snubbelnöje från en gång i forna tider
och min förtret i denna dagen och harm i alla
kommande var det som satt där och vred på sina
snurrmustascher […] att Alastalo ser milt och hult och
Siviä längtansdarrigt på Janne, densamme Sköta-Finas
Janne […]!, att Sköta-Finas pojk hade tecknat sig som
ägare till en sextondel i barken. (SA II: 344, 345, 350,
kap. 21)
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Pukkila beskriver sin son Janne med epitetet Sköta-Finas Janne, Sköta-Finas pojk
och ondgör sig också över att Janne arbetar på Siwiä, Alastalos skonare och
dessutom har ett öga för Alastalodottern Siviä. Men pigan Sköta-Fina får en
porträttering som lyfter fram det starka och det envisa hos kvinnan, dvs. då hon
namnger sin son Janne med Petter Filemon Pihlman-Pukkilas namn Pihlman. Ovan
har Jata-Fiina, Sköta-Fina fått en beskrivning i Pukkilas tankar, men samtidigt
återspeglar hans karakteristik också honom själv då han grämer sig över att
Pukkilas f.d. piga gett sin oäkting Janne Pihlman Pukkilas namn Philman. SkötaFina blev inte värdinna på Pukkila men hon såg till att sonen fick hans namn.
En annan egensinnig kvinna är Teija-Tiina, Deja-Tina som är Alastalogårdens
deja, emellanåt krånglig men vet att styra en häst. Citatet visar också hur
konflikten mellan Alastalo och Pukkila inte bara gäller båtar utan också hästar,
dvs. hur pigan Tina kan hantera Alastalos häst Teemu (namnformen är lika i
förlagan och i översättningen). Scenen blir fartfylld och alltigenom komisk men
porträtterar den egensinniga dejan Tinas lynne med sin ”käryaika”, dvs.
knottertid:
[…] »Meidän Tiinamme, Teija-Tiina, silloin oli
kirkkomatkalla – Tiinan tiedätte, hänellä oli ollut hänen
käryaikansa, semmoisia kuin Tiinalle joskus ja useinkin
sattuu ja jolloin ei ihmisille tuvassa mukista sanaakaan
viikkokausiin ja lehmillekin pihatöissä ja hinkaloissa
puhellaan välttämättömät vain tiuskimalla – Teija-Tiina
siis oli ohjaksissa ja kirkkomatkalla – kirkolle Tiinan
nimittäin semmoisten aikojen päälle tavallisesti täytyi
päästä, että sai kirkonpenkissä hautoa päästä ja sydämeltä
häkäpahkat pakottamasta ja palata saarnan jälkeen
virkistyneenä ja pestynä kotiin, niinkuin saunapuhdas
ihminen löylystä! – Tiinalla siis oli kirkkopäivä ja silkki
päässä, ja minä olin jo huomeltaina sanonut voudille,
että pistäkää iso-Teemu aisoihin, niin saadaan ehiöinä
ehtooksi kotiin sekä hevonen että piika ja Tiina pääsee jo
menomatkalla opettelemaan nöyryyttä, eikä teijaltakaan
unohdu kirkkomatkalla heruttamisen taito sormista,
kun on suitsista ja lypsynuotilla nyittävä Teemun
muistossa vissiksi se asia, että asteltava sentään on,
vaikka verkakseenkin kuljetaan! Kirkolle asti he
pääsivät, Tiina ja Teemu, sillä kirkko pysyy paikallaan,
vaikka myöhemminkin saapuu pakalle, ja kotio päin
myöskin lähdettiin liikkumaan, kun se vuoro tuli
Teemun taksista, ja Tiina aikansa oli sahannut
ohjasperissä jamaiskutellut niin voimallisesti ja
hartaudella, että olisi voinut ajatella mitä hyvänsä
vanhasta naisihmisestä, ellei toimituksista olisi
ymmärtänyt, että Teemun paatunutta konisydäntä niillä
äänillä herkytettiin, eikä ympärillä naureskelevien ja
irvistelevien kylänpoikien. […]!« (AS I: 455, 456, 459,
kap. 10)

[…] »Våran Tina, Deja-Tina, var på kyrkresa då – ni
känner ju Tina, hon hade haft sin knottertid, en sån där
som kommer över henne ibland eller ofta, och då hon
inte knystar ett enda ord till någon i stugan, och också
korna i kättar och bås får höra det nödvändigaste bara
som fräsningar – Deja-Tina satt vid tömmarna på
kyrkresan alltså – för i kyrkan måste Tina vanligen få
komma efter såna tider, för att i kyrkbänk få badda det
onda oset och ovettsknylorna ur huvud och hjärta och vända
hem igen efter predikan förfriskad och tvagen, som en rentvättad
människa från bastubadet! – Tina hade kyrkdag alltså och
silke om huvut, och jag hade redan på morronen sagt
till fogden att spänna för Stor-Teemu, så får vi både häst
och piga helbrägda hem, och Tina får öva ödmjukheten
redan på ditvägen, och inte heller glömmer dejan
mjölkningstagen i fingrarna, när hon ska fila med
tömmarna och påminna och övertyga Teemu om att
hans fötter i alla fall måste flyttas också om man vill
komma långsamt fram! Ända tillkyrkan kom de, Tina
och Teemu, för kyrkan står där hon står, också om
man försinkar sig, och hemåt satte man sig också i
gång, när det blev så dags för Teemu, och Tina lagom
länge hade rott med tömmarna och smackat så kraftigt
och träget, att man hade kunnat tänka jag vet inte vad
om ett gammalt fruntimmer, ifall man inte hade
begripit att Teemus förhärdade hästhjärta som mjukades
upp med dessa lätena, och inte bypojkarna som flinade
och grinade omkring dem. […]!« (SA I: 428–429, kap.
10)
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Det humoristiska acclererar i följande citat där det komiska skapas av att hästen
Teemu personifieras. Det fartfyllda uttrycks i Kilpifinskan med de ställen som jag
kursiverat och motsvarande svenska ställen.
[…] Tällä kohdalla siis, Huuskerin akkunain edessä,
puhallat sinä Mustasi kanssa Itärannan mäestä alas ja
samaa menoa jäällä Teemun ja Tiinan rinnalle ja
ohitsekin kait, niinkuin meininkeissä ainakin oli. En
minä tiedä, mitä Tiina ajatteli, kun siunasi suitsissa,
mutta Teemun minä hyvin ymmärrän. Teemulla oli
harminlotko korvissa tarpeettomasta juoksunlönkästä
mäessä, menontieto luissa Huuskerin akkunain edessä ja
kiukunäkä hampaissa, kun huuditon tammaflikka juuri
silloin ajaa härnälle ja vierille, kun pitäisi hevosen ja
valakan saada rauhassa pistää totista parastansa tiellä,
niinkuin on opetettu ja sakramenteissa. Niin sitte kävikin,
niinkuin pitikin ja ymmärrettävä oli, Teemu ei ollut
istunut kirkossa ja syntejänsä tunnustamassa niinkuin
Tiina, vaan seisonut kirkkomäellä paleltumassa ja
kiukutellut kotokauroja, joita ei ollut edessä, eikä siis ollut
sen hurskaampi paluumatkalla kuin tullessakaan: Teemu
ei kärsinyt pilkkaa! Kun sinä siis kopevasti ajat Mustasi
kanssa kupeille ja Mustakin mataliltaan luikkii vierillä,
niinkuin sinä sen olet opettanut mataliltaan luikkimaan
silloin kun on pyräyksessä pyyhkäistävä komeiltansa sivuitse,
olkoon naapurin aisoissa vaikka tiine lehmä kävelemässä,
mikäs oli silloin Teemulle sutevampaa kuin iskeä
valmis hammaspari siihen paikkaan Mustan ruumiista,
jossa selkä loppuu ja häntä alkaa ja joka mataliltaan oli
kuin lautasilla tarittuna keikkumassa vierillä harmissa
hälväistäväksi? Sen Teemu tekikin ja Mustan
juoksulle tuli lyhyt loppu samalla kuin Teemu itse
sieppasi kaksi paria alleen ja lykkäsi kuninkaan ravia
Huuskerin akkunain alitse niin hartaasti, että
Huuskerilaisilla oli ollut nauramista koko ehtoopuoleksi
pitkää pyhäpäivää: nykyinen Huuskeri sanoikin, että
isävainaankaan käsissä ei Teemu ollut niin hurskaasti
selvittänyt kinttujansa heidän akkunainsa edessä kuin sillä
kerralla Tiinan istuessa ohjaksissa ja Pukkilan Mustan
niistettynä nurputellessa takana. Koskas sinä tahdot uuden
paremman kerran koetella kumpis oikein tosipaikassa
ajaa ohitse, sinä Mustasi kanssa vai meidän Tiina
Teemulla? Minä kyllä lähetän Tiinan matkalle, kun
tahdot ja sinulle sopii, niin sekin riita tulee ratkaistuksi!»
Alastalo oli jutellut juttunsa loppuun ja maksanut
velkansa, silmät katsoivat Pukkilaan ja kysyivät:
kuittaatkos, vai vieläkö on korkorästejä jäljellä ja
maksamatta? – Hevosasioissa ei leikintuntevakaan mies
ymmärrä pilaa. (AS I: 457–458, kap. 10)

[…] Där alltså, framför Hoskärsfönstren kommer du
farande med din Svarten utför Österstrandsbacken och
med samma fart på isen upp i bredd med Teemu och
Tina och kanske förbi dem ock, som åtminstone
meningen var. Inte vet jag vad Tina tänkte när hon
välsignade sig bak tömmarna, men Teemu förstår jag så
väl. Teemu hade ett harmens slok på öronen efter sitt
onödiga springlunk i backen, en fartbeställning i
benknotorna framför Hoskärsfönstren, och en ilskans
ilning i tänderna, för att ett hutlöst tösasto just då kommer
upp i bredd och illfänas när en hygglig häst och valack i
lugn och ro borde få göra sitt allvarsamma bästa på
vägen, som han blivit lärd i alla sakramenten. Så gick det
sedan som det måste och begripligt var, Teemu hade
inte suttit i kyrkan och bekänt sina synder som Tina,
utan stått på kyrkbacken och frusit och förargat sig över
hemmahavren, som han inte hade framför sig, och var
därför inte frommare på hemvägen än på ditvägen:
Teemu tålde inget gyckel! Så när du kommer malligt
körande med din Svarten och Svarten dessutom hukar i
travet bredvid honom, som du har lärt henne huka sig
lågt i löpet när hon ska spänna stiligt förbi någon, om det
så är en dräktig kossa som vandrar i sele bredvid henne,
så vad är behändigare för Teemu än att hugga sina villiga
tänder i det stället på Svartens kropp där ryggen slutar

och svansen börjar och som guppar lågt nere till
buds som på tallrik? Och det var vad Teemu gjorde,

och Svartens trav tog ett hastigt slut på samma gång
som Teemu själv ryckte i med alla fyra och föll i
kungstrav nedanom Hoskärsfönstren så innerligen, att
Hoskärsborna fick något att skratta åt hela långa
söndagseftermiddagen: det sa nuvarande Hoskärsbonden
till mig, att inte ens på hans salig pappas tid hade
Teemu nånsin lagt i väg så duktigt framför deras fönster
som när Tina körde och Pukkila-Svarten kom snopen
trulande bakefter. När vill du försöka en gång till vem
som på allvar hinner före, du med din Svarten eller
våran Tina med Teemu? Jag kan nog skicka över Tina när
du tycker det passar dig, så får vi också den trätan
avgjord!«
Alastalo hade kommit sin historia till slut och betalt sin
skuld, hans ögon såg på Pukkila och frågte: kvittar du,
eller finns det någon obetald restränta kvar? – inte ens
en karl som begriper sig på skämt ska man driva med
när det gäller hästar. (SA I: 429–430, kap. 10)
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Alastalos långsamma häst Teemu vinner Pukkilas Svarten och detta får Pukkila att
ta till det ironiska:
[…] »Teemun kylkiluurunta pantterikaariksi ja Tiina
hameissa kapteenipakalle flakaamaan, niin jumal’aut, jollei
merikin peljästy ja sylje kuuttoa tieltään edellä kuin piru
hollantilaista Atlantilla, niin että sataman suut vilkkuvat
ohitse ja vilisevät pukspröötin edessä niin kuin HumuMatin silmissä oman porstuan ovi, kun häähummilta
palatessa yhden sijasta oli seitsemän läpeä seinässä ja
jokaisessa pukkasi päänsä pihtipieleen!» Pukkilalla
olivat taas liepeet liekissä ja purjeenkluutti tuulessa:
kuulkoon Teemunsa, koska Teemusta puhe on ja Tiinasta
myös! ajatteli hän ja laski sojolta. »Jokos sinä Tiinan
pian käsket salin puolelle, että saadaan katsella
kummoinen kapteeni on parkkiin ajateltu?» kysyi hän ja
päästi silmäkeränsä kalansaaliille salissa korjaamaan tällä
kertaa omaa naurunpotkivaa apajasta. (AS I: 459, kap.
10)

[…] »Helspant liksom Teemus revbenstunna och Tina
flaggandes med kjolen på kaptensbryggan, så anamma om inte
själva sjön blir till sig och spottar i väg med skutan som
fan med holländarn på Atlanten, och hamnarna vimlar
förbi bogsprötet som Svir-Mattis farstudörr, när han
kom hem från bröllopsfesten och hittade sju hål i
väggen i stället för ett, och slog huvut i dörrposten på
dem alla!« Nu hade Pukkila farten uppe på nytt och
klutarna tillsatta: han kan få höra om sin Teemu,
eftersom Teemu var på tapeten, och om Tina med! tänkte
han och lät det flöda. »Ska du inte be in Tina i salen
snart, så får vi se vad för kapten du har tänkt dig på din
bark?« frågade han och släppte ut sina ögon på notluk i
salen för att denna gången bärga in ett skrattsprattel åt
sig själv ur varpet. (SA I: 431, kap. 10)

Pukkila nöjer sig inte med detta att Alastalos deja Tina och hästen Teemu vinner
loppet mot Pukkilas Svarten. I slutet av kapitlet föreslår Pukkila, som är mot det
nya barkbygget, ironiskt att dejan Tina ju kan bli kapten på den nya tremastade
barken, dvs. så lite uppskattar han detta nya barkföretag att han förslår en piga,
deja och en kvinna som kapten. Nu fick Pukkila skrattsalvorna att lossna i salen
på Alastalo, konstateras det.
I skärgårdsskildringen nämns barn endast i förbifarten så som i samband med
Evastina: ”Evastina har fått Vicke på köpet efter tie år – Axa dog som liten hon!
–” (SA II: 335, kap. 21), dvs. inte att Alastalo-Herman och Evastina fått barn.
Friisens dotter Siina, fyra år, nämns i samband med hans hustru Mari och pigan
Manta. Härkäniemi omtalas som Malle som barn (AS I: 347; SA I: 331, kap. 7)
och Alastalos och Pukkilas binamn från unga år har behandlats ovan.

1.3 Petrereesa, Petriresa och andra namn på flytetyg
I skärgårdsmiljön sker porträtteringen och berättandet också via de olika
flytetygen. Eftersom barken och andra flytetyg hör till de centralaste semiotiska
tecknen i skärgårdsskildringen koncentrerar jag mig på att exemplifiera hur man
talar om olika ”flytetyg”, dvs. hur det materiella beskrivs och hur
personporträtteringen skapas i kombination med dessa. I salen på Alastalo. En
skärgårdsskildring I–II är det centrala ordet bark, en tremastad bark, som är symbol
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för hela tanken i verket. Det hålls ett barkmöte där barkurkunderna ska
undertecknas. Barken förverkligar för värden Alastalo inte bara den sociala och
ekonomiska utvecklingen utan mycket mer; en symbol för Alastalos kungstanke
och dröm om en bättre framtid, en ny tid (jfr moderniseringsprocessen).399 Det är
den skarpsynte lagmannen Langholmarn, Efram Eframsson från Langholma,
som en gång på stockholmskajen hade märkt ”det där starkblänket i ögonvrån”
på Alastalo att han hade en plan att bygga ett större skepp, en bark, dvs. hur
Alastalo som trott på sin plan (modaliteten croire, tro) ”bytt galjaserna mot
skonare, ända därhän att till och med en brigg är liten i socknen och en bark nu
ligger i din byrå som klara papper!” (SA II: 408, kap. 23). Det är drömmen som
förverkligas.
[…]. »Hiljaa hyvää syntyy!» sanoikin hän suopeasti
Alastalolle […].
Langholma vaikeni hetkeksi ja imi haikun piipustaan:
oli aina hyvä antaa ihmisille aikaa päästä ajatuksen
perille, kun jotain oli sattunut vierähtämään huulilta
semmoista, jota kukaties ansaitsi kuunnella, ja sitä paitsi
oli suotava tila muiston uruillekin mielen rinnoissa
hymistä loppuun mahdolliset nuottiensa hiakeat jos
tyydytyksetkin. »Hiljaa hyvää syntyy, sanon» toisti hän siis
ja vahvisti sanansa ennen kuin enempiä jatkoi.
»Kukaties sinäkin vielä muistat saman tuokion
Tukholman satamassa ja kaijilla, ellet ole unhottanut
niinä vuosina, jotka ovat kuluneet, mutta minulla se on
pysynyt mielessä elävänä niin kuin eilinen päivä, ja kun
senjälkeen näin sinun seuraavana keväänä, en enää
jahdin suoravartisen helvarin kangoilla, vaan oman
kaksimastoisen kaljaasisi ratinsarvien kieppumilla, ja
vuosien kuluttua jo kipparina kuunarin rikisessä
kuutossa, kunnes mastoissasi oli jo molemmissa raa’at
ja prikin kapteeni tarjosi Englannin tuliaisia Alastalon
rannassa,
niin
joka
kerta
minä
ajattelin
väläyksenväkevää sinun silmäsopessasi muinoin
Tukholman kaijilla ja ymmärsin kasvusta, että veriin oli
siementänyt eloruista, jonka varsissa olki ei vielä ollut
lykännyt ylintä solmuväliänsä!» Parkkialus se oli, solava
joutsen vesillä, joka silloin Tukholman redillä kirvotti
siipeä ja havitti merille silmiemme edessä, ja
puolimatkasta jo ja prikikölisi ojennuksilla –
ensimmäinen prikikin niinkuin nyt ensimmäinen parkki
pitäjässä! – minä jo arvasin, mitkä sihdit sinun silmäsi
jo olivat asettaneet jyville ja varmoiksi eteensä silloin,
kun minä sinun vieressäsi vaiheilin siipien levittämistä
minäkin pielettömille ilman pelloille vaiko perittyä
tannertamista koto-aitojen turvatuissa kehissä. Parkille,
parkkialukselle sinä veresi vannoit sinä tuokiona, kun
kitisi korvissamme silloin ankkurikettinki rautaista
399

[…]. »Vad gott är det sker småningom!« sade han nu med
välvilja till Alastalo […].
Langholmarn tystnade ett tag och sög ett bloss ur
pipan: det var alltid bra att ge folk tid att komma
underfund med en tanke, om någonting hade råkat
rulla en av läpparna som det kanske lönade sig att
lyssna på, och dessutom måste man lämna rum för
minnets orgelverk i tankebröstet att låta sina toners
möjliga både vemod och förnöjdheta brusa färdigt.
»Vad gott är det sker småningom säger jag«, upprepade han
alltså till ett bestyrkande innan han fortsatte vidare.
»Kanhända att också du ännu kommer ihåg densamma
gången i Stockholms hamn på kajen, ifall du inte har
glömt det under åren som har gått, men för mig har
den stannat kvar i sinnet så levande som dagen i går,
och när jag sedan efteråt såg dig den följande våren,
och du inte mera bände på jaktens raka rorstång, utan
vände på rattspakar på din egen tvåmastade galjas, och
några år senare som skeppare på din skonertriggade
skuta, tills du fick rår på båda masterna till slut och det
var en briggkapten som bjöd på englandshälsningar vid
Alastalos strand, så tänkte jag varje gång på det där
starkblänket i ögonvrån på dig den gången på
stockholmskajen, och jag begrep av tillväxten att du
hade ett skördefrö i bloden som ännu inte hade fått sin
översta led på strået! Ett barkskepp var det, en
svingande svan på vattnen, som den gången lyfte
vingen på Stockholms redd och längtade till sjöss för
ögonen på oss, och redan på halva vägen när du hade
kölen sträckt till din brigg – första briggen liksom nu
första barken i socknen – gissade jag vad dina ögon
hade siktat och säkrat korn på redan den gången jag
stod bredvid dig och tvekade om jag själv skulle sträcka
vingarna över vädrens ogärdade fält eller trampa på
nedärvt vis inom tryggade hemmahägn. Till en bark, till
ett barkskepp försvor du ditt blod i den stunden när

Laitinen [1965] 1984: 109–110.
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lauluansa, alus vavahti kölinsä vapauksiin ja parkkilaiva
kuin itsensä löytäen ja henkiinsä heräten kolmen
maston ylväiltä tavoitti tuulen ja kallistui kulkuun
sinisen siunatessa laineläikkein lähtevän kupeita
kantavilla kummuillansa!» […] (AS II: 448, 450–451,
kap. 23)

ankarkättingens järnstång gnydde oss i öronen, skeppet
skälvde kölen fri och barken liksom fann sig själv och
vaknade till sitt liv när de tre stolta masterna fångade
vind och hon föll av och sköt fart och blåglittret
klappade skrovet det bar på sina kullar till en
avskedsvälsignelse! […] (SA II: 406, 407–408, kap. 23)

I Langholmarns ord kommer också utvecklingen till uttryck, dvs. från mindre
flytetyg till den tremastade barken. I början av boken nämns inte ordet bark
genast utan den antyds med omskrivningar som ”tre master”, som ska segla på
djupsjövattnen ”spanska kusterna” och ”Atlanten”, något som syftar på att den
nya barken ska segla in en ny tid och välfärd på de stora haven. Men hela
företaget kräver mycket gemensamt arbete och mycket övertygande om att
barkplanen är ett lyckat företag, något som uttrycks i en fiskemetafor nedan
varefter det stora målet för barkbygget nämns. Utropstecknet har en viktig
funktion i hela verket – snart sagt varje mening, ibland satsfragment eller en sats,
har ett utropstecken som ropar ut en dialogisk fortsättning eller stark affekt,
förvåning, uppmaning med hela känsloskalan i berättarens utsagor eller i de olika
personernas både långa inre monologer och utsagor:
Ja sitäpaitsi, ennenkuin tässä tosi todessa jää maapakalle ja
jättää ulkomaitten vedet nuorempien kulattavaksi, olisi
mukavaa kokea vielä sekin, miltä miehellä tuntuu hatun
alla, kun ahteripakalla laskee edessään kolme mastoa, ja
pukspröötti haistelee Atlanttia Spanjan rantoja päin
norkotellen! […] (AS I: 4, kap. 1)

Och förresten, innan man på fullaste allvar stannar kvar
på landbacken och lämnar utrikesvattnen åt yngre folk att
plaska i, så vore det roligt att hinna uppleva även detta hur det
känns under hatten på en karl på puppen om han kan
skåda tre master framför sig, och ett bogspritt som pekar
mot spanska kusterna och nosar på Atlanten! […] (SA I:
24, kap. 1)

Siinä jo ajatuksen vähtiä tarpeeksi, kun on omassa
päässään selvittänyt, että parkki pitäjään rahaa seilaa, ja
ajatellut, kuinka asia menee sopivasti kölille! Mutta
senjälkeen vasta työ alkaakin, kun kiiskinen on keitetty
ja vadissa! Voi sitä ruodon sorttia, jota saa noukkia,
ennenkuin jotain on suussa, ja voi turkanen sitä työtä
ennenkuin ihmisten päissäkään koukkii pienen murenen
järjen pehmeätä kallojen visaisesta luusta! […] (AS I: 6, kap.
1)

Som om det inte förslog med tankemödan att klara ut
sitt eget huvud, att pengar är vad en bark seglar in till
socknen, och att fundera sig fram till hur den affären
bäst ska kölsträckas! Men förta då girsen ligger kokt på
tallriken börjar det verkliga verket! Oj vilka alla sorters
fiskben där måste plockas innan man får någonting i
mun, och anamma vilket arbete innan man lyckas peta åt sig
minsta smula av mjukt förnuft av skallarnas knölhårda ben!
[…] (SA I: 26, kap. 1)

Redan dessa två citat visar hur exakt men fritt Warburton översätter för att
efterlikna och efterbilda Kilpis andemening. Jag har kursiverat de ställen som är
relevanta ur översättningssynvinkel. Typiskt för Kilpifinskan är de beskrivande
genitivformerna av typen ajatuksen vähtiä där Warburton har ett neutralare uttryck
med sammansättningen tankemödan. Ord med svenskt inflytande neutraliseras
förstås i svenskan. Den långa jämförelsen med girsen och fiskben är typisk för
Kilpi och den har Warburton återgett så ordagrant det går. Det invecklade finska
konstaterandet ennenkuin ihmisten päissäkään koukkii pienen murenen järjen pehmeätä
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kallojen visaisesta luusta! betyder ordagrant ’innan man ens kan komma åt i
människornas huvuden en liten smula av förnuftets mjuka skallarnas hårda ben’.
En ord-för-ord översättning, trots att det är frågan om ett modernistiskt verk,
blir alltför krystad och tillgjord. Därför kan översättaren med lätt hand skapa en
gångbar beskrivning så som Warburton gjort: innan man lyckas peta åt sig minsta
smula av mjukt förnuft av skallarnas knölhårda ben! Uppmärksamhet bör också fästas
vid de många förstärkande orden och uttrycken samt svordomarna i kombination
just med ett utropstecken eller ett frågetecken vilka har till funktion att gräva
djupt i de olika sinnesstämningarna.
Det centrala ordet är alltså bark. På det barkmöte dit Alastalo inbjudit ett
tjugotal män ska det förhandlas om ett barkbygge, om en tremastad bark som
kan segla längre än man nu kunnat göra. Bark betyder att Alastalos långsiktiga
plan och företag förverkligas och att han kan bli en mäktigare storbonde och
kapten än han nu är, men samtidigt ska företaget gagna hela bygden. Barken
seglar in pengar. SAOB definiera bark som benämning på ”åtsk. slags båtar l.
mindre fartyg, ofta (i sht i ä. tid) om utländska sådana […] sjöt. ett slags fartyg
med tre (l. flere) master af hvilka bl. de båda främsta hafva märsar o. rår,
barkskepp […]”:400
I citaten ovan har jag kursiverat ord med germanskt och svenskt inflytande.
Ovan nämns först tre master och senare ordet bark. Olika ”flytetyg” förekommer
i boken med olika ordvarianter båt, sump, jakt, galeas, slup, fregatt, skonert, brigg, bark)
vilka också visar de olika stegen i den sociala rangen, dvs. vem som har råd att
skaffa sig en större båt. De olika benämningarna för paatit (AS I: 3, kap. 1) eller
det som Warburton har för detta allmänord är sluparna (SA I: 23, kap. 1), den
finska formen sluuppi (AS I: 20, kap. 1) förekommer också. Kapitel 1 i boken
inleds med följande beskrivning:
Kaksitellen ja kolmitellen heitä verkalleen asteli
rantamäkeä ylös, välistä useampikin mies yhdessä
joukossa, kuinka paatit olivat rantaan saapuneet ja
kuinka oli seisoskeltu ja odoteltu muitakin, kun
päästelivät purjeitansa alas ja laittelivat venheitänsä
jättökuntoon. Alastalo seisoi kuistin suulla vieraitansa
vastassa, kätteli mies mieheltä ja röhisi hyvänahkaista
puhetta, opasteli ja lykkiskeli kuistin puolelle ja sieltä
tampuurin kautta saliin. (AS I: 3, kap. 1)

Två i sänder och tre i sänder, ibland även fler i klunga,
kom de sävligt vandrande uppåt brinken allt efter hur
sluparna tagit i land och hur man stått och väntat på
andra som firade segel och ställde sina båtar i skick att
lämnas. Alastalo stod i farstudörren och mötte sina
gäster, tog en efter annan i hand och grymtade godlynta ord,
rådde och nödde karlarna inåt farstun och vidare genom
tamburen till salen. (SA I: 23, kap. 1)

Det ovanstående citatet är den första meningen i kapitel 1. Ordet paatit (sv.
båtarna) har motsvarigheten sluparna, senare i texten finns den finska arkaiska och
poetiska formen venheitänsä med inskott av h-ljudet (normalformen veneitänsä)
400
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motsvarigheten båtar. SAOB definierar slup som båt eller mindre fartyg enligt
följande:401
slup

i sht sjöt. om båt l. mindre fartyg använd (använt) i sht vid kusterna för last- l. persontransport l. i örlogstjänst;
särsk. dels om (öppen) båt utrustad för (dubbel) rodd o. segling med (två) loggertsegel (äv. i uttr. dubbel slup, slup
utrustad för dubbel rodd), dels om maskindriven båt använd för kommunikation o. transporter, dels (i sht förr)
om mindre kutterliknande segelfartyg utrustat med en mast med stång (bogspröt o. klyvarbom), storsegel med
gaffel o. bom, toppsegel o. ett (l. flera) försegel.

I följande citat nämns briggen Siwiä som Alastalo byggde som namne åt sin
dotter Siviä (jfr fi. siveys ’dygd’, siveä ’dygdig’; se nimikon, namne åt, AS I: 86; SA I:
96, kap. 3), men stavat med w vilket gjorde sig bättre (jfr slupen Ystäwä från
Kumlinge, fi. ystävä ’vän’). Alastalo var den förste som byggde en brigg i bygden,
vilket orsakade en del avund, i synnerhet hos Pukkila. Med Siwiä hade Alastalo
lobbat om barkplanen i god tid (med Langholma, bygdens storman och
Härkäniemi), något som hörde till hans stora spel som spelstrategi:
Siwiän tuliaiskalaasissa kolme viikkoa sitte oli Alastalo siis
jo ottanutkin asian vissemmin pohtimen päähän (AS I: 4,
kap. 1)

På Siwiäs hemkomstkalas för tre veckor sen hade Alastalo
alltså redan spetsat saken på en stadigare syl, (SA I: 24, kap.
1)

Ei ollut Siwiän sluuppikaan saanut montakaan päivää
maata laiskana näinä viikkoina kotorannassa, senkin
seitsemän luovia oli Jannen kanssa kryssäilty Kivivedellä,
Härkäniemikin joskus mukana, kun oli käyty

Och inte hade Siwiäs slup fått ligga lat vid hemstranden
värst många dar dessa veckorna, som det blivit loverat och
kryssat på Stenfjärden tillsammans med Janne, och med
Härkäniemi i båten ibland, på besök till vareviga lite
bättre ställd gård i socknen, där det sedan vippats
skägg vid toddyvärme i kammare och salar. (SA I: 24,
kap. 1)

jokaisessa

vähänkin

voipaammassa

pitäjässä ja totilämpimän edessä heiluteltu
tupakamareissa ja saleissa. (AS I: 4, kap. 1)

talossa

partaa

Kirkkomäelläkin oli parina sunnuntaina porinaa piisannut
sekä ennen jumalanpalvelusta että jälkeenkin, niin että
muu kirkkoväki sai tuntikaupalla odotella ja suututella
rannassa, ennenkuin isännät saapuivat ja kirkkopaatti
pääsi lähtemään kotomatkalle. (AS I: 4–5, kap. 1)

Också på kyrkbacken hade pratet gått ett par söndagar
både före gudstjänsten och även efter den, så att det
övriga kyrkfolket fick vänta och förtreta sig i timmotal på
stranden, innan husbönderna kom ner och kyrkbåten
kunde börja hemfärden. (SA I: 24, kap. 1)

Kun juttu sitte reisu reisulta näytti rupeavan menemään
riitinkeihin, [riitinkeihin ’gå enligt ritningarna’] (AS I: 5,
kap. 1)

När saken sedan resa för resa såg ut att gå i lås, seglade
de, (SA I: 24, kap. 1)

Det handlar av naturliga skäl mycket om båtar, skepp och fartyg samt om hur
och varför man seglar. I citaten ovan har Kilpi allitterationer (som jag skrivit i fet
stil) och med upprepningar (om hur Alastalo lobbat). Komparativformen
voipaammassa (fi. hyvinvoipaampi ’bättre ställd’) är en specifik form för Kilpi som
kombinerar den i en allittererande fras. De frekventativa formerna i finskan har
401
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till funktion att uttrycka en återkommande verbhandling. Warburton efterliknar
dessa med verb-och-verb-former men därtill som ovan med något arkaiserande
eller nybildat verb som ger uttryck för verbets skeende, dvs. fick vänta och förtreta
sig för Kilpis specifika odotella ja suututella (suuttua ’bli arg’, suututtaa ’förtreta sig
någon’). In i minsta detalj återger Warburton de för Kilpi så viktiga småorden,
partiklarna och ändelserna som finns i snart sagt varje mening, sats och fras.
Dessa har som funktion att modalisera och modifierar utsagan (fi. -kin har flera
motsvarigheter beroende på kontexten), sitte (sitten) → sen (sedan), siis ’alltså’, jo
’redan’. Småorden och deras (talspråkliga eller lediga stil) former har till uppgift
att skapa stilen.
Ordet brigg är ett tvåmastigt segelfartyg och ordet förekommer ofta i boken i
sin finska form som priki. SAOB definierar det enligt följande:402
brigg
[jfr t. brigg, fr. brick, af eng. brig, förkortning af brigantine (se BRIGANTIN)]
sjöt. tvåmastadt segelfartyg med råsegel o. märsar på båda masterna; förr äfv. om fartyg med ngt olika tackling,
särsk. brigantin.

Karlarna talar om båtarnas beskaffenhet, och Alastalo lobbar med säker hand:
Harmitti haminoissakin kaupunkilaisten seuroissa istuessa,

kun puhelivat isosia talvirahdeistaan ja prikikipparit saivat
tuppisuina sivulta kuulustella, kun miehet keskustelivat.
(AS I: 4, kap. 1)

I hamnarna fick man ju sitta och harma sig ihop med
stadsbor som pratade stort om sina vinterfrakter, och
briggskeppare fick sitta på sidan om och lyssna munlåsta på
samtalen karlar emellan. (SA I: 23, kap. 1)

Oolanteri-kapteenienkin kanssa puhellessa meni juttu yhä
useammin siihen, että prikit ovat liika pieniä astioita,
kuunareista puhumattakaan (AS I: 4, kap. 1)

Ålandskaptenerna lutade pratet allt oftare åt att briggar var
alltför små flytetyg, för att alls inte tala om skonertar. (SA
I: 23, kap. 1)

Ovan framgår att briggar är alltför små flytetyg, likaså skonertarna. I citaten ovan
pågår samtalet och det sätt man lyssnar på detta. I varje mening och varje sats
skjuter Kilpi in allitterationer, något som Warburton också får fram.
I nedanstående citat härmar värden Alastalo Pukkilas häftiga lynne och
specifika sätt att tala genom att upprepa ord, stavelser och meningar. Pukkila
ondgör sig över barkföretaget och barkmötet hos Alastalo, det är på Pukkila
hemman detta barkmöte borde ha hållits. Alastalo djävlas alltså med Pukkila
genast i kap. 1 då han tar emot gästerna och slänger till med en ironisk vändning
om briggen (som de haft affärer om), men också om barkbygget som Pukkila är
emot. Alastalo använder den humoristiska jämförelsen fans treglogaffel och menar
att det är detta som avskräcker Pukkila att ingå i barkföretaget. Alastalo känner
till Pukkilas sjuka punkt och ironiserar indirekt om detta då Pukkila seglade på
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grund vid Svartklobben med sin och Enoks nya tvåmastade skonert Petriresa (AS
I: 17; SA I: 35, kap. 2), som skulle vara finare än Alastalos galjas. Konflikten
mellan Alastalo och Pukkila har alltså börjat redan från första stund då Alastalo
tar emot sina gäster. Så som ovan framgått retade detta nu Pukkila att Alastalo
var förts också med att bygga en brigg. Detta är till stor förtret och avspeglas i
hans specifika sätt att tala genom att upprepa och stamma fram ljuden antingen i
sitt tänkta tal som inre monolog där han formulerar orden för att sedan kunna
spotta ut dem så giftigt som möjligt – inte bara åt Alastalo utan så att hela salen
hör det – för att ge Alastalo svar på tal. Alastalos tysta tal är riktat till Pukkila och
det inre talets talaktiga karaktär och affekten syns också i det att Kilpi avslutar
snart sagt varje mening med utropstecken (som kan stå för tilltal, uppmaning,
vokativ, pejorativ, affekt av olika slag etc.):
Pukkilan pahusko sieltä nyt on tulossa! ajatteli hän
samassa porstuaan käsin kuulustellen: sen kuulee sätinästä!
Priki ja priki ja priki! Nyt saadaan kuulla taas koko
Athanasius etuperin ja takaperin! Sillä on Evaldkin
mukana: tietysti! Missäs hännän lorvi, jollei selän hollin
päässä koiran takana roikkumassa? »Priki ja Evald, priki ja
Evald« kohta korvissa nukuttavimmin kuin tuvan
nurkista sunnuntaina ennen lukuvuoroja katkismuksen
hurina: »mitä-se-on-vastaus!» Mutta sotkukoon pukin
parta! Kun se on aikansa prikittänyt, niin jumaliste, minä
en ole Alastalo, joll’ei poskipieli vielä veisaa paa-aarkkiakin! »[…] Ja kaksin miehen matkalla, niinkuin
prikissä mastoja!» Alstalo kätteli […] (AS I: 7, 8, kap. 1)

Är det Pukkila den jäkeln som kommer nu! tänkte han
samtidigt och lyssnade åt farstun till: det hörs på gormandet!
Briggen, briggen och briggen! Nu ska vi igen en gång få höra
hela Athanasius framlänges och baklänges! Och Evald
har han med sig: naturligtvis! Var ska sloksvansen slarva
om inte en rygglängd efter hunden? ’Briggen och Evald, briggen
och Evald’ söver oss alla snart bättre än katekesmumlet i
stuguvrårna en söndag före husförhöret: ’vad-är-detsvar!?’ Men må han komma av sig i bockskägget! Bara han
har briggat färdigt, så är jaggu inte Alastalo om inte han
börjar sjunga om ba-a-arken han med! »[…] Och två
man starka kommer ni, som masterna på en brigg!«
Alastalo skakade hand […] (SA I: 27, kap. 1)

»Olisit ottanut Vernerinkin mukaan, niin olisi ollut
parkkitopit sluupissa! Mutta syntisellä on pelkonsa: pirun
kolmihaarakahvelikos sinulle laiva-asioissa mieleen tulee,
koska kolme mastonkärkeä aluksessa sinun silmiäsi niin
karvastelee?» Oli paras jo porstuassa alkaa kina, niin oli
puhti toisella vähempi salissa! (AS I: 8, kap. 1)

»Du skulle tagit Verner med dessutom, så hade ni haft
barkrigg på slupen! Men alla syndare har sina rädslor: det
är väl fans treklogaffel du får i tankarna när du tycker att
tre toppar på ett skepp tar sig illa ut?« Bästa att börja
trätan allaredan i farstun, så fick den andre mindre etter
kvar inne i salen! (SA I: 27, kap. 1)

Utropstecknet hör till varje meningssekvens med olika emfatiska betydelser och
funktioner. Citaten ovan är de första humoristiska ställena i boken då Alastalo i
sitt stilla tal ser Pukkila anlända med sonen Evald. Pukkilas sätt att tala, dvs. hans
långa utläggningar kallas, Athanasius, ”radiramsor” och ”litaner”, jämförs med
syndabekännelsen och Pukkilas sätt att tala om briggen och barken anges med
verbformen prikittänyt och som Warburton uttrycker med verbformen briggat.
Senare i boken då Pukkila och Alastalo kappas ordentligt (kap. 10) upprepas detta
med parkki och priki, bark och rigg. De beskrivande genitivfraserna är typiska för
Kilpi. De blir ovan sammansättningar i svenskan (sloksvansen, katekesmumlet), men
egentligen har Kilpis genitivform katkismuksen hurina den exakta innebörden
’katekesens surr’. Verbformen sotkukoon (sotkeutukoon ’må komma av sig) är
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karakteristisk för Kilpi. Likaså personifierar Kilpi det mesta: det är skägget som
må komma av sig, det är det bara det har briggat färdigt och det är poskipieli
’kinden’ som ska veisaa ’sjunga en psalm’. Warburton har personpronomenet han
som syftar på Pukkila, dvs. pukin parta, jfr pukki ’bagge’, ’bock’. De förstärkande
uttrycken, interjektionerna och svordomarna förstärker sinnesstämningarna som
ovan Pukkilan pahusko sieltä (’Pukkilas jäkel där’), Pukkila den jäkeln och niin
jumaliste, så är jaggu ger uttryck för den intensitet Alastalo har i sitt tänkta tal.
Warburtons jaggu är ett funktionellt stilistiskt val. Karakteristiskt för Kilpi är
verbfrasen sinun silmiäsi niin karvastelee ’ordagrant: ’dina ögon så svider’, som ovan
har det svenska neutralare uttrycket tar sig illa ut. Kilpis beskrivande,
karakteriserande och identifierande fraser utgår mycket från det fysiska: ögat,
blicken och örat.
Pukkilas inre tal fylls av ord och fraser som han upprepar vilket visar graden av
hans affekt gentemot Alastalo vars barkplan han förringar med att hänvisa till
barndomens barkskutor:
Tästä taitaakin sittenkin tulla perhanan tosi päivä sittenkin
tänään! tuppasi väkistenkin epämieluisa ajatus Pukkilan
mieleen: »Jahah! Vai parkkikuuttoja sinä vielä alat ijässäsi
veistellä! Minullakin oli semmoinen ikä muutama vuosi
ennen rippikoulua!» (AS I: 9–10, kap. 1)

Det tycks i alla fall bli en djävla allvarlig dag i alla fall i dag!
trängde sig envist en otrevlig tanke på Pukkila. »Jahaja!
Så du tänker tälja barkskutor ännu vid dina år! Den
åldern hade jag också inne en tid innan jag gick och
läste« (SA I: 29, kap. 1)

Vielä rantamäkeä ylösastuessa oli hän sanonut Evaldille,
pojalleen: »rakentakoot parkin-parkin, minun puolestani
parkin-parkin, mutta kyllä minä suolaan-suolaan, suolaansuolaan! […]« […] jott’ei toinen pääsisi enempää karvasta
tiputtamaan korvaan: silmät vahtasivat jo Alastalon olan
ylitse tampuurin lävitse saliin. Ahaa! Lahdenperän
neliskanttikin naamatauluksi jo paikalla ja paistamassa
peräsohvan keskellä! Jokos lautamies luulee metsänsä
veistetyn pantteripuiksi ja itsensä parkkilaivan retariksi? Ja
Härkäniemi kryssäämässä laattian aukeata piippuhyllyn
nurkkaa päin nenänpäässä vetohönkä: tulikos kiiru äijälle
vai, kun kuuli Pukkilan porstuassa, minun porstuassa, että
kerkesi saamaan parhaan piipun omiin hampaisiinsa? Ja
Krooklan Mikkelssonin laiha nuuskanenäkin uteliaan
käyränä kurkottelemassa oven postin takaa? Senkin
kitupäristimen on Alastalo osannut juonitella tänne? […]
(AS I: 8, 9, kap. 1)

Ännu på väg uppför strandbrinken hade han sagt till
Evald, sonen sin: »Må de bygga den barken-den barken,
gärna för mig denna barken-barken, men nog ska jag salta
på-salta på, salta på-salta på! […]« […] så att inte den
andre skulle komma åt att drypa mera beskt i hans öra: hans
ögon siktade redan över axeln på Alastalo tvärs genom
tamburen inåt salen. Aha! Också Lahdenperäs fyrkant till
nuna var redan på plats och sken mitt i innersoffan!
Tror nämndeman att skogen hans allaredan är bildad till
spantvirke och han själv är barkskeppsredare? Och
Härkäniemi på kryss över öppna golvet med kurs på piphyllan
och fläkt i klyvarn: fick gubben brått, vasa, när han hörde
Pukkila i farstun, mig i farstun, att skaffa sig bästa pipan
mellan egna tänder? Och Kråks-Mickelssons magra
snusnäsa tycks kroka sig nyfiken bak dörrposten? Så Alastalo
har lyckats lura hit den snålskramlan med? […] (SA I:
27, 28, kap. 1)

Både i det tänkta och i det direkta talet är det då Alastalo och Pukkila beskriver
sina egna eller andras egenskaper frågan om modaliteten vara (être), dvs. hur
exempelvis, som Pukkila ovan, karakteriserar Alastalo, nämndeman Lahdenperä,
Härkäniemi eller Kråks-Mickelsson. Karakteristiskt för dessa beskrivningar blir
humorn. Det heter inte bara att Härkäniemi går över salsgolvet utan detta sägs
med en bild ur sjölivet (det lilla kombineras md det stora: havsmetafor, salsgolv
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och pipa): kryssäämässä laattian aukeata piippuhyllyn nurkkaa päin nenänpäässä
vetohönkä, dvs. att han kryssar över laattia (< lattia) med den dialektalt dubblerade
vokalen, och laattian aukeata ’golvets vidd’. Den svenska parafrasen är på kryss över
öppna golvet med kurs på piphyllan och fläkt i klyvarn får fram illusionen av originalet.
Kilpis nenänpäässä vetohönkä har det som man närmast i svenskan kan komma
med, fläkt i klyvarn – klyvar(e)n är ett val med den egentliga betydelsen ’yttersta
stagsegel på segelfartyg eller segelbåt, klyvarstag’ och den överförda för ’näsa’,
eller näsaspetsen som senare förekommer i Warburtons översättning.
Warburton noterar de minsta modifierande och modaliserande orden och
ändelserna (det polysema -kin i finskan) som bär på viktig innebörd. Det
arkaistiska adverbet allaredan som lämpar sig väl i detta språk som sker i det
poetiska rummet och i den poetiska tiden under 1860-talet. Likaså är
upprepningar och parallellismer ett centralt stildrag i hela skärgårdsskildringen.
Pukkilas ironiska och förringande uttryck är ofta så som ovan i stil med Jahah!
Vai sinä, Jahaja! Så du. Stilistiskt kan exempelvis Evaldille, pojalleen uttryckas på
svenska med Evald, sonen sin, dvs. possessivpronomenet efterställt, så som också
nedan i tungan hans något som Warburton brukar som ett arkaiserande och
dialektalt stildrag.
I salen på Alastalo handlar det mycket om hur man tänker, hur man planerar det
man ska säga, hur man säger det och hur man gör något, men mycket också av
hur något känns. Nedan harmar sig Pukkila över att ingen hade hört vad han
yttrat som han ville att skulle ha fått karvastellut ’svidit, ’ha smakat beskt’ (fi. karvas
’bitter, besk, kärv, sträv’), här kombinerar Kilpi smaksinnet med karvastella med
hörselsinnet korvissa, dvs. ’att det skulle ha fått smaka beskt i Alastalos öron’.
Karakteristiska är Kilpis frekventativa verbfraser som nauraa rojotellut (fi. rojottaa
’om en storvuxen och lång varelse som kan ligga slapp på golvet’), som betyder
att man skrattar högt, dvs. fått höra Lahdenperä klämma till med ett av sina flatskratt.
Likaså är upprepande verbfraser av typen puhella porisi ’talade pratade’, ’talade
och pratade’ (fi. porista ’om det ljud som uppstår då potatisen kokar’, ’om ljudet
för porlande vätska’) med det svenska uttrycket lät talet bubbla vidare. I vissa
finska dialekter avser porista just ’småprata’. Anföringsverben är beskrivande så
som kairasi (’borra med en borr’) eller lateli suustaan sopevaa sanaa kuin suopaa, som
i den svenska översättningen bytt semantisk fält, dvs. den finska konstruktionen
har allitterationer med s-ljud och suopaa ’såpa’ i kombination med Kilpis attribut
sopevaa > sopivaa ’lämpligt’, medan den svenska versionen bygger på en helt annan
bild med mjukt som ullgarn. Likaså har Kilpis ordval i sohotteli Alastalo meholeuoin
ikään kuin ei hulinaa olisi kuullutkan fått en fungerande parafras i svenskan i
småsorlade Alastalo mysmynt som om han aldrig hört någon tråkning. Kilpis frekventativa
verbval sohotteli kan betyda ’päästeli’ och ’lateli’, dvs. som en variant till lateli,
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haspla ur sig, dvs. säga något snabbt och oövertänkt’. Det hur Alastalo talar, dvs.
Kilpis sammansättning meholeuoin betyder ordgrant ’med belåten haka’ som har
fått sammansättningen och adverbet mysmynt i svenskan. Likaså har den
frekventativa verbfrasen med adverbet työnteli […] pakotellen fått en lämplig
svensk motsvarighet i knuffade lätt och sakta i ryggen. Det gäller båtar men också
affekter:
Se oli hukka satsi, Pukkilaa harmitti itseänsäkin, olisi
saanut karvastella Alastalon korvissa, kun Lahdenperä
olisi nauraa rojotellut, kukaties muukin salissa. »Parkkiparkki-männynparkki!« kairasi hän kuitenkin asiata
paremmaksi selvyydeksi, […] s. 10 [männyn- ’tall-’]
»Parkit kuljuun ja miehet saliin!» sohotteli Alastalo
meholeuoin ikään kuin ei olisi hulinaa kuullutkaan. […]
Alastalo lateli suustaan sopevaa sanaa kuin suopaa, käsi
työnteli hienokseltaan Pukkilaa selästä kynnyksen yli
pakotellen, toinen viittasi Evaldia seuraamaan jälestä
tampuurin puolelle. »Vai olet sinä uitellut omatekoisiakin
kuuttoja joskus?« puhella porisi hän viattomia Pukkilan
korvaan salin ovea lähetessä. »Ja minulla kun on ollut
semmoinen luulo, että sinä ostat aluksesi valmiina
luvialaisilta silloin kun eivät oolanterit prakkaa sinulle
hylkyastioitaan!« Oli parasta hiukka leikata kurssia miehen
poskista, ennenkuin salin puolelle pääsi, jott’ei kieli
kohta ruvennut paukkumaan siellä! (AS I: 10, kap. 1)

Den satsen kom till ingen nytta, harmades Pukkila över
sig själv, det kunde ha gett Alastalo en sveda i örat om han
fått höra Lahdenperä klämma till med ett av sina flatskratt,
och kanske någon annan med. »Barkbåtar som
barkbåtar!!« satte han i alla fall borren lite djupare, […]
(SA I: 29, kap. 1)
»Barkar till sjöss och karar i salen!« småsorlade
Alastalo mysmynt som om han aldrig hört någon
tråkning. […]!« Alastalo hasplade ur sig orden så löpande
mjukt som ullgarn, hans ena hand knuffade Pukkila lätt och
sakta i ryggen och sköt honom över tröskeln, den andra
vinkade till Evald att följa efter in i tamburen. »Jaså, har
du satt egenhändiga skutor i sjön du med engång?« lät
han pratet oskuldsfullt bubbla vidare i örat på Pukkila på väg
bort mot salsdörren. »Och jag som alltid trott som så, att
du köper dina båtar färdiga av luviaborna om inte
ålänningarna kan pracka på dig sina gamla skorvar!« Det
var allt bäst att klämma ihop kinderna på karlen lite grand,
innan han hann in i salen, så inte tungan hans genast
började gorma på därinne! (SA I: 29–30, kap. 1)

Ett vanligt verb som tystna ner eller lugna ner någon får ovanligare bilder i
Kilpifinskan så som uttrycket med jämförelser eller metaforer ur sjölivet: ha kurs
på något till havs – Kilpi vill gärna kombinera det stora med det lilla: hiukka
leikata kurssia miehen poskista med den svenska motsvarigheten som fått den tanke
för tanke översättningen att klämma ihop kinderna på karlen lite grand. Verbfrasen
kieli alkaa paukkua är ett finskt idiom som ordagrant betyder ’tungan börjar
smälla’ (jfr fi. kieli alkaa laulaa ’tungan börjar sjunga’) och som kan parafraseras på
svenska med käften börjar gå, men Warburtons verbval gorma med betydelserna
’skälla och gräla högljutt’ är ett idiomatiskt fungerande verb. Likaså blir
substantivet tråkning (’spydighet’, ’pik’)403 en motsvarighet till Kilpis hulinaa som
egentligen betyder ’vimmel’, ’myller’, liv och rörelse’ och ’hektisk rörelse’. I citatet
ovan talas det alltså om barkbåtar, barkar, skutor, båtar och skorvar. De specifika
formerna oolanterit > ålänningarna och prakkaa > pracka på så som ord med svenskt
eller germanskt inflytande är typiska för sydvästfinskan och ger lokalfärg åt
språket och stilen, men i översättningen neutraliseras detta stildrag av naturliga
skäl. Pukkila är både arg och förbannad på att Alastalo Herman Mattsson är en så
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välbeställd karl. Det Alastalo säger åt Pukkila i början av boken ”var ett harmsens
ord i Pukkilas öron, just som han skulle till att stiga in genom salsdörren!” (AS I:
10; SA I: 30, kap. 1). Pukkila fortsätter i sin flera sidor långa inre monolog att
upprepa sina ord, går igenom hur en bark ska se ut, tilltalar Alastalo med
namnvariationer och med det direkta tilltalet du i det tysta talet och betonar att
han själv är Pukkila-Petter. Den finska texten har en mängd sjöterminologi och
fackspråk med germanskt och svenskt ursprung:
[...] Parkissa on yhdeksän raakapuuta ja puomi ja kahveli
lisäksi: ennenkuin ne jokainen ovat hissatut mastoihin,
Mattsson, joka tikku, Mattsson, ja prassit kiinni, Alastalon
Mattsson, prassit kiinni naakelin nupeissa, prassit-prassit
kiinni-kiinni pultaanin paisuvalla naakelien nupeissa, niin
kytätäänpäs,
Herman
Mattsson,
kytätäänpäs
silmänvalkuaiseen ja noukitaan äänen säröt korvankärkeen,
eikös naurun meho joku kerta unhotu vilauttamaan
vihastunuttakin hammasriviä parran puskasta ja äänensuopa
Alastalon Hermannin suupadassa joskus kiekase kukkonakin,
kun Pukkilan kieli on lykännyt suolaa siihen paikkaan,
missä karvastelee, ja Pukkilan Petterin sormenpäät ovat
pelissä siellä, missä kiusansolmukin taljojen juoksuissa! Ole
sinä Alastalon Herman, Herman-Herman, minä olen
Pukkilan Petter, Petter-Petter, prikin sait, prikin penteleen
sait, ennen kuin minä, tosi niin, mutta Usko on kaksi jalkaa
pitempi kuin Siwiä, kaksi jalkaa pitempi, pitempi, perhana;
rivin rakensit ennenkuin minä, Alastalon rivin, Pukkilan
ripi on rakentamatta vielä, tosi noinkin, uusi ripi, uusi ripi
rakentamatta-rakentamatta
vielä-vielä
PukkilassaPukkilassa, mutta sali on mitattu, perhana! mitattu
päässä, minun päässäni: kaksi korttelia lisää, Alastalo,
kaksi korttelia lisää-lisää, [...] (AS I: 19–20, kap. 2)

En bark har nie rår och bom och gaffel därtill: innan de
alla är hissade i masterna, Mattsson, vartenda rundhult,
Mattsson, och brassarna belagda, Alastalo-Mattsson,
brassarna belagda kring nagelhuvuna, brassarna-brassarna
belagda-belagda från bulliga buldanen till naglarnas huvun,
så ska vi allt glo [saknas Herman Mattsson,] varann i
vitögat och höra endel röstgnissel i öronen, och månne inte söta
skrattet kommer av sig något tag och vi får en ilskans tandrad
i stället i buskaskägget, och röstpipan bak Alastalos munhåla
kanhända blåser hanegäll, när Pukkilas tunga har spottat
salt någonstans där det svider och Pukkila-Petters
fingertoppar spelar med där det slår kink i taljorna: Du
må vara Alastalo-Herman, Herman-Herman, jag är
Pukkila-Petter, Petter-Petter, brigg det fick du, en
briggfan fick du, före mig, så sant som så, men Usko hon
är två fot längre än Siwiä, två fot längre, längre, fan;
mangård byggde du före mig, Alastalo mangård, Pukkila
mangård är ännu inte byggd, så sant som så det med, nya
mangården, nya mangården ännu inte-ännu inte
byggd-byggd på Pukkila-Pukkila, men salen är
uppmätt, fan! uppmätt i mitt huvud, i huvut på mig:
två kvarter längre, Alastalo, två kvarter längre-längre,
Alastalo-Alastalo, från hörn till hörn […] (SA I: 37–
38, kap. 2)

Upprepningarna fortsätter i Pukkilas inre monologer som långa haranger om hur
stor en bark och en mangård ska vara, hurdana topparna ska vara i en bark. Han
riktar fortfarande sitt ord till Alastalo. I Pukkilas utläggningar ska ordet vara
giftigt eller det ska smaka; för Kilpi är språket materia, det ska kännas – i Pukkilas
fall ska piken nå Alastalo, varför Pukkila vill formulera sig i tanken så att ordet
faktiskt smakar beskt:
[...] Mittaa, sanon, venytä sanon, tikkua mahtuu taivasta
käsin joku kortteli korkeammallekin kuin sinä äkkäät
tuumastukin saranakidasta lähtevän, ja meressä on ruumaa
pitemmänkin kölipuun hulista kuin sinä ymmärrät petille
oijentaa, Alastalo! Vasta siinä laivassa toppia on, jonka topin
nokka vippaa viiriä ylempänä kuin muut topit ja vasta se
parkki parkista käy, jonka keula lykkää kaulaa vielä siinä,
missä muilla kuutoilla pukspröötin pää loppuu kesken!
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[…] Mät du, säger jag, töj ut du, säger jag, stänger ryms
det uppåt himlarna ett eller annat kvarter högre än du tror
att tumstockens gångjärnsgap har plats för, och i sjön
finns det rum för en längre kölstock att sorla om än du
begriper att sträcka på varvsbädden, Alastalo! Rätta
topparna har bara det skeppet där stortoppsvimpeln blåser
högre än andras toppar, och en riktig bark är den
barken som sticker fram stäven där andra skutors
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Toppien korkeus kapteenin komeuden sanoo, eikä liivien
laveus, ja vielä sinä syljet harmin pihiä pieliesi muhkeille
manttaaleille ja vielä sinä tuhistat kateuden pärinääkin
nenärusthollisi avaroista sierainläpistä, kun kerta joskus
akumentti-Pihlmaninkin parkki lykätään vesille ja Pukkilan
Pihlmankin, Petter Pihlman, Pitkä-Pihlman kävelee-kävelee,
keikuttelee-keikuttelee hänkin-hänkin kapteenina-kapteenina
parkin kannella, parki-parkin, Pihlmannin parkin! [...] (AS I:
21, kap. 2)

bogspröt tar slut! Det är opphöjden som sätter ståt på
kaptenen, och inte västvidden, Alastalo, och du
kommer ännu att drägla harmens spott över din bringas
präktiga mantal och ännu fnysa avundsfrust ur ditt
näsarusthålls runda borrar, när den dagen engång är här
då också augments-Pihlmans bark sätts i sjön och också
Pukkila-Pihlman, Petter Pihlman, Lång-Pihlman vankarvankar, vaggar-vaggar, han med-han med som kapten-kapten
på den barkens däck, den barkens-barkens, Pihlmanska
barkens! […] (SA I: 39, kap. 2)

[...] Akumenttitalon sarka on joskus pitempi kuin
rusthollin, pitempi, saamari, ja, saastanen, leveämpikin
joskus, Alastalo! Voi kymmenen karjusian harjasjouhta,
kuinka minä kutittaisin sinua nenämööpelisi alle, kun
minulla olisi parkki pykättynä ja kolme toppia pystyssä! [...]
(AS I: 22, kap. 2)

[…] Det händer att tegarna blir längre på ett
augumenthemman än på ett rusthåll, längre, anamma, och
för helvete, bredare med ibland, Alastalo! För tie
grymtgaltars tagelborst, så jag skulle kittla dig under
näsarustningen din om jag nu hade barken byggd och tre
toppar på plats! […] (SA I: 40, kap. 2)

[...] kysyn [Pukkila] pikkuhiljaa, kysyn piruuttani [...]
kysyin sulaa pikkaista pientä piruuttani jo, silloin jo! siitä
on kolme vuotta Mikkelin päivästä, silloin jo –
Härkäniemi nauraa hörötti sanoilleni, [...] kysyin silloin jo,
kysyin kolme vuotta sitten, kysyin: »Rakennatkos sinä
parkinkin joskus, kolmimasto-parkin ja unohdat siitäkin
maston, takamaston, niin kuin sohvasi jaloista varpaan,
viidennen varpaan, takavarpaan: parkkisi on priki silloin,
priki, prikinuti-prikinuti, niin kuin sohvasi käpälä-nuti,
käpälä-nuti!« se sana maistui, minä luulen, että se sana
maistui! (AS I: 25, kap. 2)

[…] frågar jag [Pukkila] så småningom, frågar jag på
fanskap: […] frågade jag på idel smått fanskap då,
redan då! det var tre år sen vid Mickelsmäss, redan
den gången – Härkäniemi gnäggade till åt orden mina
[…] – redan då frågte jag, och den frågan var inte så
from längre, […] frågade jag redan då, för tre år sen
frågte jag, frågte jag: ’Tänker du bygga bark en dag, en
tremastad bark och glömmer bort en mast på den med,
mesanen där bak, liksom en klotå på soffötterna dina,
femte klotån, baktån: då blir det brigg av barken din, en
brigg, en kullbrigg-kullbrigg, liksom soffan din är
kulltassad, kulltassad!’ det var ett ord som smakade,
jag tror det ordet smakade! […] (SA I: 42–43, kap. 2)

[...] ja täysi pesättninki mastojakin pistetään Pukkilan
parkissa pystyyn, niin ett’eivät raumalaiset luule laivaa
omaksensa ja kutsu parkkia prikiksi! Prikiksi, Alastalo!
Pentele sittenkin sinun parkittelujasi, pitää ihmisen
syyttömästi kiukutella sinun tähtesi sielunautuutensa
rivinomaksi, ruokalystistä puhumattakaan! Missä hemmetin
asetuksessa se on määrätty, että sinulla pitää olla parkki
ennenkuin minulla? Saa rikeerata kieltään kymmenellä
kantilla, ja juoksevat kuitenkin sinun kokouksiisi kuin
päättömät kanat! (AS I: 26, kap. 2)

[…] och full massbesättning ska det stå på Pukkilas
bark, så inte raumoborna tror det är någon av deras
skutor och kallar barken för brigg! Brigg, Alastalo! Fan ta
dina barkerier i alla fall, ska en människa oskäligen
förarga saligheten ifrån sig för din skull, för att inte
tala om matlusten! I vilken djävla förordning står det
skrivet att du ska ha en bark före mig? Här får man
bruka tungan på tie skilda ställen, men på dina möten
löper alla som huvudlösa höns likafullt! (SA I: 43,
kap. 2)

Pukkila porträtteras noggrant ovan både i originalet och i översättningen. Han
menar att fast han själv ”brukar tungan på tie skilda ställen” så är det ändå
Alastalos barkmöte som alla deltar i. Pukkila förstår att han försagt sig. Den rike
men girige bonden Enok Karjamaa, som också spar på ord och sitter ”munlåst”
för det mesta har lyssnat på Pukkila och nappat åt sig information som han sedan
fört vidare till Alastalo. Detta grämer Pukkila enormt att han egentligen med sitt
oförsiktiga tal är skyldig till att Enok Karjamaa nu sitter med på barkmötet:
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[…] Eenokki, rahanperso mies, on kuulustellut minun
sanojani – kuulustelikin perhanan tarkasti, korvaläpi
selkoselällään niin kuin mannaa olisi tippunut vaikkuun: raato,
ripille menossa vielä, ripille niin kuin minäkin ja ajatukset
paljaassa mammonassa ja pahoissa kielissä. Kuulusteli leuan
liikahtamatta! – mutta mitä hän on minun sanoistani
kuulustellut. Raot, perhana, ajatuksen raot! Pahahenki pistikin
kieleni päähän mastot ja ruumat ja jakoriksit! […] Mastojen
välillä on ruuman mittaa, on hän ajatellut, mitä monempi
masto laivassa, sitä pitempi laivan ruuma, on hän ajatellut,
kolmen maston välillä on ruumaa enemmän kuin kahden
maston, on hän ajatellut, ja itse minä hänen päähänsä sen
ajatuksen istutin, että ruuma laivassa riksit retarille seilaa!
Minä pässi olen puhunut kuin harakka! Eenokki on itse
keskiviikkona soutanut puhumaan asiasta Alastaloon,
ajatellut riksejä ja soutanut Alastaloon puhumaan asiasta!
Minä, saakeli, Eenokin tänne olen taluttanut, minä itse
kielelläni! Alastalo on riivattu mies, liika riivattu: hän ei
mene veistelemään kirveensä terää kiven kanttiin eikä
kielensäkään kärkeä Eenokin järjen kaltoon! Minä hupsu,
minä hänen asioillaan juoksen, minä itse paistan valmiin
ahvenen Alastalon lautaselle: syö pois, pistä poskiisi! taritsen!
[…] (AS I: 27–28, kap. 2)

[…] Enok, pengalysten som han är, har hört noga efter
vad jag sa – och förbannat noga lyssnade han nog, med örat
på vid gavel som om det regnade manna i vaxet: den fan, och
på väg till nattvarden och allt, till skriftermål liksom
jag själv, och med tankarna på idel mammon och elaka
tungor, lyssnade gjorde han utan att röra på hakan! –
men vad är det han har lyssnat till? Luckorna,
tammefan, tankeluckorna! Det var väl djävulen som satte
master och lastrum och riksdalrar i mun på mig och ända upp
på tungspetsen! […] Mellan masterna mäter man ruman,
har han tänkt, ju fler master på skeppet, desto längre
ruma, har han tänkt, mellan tre master blir det längre
ruma än mellan två master, har han tänkt, och själv
gick jag och planterade den tanken i huvut på honom,
att det är ruman i skeppet som seglar hem riksdalrar åt
redarfolket! Jag min fårskalle har pratat som en skjåra! På
onsdan har Enok själv kommit roende till Alastalo,
tänkt på riksdaler och rott till Alastalo för att prata
om saken! Det är jag, anamma, som har lett Enok hit,
jag själv med tungan min! Alastalo är en inpiskad karl,
alltför inpiskad: han är inte den som går och prövar
sin yxa på sten och inte heller sin tungspets på Enoks
flinta till förstånd! Jag min fåne, jag springer hans ärende i
stället, jag står själv och steker en abborre till
Alastalos tallrik: ät du, låt smaka! jag bjuder! […] (SA I:
44–45, kap. 2) [lastrum > ruman SA I: 281, kap. 7]

Också kaljaasi, galeas nämns i flera sammanhang och är en mindre båt, i synnerhet
nedan om Alastalos galeas i samband med berättelsen om Pukkilas skonare
Petrereesa, Petriresa, som seglade på grund. Alastalo hade talat och skrutit så mycket
om sin galjas: ”Alastalolla oli niin paljon praakkia [språkade] kaljaasistaan,” (AS I:
126, kap. 4); Alastalo väsnades så om sin galjas (SA I: 133, kap. 4), varför Pukkila
hade velat stoltsera med en större båt, en skonare, eftersom galeas är ett mindre
segelfartyg:404
galeas
[liksom d. galease (i bet. 2), holl. galeas, t. galeasse, eng. galliass (i bet. 1), av fr. galéace (i bet. 1), av it. galeazza (i bet.1),
avledn. av it. galea (se GALEJA); jfr (sv.) mlat. galeate, […]
1) (i fråga om ä. förh.) benämning på ett slags särsk. i Medelhavet under början av nyare tiden i slit ss. krigsfartyg
brukade stora tremastade galärer, ofta med en besättning av omkring 1000 man […]
2) benämning på ett slags i norra Europa under de senaste århundradena använda mindre segelfartyg med
akterspegel samt galeastackling. […]

404

SAOB 1928: G26, s.v. galeas.
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Utöver de ”flytetyg”405 som ovan nämnts som betydelsefulla element i
skärgårdsskildringen förekommer också flytetyg som kallas skonert och dess finska
form kuunari:406
skonert
[jfr dan. o. nor. skonnert; av eng. l. amerik. eng. schooner, scooner (se SKONARE sbst.²,), […] sjöt. […] De 3-mastade
och vanliga skonerterna samt galeaserna synas […] komma att bliva standardtyperna inom den seglande
handelsflottan.
skonare
[jfr ä. d. skoner, nor. skonner, holl. schoener, shooner, t. schoner; av eng. l. amerik. eng. schooner, scooner (varav äv. fr.
schooner); enl. traditionen bildat till ett amerik. eng. dial. scoon, glida fram över vattenyta. – Jfr SKONERT]
sjöt. urspr. o. eg. om (mindre) segelfartyg med två (ofta lutande) master (varav aktermasten är högst), med råsegel
(stundom äv. gaffelsegel) på förliga masten (fockunasten) o. (endast) gaffelsegel på aktra masten (stormasten); i
senare tid äv. om segelfartyg med tre l. flera (ungefär lika höga) master (o. i allm. med endast gaffelsegel på alla
masterna); skonert […]

Genast i början i kap. 1 framgår det att briggar är för små båtar, skonare ännu
mindre:
Oolanteri-kapteenienkin kanssa puhellessa meni juttu yhä
useammin siihen, että prikit ovat liika pieniä astioita,
kuunareista puhumattakaan. (AS I: 4, kap. 1)

Ålandskaptenerna lutade pratet allt oftare åt att briggar
var alltför små flytetyg, för att alls inte tala om
skonertar. (SA I: 23, kap. 1)

En humoristisk berättelse i skärgårdsskildringen är den om skonaren Petrereesa,
Petriresa vars haveri på Svartklobben är till en stor förtret för Pukkila. Detta är en
av de orsaker som åstadkommit den långa trätan mellan Alastalo och Pukkila.

Petrereesa – Petriresa
Flera av namnen i skärgårdsskildringen har betydelse för berättandet.407 Det
narrativa är genomgående komiskt och humoristiskt med de berättelser som
männen minns. Namngivningen av skonaren är humoristisk och genial. Petrereesa
är namnet på den skonare som Karjamaa Enok och Pukkila bygger för att visa
grannskapet att de har en ny båt. Men högfärden går före fall – skonaren kör på
Svartklobbens grund och ligger kvar där i en hel vecka. Men efter många och
långa funderingar om varför Karjamaa-Enok, den snåla bonden, och Pukkila
tillsammans ville bygga sig en skonare framgår det att de vill visa Alastalo att de
405 SAOB 1925: F929, s.v. flytetyg: (i sjömansspr., skämts.) föremål med vars hjälp man håller sig flytande i vatten; ofta liktydigt
med fartyg, båt”.
406SAOB 1972: S4609, s.v. skonert; SAOB 1972: S4609, s.v. skonare.
407 Lyytikäinen 1992: 32–36; Mikkonen 2008: 155.
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nog också kan bygga sig ett nytt skepp. Pukkila förklarar hur namngivningen av
skonaren gick till.
[...] Kuunari meille tuli, ja minä sille nimenkin annoin.
Eenokki olisi tahtonut Paavaliinaksi sitä, sen verran
pehmeä mies hän oli kuitenkin ajatuksiltaan vielä siihen
aikaan: hänellä oli nimittäin senniminen karjapiika
silloin, sama ihminen on vieläkin Karjamaan emäntänä.
Mutta minulla oli jo varhemmin toinen ajatus, minä
ymmärsin ruotsia jo silloin ja osasin sen verran kuin
Tukholman rannassa tarvittiin. Mitäs me Paavalin nimeä
laivan nimeen pistämme, hänellä oli huono merionni,
haaksirikossakin hän oli! selitin minä niin että
Eenokkikin ymmärsi. Pistetään mieluummin nimeen
sellaista, että joku lukee siitä Pietariakin, hän oli
kalamies ja kova saalinsaaja. Pannan nimeksi »Petrereesa»
niin ruotsalainen lukee sen »lykäst’ matkaa!» tai jos on
jumalisempi, niin tulevat hänelle mieleen vaikka Pietariapostolin kalareisut! selitin. Minulla makasi se nimi niin
hivelevästi korvassa aina sitä myöten, kun muinen
ensimmäisellä
Tukholman
matkalla
muuan
koreaposkinen Taalain tyttö, jonka kanssa minä olin
tullut hiukan tutuksi haminassa, lähtiessä vielä juoksi
kaijille seisomaan ja huivitteli sieltä esiliinallaan,
huiskutteli ja huutaa huiteli tyttölapsen kurkustaan kuin
huilusta: »Petre reesa!»
Niin no, nuoria silloin vielä oltiin, nuorempia kuin
tänäpänä, ja »Petrereesa» maalattiin kuunarin takapeiliin!
Valmis Petrereesa viimein oli, topit kuin kynttilät ja
jokainen plokki hilkutti taklingeissa puhtaana kuin pesty:
liput topeissa me läksimme Pukkilan lahdelta. Eenokki
kyllä huusi alhaalta ruuhestansa, että »kun perhana
näyttää meressä pikemminkin kupilta kuin alukselta!»
mutta lisäsi hän kuitenkin ennenkuin rantaan sousi:
»hoida nyt kuutto hyvin, siitä on minun omani puolet!»
Kiemasi jo silloin minua se kupin nimitys, itsekin pidin,
että aika korkealla minä seisoin, kun minä kannelta
katselin alas Eenokin ruuheen, mutta minä pelkään, etten
minä silloin vielä oikein arvannut, kuinka syvällä kölikin
muljasi silloin, kun reilinki oli niin ylhäällä. Hyvinhän
sentään mentiin Kivivesi, kaunis ilma ja tuuli niin kuin
tilattu, Alastalon ohitse seilatessa minä karautin
signaalitkin kaikki molempiin mastoihin, että Hermannin
sopii katsella kaljaasistaan, joka ei vielä ollut klaari,
kuinka kuunari flakaa. Ja hyvinhän olisi suuttanut
edelleenkin käydä, vaikka kyllä minä jo Alastalon ohitse
seilatessa ja itsekin ikään kuin Alastalon silmillä
Petrereesaa tarkastellen ahterista, missä seisoin, keulaan
asti, aloin ajatella, että lyhyenläntä tämä kuutto todella
tosin on, varsinkin näin korkealta katsottuna, ei tainnut

[…] Skonare fick vi, och namnet på den satte jag
också. Enok ville att hon skulle heta Paulina, så pass
blöt i funderingarna var han ännu den tiden: han hade
nämligen en lagårspiga som hette så, samma
människa är mora på Karjamaa fortfarande. Men jag
hade en annan idé från förut, jag begrep svenska
redan då och kunde vad som behövdes vid strand i
Stockholm. Vad ska vi med Paulus till i ett
skeppsnamn, han hade ingen tur med sig på sjön,
med sitt haveri och allt! förklarade jag för Enok så att
till och med han begrep. Hellre kan någon få läsa in
Petrus i namnet, han kunde fiska han och fick goda
fängen. Vi kallar henne »Petriresa« så tycker svensken
att det låter som »lycka på resan!« eller om han är
gudligare så tänker han på apostelns fiskafängen!
förklarade jag. Det var ett namn som gjorde mig så
gott i örat ända sen den gången på min fösta
stockholmsresa, när en grannkindad dalkulla som jag
hade blivit smått bekant med i hamnen sprang ut på
kajen ännu när jag for hem och viftade med förklät,
hon viftade och hojtade och flöjtade ur sin fulla flickhals:
»Bättre resa!»
Alltså ja, unga var vi ju då, yngre än i dag, och
»Petriresa» målade vi på akterspegeln på skonarn!
Färdig blev Petriresa till slut, topparna stod som ljus och
vartenda block blänkte som rentvättat i tacklaget: med
flaggor i topp seglade vi ut ur Pukkilaviken. Enok satt
nog ner i sin eka och skrek att ’den fan liknar mer mera
en spilkum än en båt!’ men så la han till i alla fall innan
han rodde i land: ’Sköt nu väl om skutan, hälften av
henne är min!’ Redan då retade mig detta
spilkumsnamnet [Petriresa], jag tyckte ju själv att jag
stod rätt så högt uppe när jag tittade ner i Enoks eka
från däck, men jag är rädd att jag ännu inte då begrep
riktigt hur djupt kölen molmade när nu relingen satt så
högt. Bra gick det i alla fall över Stenfjärden, fint
väder och vinden som beställd, när jag seglade förbi
Alastalo hissade jag alla signalerna i båda master, så
Herman kunde skåda från galjasen sin, som inte var
klar än, hur en skonare flaggar. Och bra kunde det ju ha
gått vidare med, fast när jag kom förbi Alastalo och
liksom såg på Petriresa med Alastalos ögon akterifrån,
där jag stod, och bort till fören, så började jag tänka,
att lite stumpig är denna här skutan verkligen, i
synnerhet här uppifrån sett, inte var det så galet av
Enok att kalla den för spilkum,408 tänkte jag. Hon
kunde ha fått bli ett eller annat bordvarv lägre,

spilkum ’liten skål’, konstr. en spilkum (ngt), en spilkum (av el. med ngt), sedan 1733, av lågty. spölkumme med samma bet., till
spulen ’spola’ och kum(me) ’skål, fat’, spill ’ngt som blir över’, ’det att spilla’, verbet spilla ’av misstag hälla ut’, SO 2009: 2936.

408
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Eenokki sanoa hullummin kun sanoi kupiksi, ajattelin.
Olisi
saanut
jäädä
jonkun
lautakerran
matalammaksikin, tunnustin. Ja tihuvalla ne mastotkin
seisoivat, katselin, auttamattomasti liika likekkäin, mutta
minkäs ne paketin mitoissa sai kauemmaksi toisistaan?
[…] (AS I: 127–129, kap. 4)

medgav jag. Och bra tätt står ju masterna förstås, såg jag,
ohjälpligen alltför nära inpå varann, men hur skulle
man ha fått dem annorlunda inom pakettmått? […]
(SA I: 134–135, kap. 4)

Att få ordlekar och humoristiska vändningar att skapa en liknande effekt som i
förlagan kräver uppfinningsrikedom. I citatet ovan har Warburton skapat en
effekt som återger den finska texten. Namngivningen av skonaren Petrereesa,
Petrireesa är en humoristisk berättelse; namnet Paavalina är Paulina, Paavali är
Paulus, Pietari är Petrus, de bibliska allusionerna kommer väl till uttryck och
växlingen mellan Petre (’bättre’ uttalat med finsk brytning) och Petri fungerar i
originalet och i översättningen. Berättelsen om Svartklobben är till förtret för
Pukkila och det värsta är att Alastalo smäller till med Svartklobben och Petriresa
så att alla i salen hör det. Pukkila konstaterar att Alastalo allt gett honom ett spel
att spela! (SA I: 141, kap. 4). Redan i kap. 1 där Alastalo tar emot sina gäster ger
Alastalo Pukkila en släng om Svartklobben. För Pukkila är Alastalo ett stort
problem:
[…] Myrkkyä, myrkkyä koko mies, koko Alastalo,
painaa vuovissa kaksitoista leiviskää, mutta minä
luulen, että jos vuovin nokkaan pistettäisiin erikseen
myrkky hänen kropassaan, niin se säkki yksin pistäisi
vuovissa keviöiksi kolmentoista leiviskänkin puntit!
Pukkilan verissä oikein tosissaan kiehahteli! »Miltäs
nokan kivet näyttivät likeltä Mustanklapun kyljessä?»
kysäsee hän [Alastalo], peijuuni, kysäsee, viattomalla
naamalla, ikään kuin olisi vain puuropataa härkimässä
kraakun edessä ja kysäisisi jotain vain jouteikseen, jotta
huulikin protisisi, niin kuin patakin protisee härköintä
kääntäessä, kysäsee Eenokin kuulten! […] (AS I: 133, kap.
4)
[…] Ja silloin juuri läjäsee Alastalo Mustanklupun
saliin, läjäsee keskelle salia niin, että Eenokinkin
ajatukset, sen verran kuin hänellä niitä on
piipunnysänsä takana, nyt istuvat yhtä lujassa
Mustassaklupussa kuin Petrereesakin muinoin. Alastalo
on vikuri lykkäämään pahoja tammisiirtoja laudalla, ja
lykkäsi hän tälläkin kerralla siirron! tunnusti Pukkila ja
katsahti karsaasti vielä varmemman kerran Eenokkiin
ja hänen sammuneeseen piipunnysäänsä. (AS I: 134,
kap. 4)

[...] Ett gift, ett gift är han hela karln, hela Alastalo,
tolv lispund väger han på vågen, men jag tror att om
man la giftet i hans kropp skilt för sig på vågbryggan så
skulle den säcken ensamt för sig lätta på tretton
lispunds vikter! Det sjöd på allvar i bloden på Pukkila.
’Hur ser Svartklobbsstenarna egentligen ut på närhåll?
frågar han [Alastalo], spetsboven, frågar han, oskyldig i synen,
som om han bara stod och rörde i en grötgryta framför kåkan
och bara frågte till tidsfördriv, så käften fick puttra liksom
gröten puttrar när kräklan vispar, och det frågar han så Enok
hör! [...] (SA I: 138, kap. 4)
[...] Och precis då smäller Alastalo till med Svartklobben
i salen, smäller dit den mitt i salen så att också Enoks
tankar så många som han nu har bakom snuggan, så att
det nu sitter lika stadigt på Svartklobben som Petriresa
den gången. Alastalo är en jäkel på att göra grymma drag på
dammbrädet, och detta draget var inte illa det heller! erkände
Pukkila och tittade snett på Enok och hans slocknade snugga
en gång till. (SA I: 139, kap. 4)

De kursiverade ställena ovan markerar det specifika i dialogen mellan det finska
och det svenska, dvs. hur Alastalo i förbifarten slänger ur sig en fråga (kysäisee
’fråga snabbt och i förbifarten’) för att reta Pukkila. Det är bland annat just denna
Svartklobbshistoria som får Pukkilas blod att sjuda så till den grad att han
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motsätter sig barkbygget in i det sista: ”Nej, för helvete, någon bark unnar jag
inte Alastalo, nej inte om jag så måste svälja hela mesan med gaffel och allt!” (SA
I: 140, kap. 4). Enok som vanligen tiger, dvs. snålar både med ord och pengar,
ger Alastalo en uppbackning i salen där nu alla har hört om Pukkilas haveri med
skonaren Petriresa. Pukkila kan inte medge att Alastalo är storbonden i bygden,
och Alastalo för sin del vill så fort det bara blir läge för det att retas med Pukkila
som inte har sinne för humor när det gäller Svartklobbenhaveriet. Detta Alastalos
inledande drag är ”ett grymt drag” för Pukkila. Det värsta är också att den vanligen
moltigande Enok, då man minst förväntar sig, tar till orda och ger Alastalo stöd.
Pukkila unnar inte Alastalo någon bark:
[…] En, jumaliste, minä soisi parkkia Alastalolle, en vaikka
minun olisi itse nieltävä koko kolmas masto raakoineen
päivineen! Mutta hiiskasenko minä nyt viattoman
sanankin,
tuumanmittaisen
sanankin,
pienen
sananpenikankin rikistä ja rikistä, topeista ja topeista,
raaoista ja raaoista, niin Eenokki ottaaa piipun
leuastansa ja silloin minä saan kuulla sitä mitä minä jo
sain kuulla Mustanklupun kyljessä tarpeekseni! »Joko
sinä virkasi paskannat, mastomaakari sinä ennen olet ollut
aluksissa!» sanoa täräyttää hän niin varmasti kuin pappi
ramariikkansa rippiliinalta! Ei Eenokilla ole leuka
löysässä muuten minä, mutta Mustaklupu se päästää
vieterit hänen kielenkantimistaan, niin että on
vaarallista vieressäkin! Topeista minä en saa puhua, en
kvarttisanaa, se asia on reekelissä! Mutta mistäs
perhanasta minä sitte puhun? Alastalon saastainen, pistää
minun tällaiseenkin liisteriin! Niin olen kiukkuinen, että
syyhyy sääressä! Eenokki tuossa, korvaläven minä näen,
kun katson, kahden korttelin takana, ja minä, pehmiä,
minä, keitetty sillin pää, minä lautamiehen isopappa luultavasti
joskus, minä en saa kieltäni kyljellensä nyt kun tarvitsisi, en,
vaikka ottaisin peukalon ja etusormen väliin koko palasen ja
repelisin, yhtä hyvä koko mujake paistinpannussa kuin minun
suussani nyt! […] (AS I: 135, kap. 4)

[…] Nej, för helvete, någon bark unnar jag inte Alastalo, nej
inte om jag så måste svälja hela mesan med gaffel och allt! Men
om jag nu knystar det oskyldigaste ord, bara ett
tumslångt ord, bara minsta lilla ordvalp om riggar och
riggar, om toppar och toppar, om rår och rår, så tar
Enok pipan ur käften och sen får jag höra detsamma
som jag hörde tillräckligt av vid Svartklobben! ’Har du
skitit sysslan din nu då, du var svår på master förr!’ klämmer
han [Enok] till så säkert som prästen hela faderullan med
skriftermålet! Annars är Enok inte lös i käften, men
Svartklobben lossar på fjädrarna i upphängningen så
det blir farligt i närheten! Inte ett ord om master, inte
ett kvarts, den saken är reglad! Men vad fan ska jag då tala
om? Förbenade Alastalo som sätter mig i den sortens klister till
på köpet! Jag är så förbannad att benen kliar! Där är Enok,
hans öronhål ser jag, om jag tittar, på två kvarters håll,
men jag då, min blöting, jag, ett kokt sillhuvud, jag antagligtvis
nämndeman och storpamp en dag, jag kan inte nu få sprätt på
tungan när det behövs, inte om jag så tog hela kläppen mellan
tumme och pekfinger och drog, hela klossen kunde ligga i
enstekpanna lika gärna som i mun på mig just nu! [...] (SA I:
140, kap. 4)

Även om Pukkila är arg på Alastalo och Enok, ”så förbannad att benen kliar!”, är
han också arg på sig själv att han plötsligt inte kan försvara sig med ord. Pukkila
tänker i kap. 1 hur han själv försagt sig om barkmötet och barkbygget och trodde
att den enfaldige Karjamaa-Enok inte hört eller tagit till sig det som Pukkila sagt,
dvs. att Pukkila själv talat om att bygga en bark. Enok ror sedan genast över till
Alastalo och berättar om detta och det är därför Enok är Alastalos ”öronhål”.
Men mitt upp i denna harm glömmer Pukkila dock inte att prisa sig själv för sin
egen förmåga att tala och tänker att han en gång bli ”nämndeman och storpamp”
men med det modifierande ”antagligtvis”. Den tillsynes enfaldiga och moltigande
Enok tänker också bara på att förbättra sina positioner i Alastalos ögon med att
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dra nytta av Pukkila, dvs. sviker Pukkila, och sedan talar om det som är en känslig
sak för Pukkila med Svartklobbenhaveriet. Visserligen heter det senare i boken
där Alastalo konstaterar: »Ei miesten kesken petetä, miesten kesken koetetaan,
kumpi on taitavampi vain! […]« (AS I: 399, kap. 10), »Inte bedrar man varandra
karar emellan, utan karar emellan prövar man skickligheten helt enkelt! […]« (SA
I: 409, kap. 10). Men det finns också list hos männen då det behövs.
Ordet skuta med den finska formen kuutti är i boken ett allmänord för
’skepp’:409
skuta
(fsv. skuta, sv. dial. skuta; liksom fd. skudhæ, skutæ (d. skude) o. fvn. skúta (nor. dial. skuta) sannol. av mlt. schūte,
schutte (lt. schute, schüte) l. mnl. schute (holl. schuit); […] 1) med segel l. med segel o. motor (förr äv. med åror)
framdrivet mindre fartyg (i senare tid företrädesvis använt i flod- o. kustfart); äv. om l. med särskild tanke på den
på sådant fartyg transporterade lasten (äv. ss. måttsord: skutlast); äv. (vard.) i allmännare anv., om fartyg (utan
tanke på hur det framdrives l. hur stort det är). […]

En skuta kan stå för olika båtar. Janne Pihlman är Alastalos styrman på Siwiä,
Janne och Alastalodottern har något dem emellan varför Alastalo vill planera en
ännu bättre skuta åt ”pojken i sinom tid”:
että Janne Pihlmanista saadaan flinkki mies vaikka
parempaankin kuuttoon […] pojalle täytyy aikanaan
toimittaa kuutto, […] istua kajuutassa ja poltella piippua
(AS I: 4, kap. 1)

att Janne Pihlman skulle reda sig flinkt på en skuta av
ännu bättre sort. […] Här måste ordnas en skuta åt
pojken i sinom tid, […] sitta i kajutan med sin rökpipa
(SA I: I: 23–24, kap. 1)

Alastalo visade redan tidigt att han seglar in pengar med allt större skepp. Det
specifika sydvästfinska språkets lokalfärg kommer väl till uttryck i
sjöfartsterminologin men också i vardagsspråket. Att inhandla en tohvelipalttoo,
doffelpaletå visar att man blivit rikare och efter detta kan Alastalo bygga sig allt
större båtar. Det är Härkäniemi som nedan porträtterar Alastalo:
[...] Kun Alastalo vielä oli poika ja isä-Mattsson talolla,
niin Herman rakensi itselleen sumpun talon metsästä,
seilasi suven Oolannin vesillä ja porvasi kalaa
Tukholmaan, riksiä hänellä oli syksyllä, sämpylätanssit
tuliaisiksi kotona ja sininen tohvelipalttoo pojalla yllä joka
kirkkoreisu talvella, seuraavana suvena oli minullakin
oma sumppu, kotometsästä hakattu ja seuraavana
talvena tohvelipalttoo, Tukholmasta ostettu. Alastalo möi
sumpun ja rakensi jahdin, jahdilla oli asiaa Pietarporiinkin
asti, ja kun rupla on suurempi raha kuin riksi, niin rupla
oli lihavampi ottaa, ja kun ryssä on pettävämpi mies
kuin ruotsi, niin pettäjän pettäjällä oli villavampi
lammas kerittävänä Pietarissa kuin Tukholmassa, ja
Alastalon Herman oli pian jo paksu mies ja isäntien
409

[…] När Alastalo ännu var pojk och pappa Mattsson
hade gården, så byggde sig Herman en sump av gårdens
timmer, seglade en sommar i ålandsvattnen och kursade
fisk till Stockholm, på hösten hade han riksdaler, höll
bulldans till hemkomstöl, och blå doffelpaletå hade
gossen på sig varenda kyrkresa under vintern, nästa
sommar hade jag själv sump, huggen i hemmaskogen,
och vintern efteråt en doffelpaletå köpt i Stockholm.
Alastalo sålde sumpen och byggde en jakt, jakten fick
ärende ända till Pitersborg till och med, och som rubeln
är större peng än riksdalern så fick han bättre grepp
om rubeln, och som ryssen är listigare än svensken, så
fick hans överlistare ulligare får att klippa i Petersburg än
i Stockholm, och snart nog var Alastalo-Herman rund i

SAOB 1974: S5379 s.v. skuta.
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joukossa kirkkomäellä, tuluupitkin hänellä olivat
niskassa Pietarista, ja minäkin rakensin jahdin.
Kaljaasienkin vuoro tuli, tuli vuoden väliajalla
kummallekin, Alastalo ymmärsi, että koska jahti yhdellä
mastolla seilaa rahaa, niin kaljaasi seilaa kahdella mastolla
rahaa kaksi kertaa enemmän, ja minä ymmärsin
Alastalon ajatuksen, me olimme sitä paitsi silloin jo
isäntämiehiä kumpikin taloissamme, ja se raha, mikä on
iso raha talollisen pojan taskussa, ei enää ole iso raha
isäntämiehen taskussa, [...] (AS I: 66, kap. 3)

kroppen och stod bland bönderna på kyrkbacken, nu
hade han allaredan tulubb från Piter och jag byggde mig
en jakt jag med. Det blev dags för galjaser också, med
ett år emellan för oss vardera, Alastalo begrep, att
eftersom en jakt med sin enda mast seglar in pengar, så
seglar galjasen med två master hem dubbelt så mycket,
och jag begrep Alastalos tanke, dessutom var vi båda
husbonde på var sin gård vi det laget, och en peng som
är stor i fickan på en hemmason är inte längre någon
stor peng i fickan på en hemmansbonde. […] (SA I:
79–80, kap. 3)

[...] jos engelsmanni nappaa toisen, niin toinen livaa ja
kummankin riski on pärjätty, jos taas lykästää ja
kumpikin englantilaisten nokitse ollaan Kihdillä taaskin,
niin siellä lastaamme suolan toiseen ja sokurin toiseen ja
seilaamme levossa kotiin, suolajahti edellä lekotellen,
sokerijahti takana niemispään varjossa pälyten: tulkoon
nuuski vastaan, niin nuuskeilla on souvin leikkiä
suolajahdissa, penkoovat hiki hatussa kuin maksua
vastaan omaksi motsuunikseen rehellisiä säkkipinoja
ruuman pohjalautaan asti sillä aikaa, kun sokeri länsää
maan taakse turviin ja lasti levossa losataan luotomaan
talteen topan painava topan painavalta maihin, poju vain
vastarannalla puskan takana vahtaamassa, koska tulli on
saanut lystiä tarpeiksensa suolasäkeistä: on kaikkein
turvallisinta losata, kun on nuuski omassa vähdissänsä
kiinni silmänpidonmatkan takana, sillon heiluu
turvallisesti ja heiluu joka poika riuskasti, topat lentävät
kuin syöstävät, kyläänkin pian tulee tieto ja miestä
kiertää apuun [...] (AS I: 68, kap. 3)

[…] om engelsman kniper en av oss så slinker den
andre undan och så har vi delat risken, och om det turar
sig och vi båda är tillbaks på Skiftet förbi engelsmans
näsa, så lastar vi över saltet till den ene och sockret till
den andre och seglar lugniman hem, med saltjakten
sakteligen främst, sockerjakten sneglandes efter bakom
uddarna: möter vi snokarna så får de leka sjåare på
saltjakten, rota sig svettiga som för betalning och
motionera sig bland hederliga säckstaplar ända ner i
kölsvinet allt medan sockret länsar i säkerhet bakom
landen och lasten lossas lispundstopp för lispundstopp
i land på en klack, bara så vi har en pojk bak en buske
på strand mitt emot som ser efter när tullen har roat sig
tillräckligt med saltsäckarna: det är allra tryggast att lossa
när snoken fäktar på med sitt inom ögonhåll, då går man
säker i svängarna och då flänger vi alla friska tag,
topparna flyger som kastade, och snart får byn budet
och det kommer karar till hjälp […] (SA I: 81, kap. 3)

Sillä lailla ja monella sortilla me Alastalon kanssa kulasimme,
ja vaikkei olisi rahassakaan lykästänyt niinkuin lykästi,
niin olisi ollut lykky luonnolle paljas pelikin, ei
engelsmanni meitä napannut, vaikka peukalon raossa
oltiinkin joskus, eikä nuuski päässyt körtteihin, vaikka
joskus pitelikin liepeistä (AS I: 68, kap. 3)

På detta viset och med mångahanda, porlade och plaskade
Alastalo och jag omkring, och också om det inte hade turat
sig så bra med pengarna som det gjorde, så hade blotta
bestyret gjort en gott i själen, engelsman knep oss aldrig
fast vi slank mellan tummen och pekfingret på honom
ibland, och snoken kom oss inte under rocken, fast han
högg oss i skörten ibland. […] (SA I: 81, kap. 3)

[…], Oolannin raumat ja Kapellskärin kurkut me opimme
kuin kymmenen omaa sormeamme: Eivät kaljaasit enää
meistä tuntuneetkaan aluksilta, […].
»Minä myyn Oolantereille koko katiskan; niiltä on
napattu jokainen kölipuu, eivätkä ne enää muista,
minkänäköisen kuuton pitää ollakaan!« […]. »Tee sinä,
minkä sinä teet, mutta minä rakennan kuunarin!« […]
Mitä varten me rähjäsimme Kihdin luotojen rannoilla,
jollei sitä varten, että mies meinaa eteenpäin? […] Kun
on rahaa niin että saa kuunarin, ja kun kuunarilla saa
rahaa vielä enemmän, niin minun järkeni juoksisi
ravunravia, pyrstöpää edellä, jollen minä kuunaria
rakentaisi! Prikikin vielä pykätään, mutta koetetaan nyt

[…], med åländska strömmarna och Kapellskärs krokar blev
vi bekanta som med våra egna tie fingrar: […]. Och
sedan tyckte vi inte att galjaserna var några fartyg, […].
’Jag säljer hela slurven410 åt ålänningarna; de har fått
släppa till varenda kölstock, de minns väl inte hur en
skuta ska se ut!’ […] ’Gör som du tycker, men jag
tänker bygga en skonare!’ […] Vad har vi rumsterat kring
Skifteslotarna för, om inte för att man ska fundera
framåt? […]Har man engång pengar så att man kan få
en skonare, och får man engång ännu mera pengar med
skonarn, så skulle väl mitt förstånd kräftkrypa, med stjärten
före, om jag inte byggde mig en skonare! Vi ska bygga en
brigg en dag också, men vi prövar med skonert först,

410
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kuunarilla
ensin,
pidoissakin
syödään
ensin
pienemmistä astioista, että tottuu kukku nielemiseen,
kun tulevat isot karotit pöytään. Kyllä minulla se natu
on, että meillä vielä prikitkin ovat ja kerta joskus
Hullissakin käydään katsomassa, […]. (AS I: 69–70,
kap. 3)

också på kalas äter man av de mindre faten i början, så
strupen vänjer sig att svälja innan de stora karotterna
kommer på bordet. Jag har nog den tron att vi kommer
att ha briggar en dag och engång ska vi segla till Hull
och se hur engelsman tar sig ut hemma hos sig, […]
(SA I: 81, 82, kap. 3)

De kursiverade ställena visar hur mycket det finns av svenskt inflytande på
ordförrådet i sydvästfinskan. Härkäniemis beskrivning visar Alastalos
målmedvetna plan och agerande. I citaten ovan beskrivs hur Alastalo redan i
pojkåren undan för undan förverkligat sin dröm om en större båt (från slup till
bark, dvs. sex olika båttyper) och hur han lyckats med allt. Nu gäller det hans
kungsdröm: att bygga en bark. Därtill nämns jahtipräkä, jaktskorv i nedanstående
citat där Pukkila förebrår sig själv och sin mångordighet:
Aut’avita! olenko minä Pukkila? Minä olen puhunut
Pukkilan päästäni Eenokille sunnuntaina kuin paistetusta
nauriista, en kauniimmin sano! Paatissakin painetaan
helvarin varsi alahankaan silloin kuin keula nostetaan
ylähankaan ja Eenokkiakin on väännettävä vasemmalle
silloin kun tahtoo miehellä nenän kurssin torkottamaan
oikealle! Olisin ollut liukas ja ymmärtänyt, niin olisin
porottanut Eenokin korvaan parkkia ja Alastaloa niin,
että siirappi olisi sanoista tihkunut, olisin kehunut ja
kiittänyt niin että oma kielenikin olisi hävennyt!
Alastalo, kuules, oletko kuullut, rupeaa rakentamaan
parkkia, olisin sanonut! Parkkia, kolmemastoista, kuules,
jahdilla alkoi, sumppujahdilla, sinunkin säynäitäsi ja
sinunkin mullikkojasi seilasi Tukholmaan, Tukholmaan
jahtipräkällä mullikkaporvarina! ja nyt rakentaa parkin,
parkin, pentele, saat sinäkin lähettää mullikkasi
pasiseerareina vaikka Espanjaan, Espanjaan asti, pentele,
mullikkasi parkin pasiseerareina! […] (AS I: 28–29, kap.
2)

Så hjälpe mig! är jag Pukkila jag? Mitt Pukkilahuvud
pratade som en rova med Enok i söndags, jag kan inte bättre
säga! Hjälvarn trycker man i lä när man vill ha stäven
opp i lovart, och Enok ska vrängas åt vänster om
man vill att han ska styra högerkurs med näsan! Hade jag
varit smidig och begripit, så skulle jag ha drupit barkbygge
och Alastalo i örat på Enok så sirapen rann, jag skulle ha
prisat och lovat så själva tungan på mig fick skämmas!
Alastalo, vet du, har du hört, tänker börja bygga bark,
skulle jag ha sagt! En bark, en tremastare, hör du, och
han började ändå med en jakt, en sumpjakt, och har ju
seglat dina idar och stutar till Stockholm med, som
stutborgare med jaktskorv! och nu ska han bygga bark,
en bark, anamma, och så kan också du få skicka dina
stutar som paschaserare ända till Spanien, till Spanien,
tänk på det, får dina stutar fara som paschaserare! […]
(SA I: 46, kap. 2)

Den alltigenom humoristiska och komiska berättelsen om fregatten Albatross och
kaptenen Vasa-Ville och hans originella kapten Kalle Sparfvelin från Närpes
omfattar hela kap. 13 där Härkäniemi är berättaren. En fregatt är:411
fregatt
[jfr d. fregat, holl. fregat, t. fregatte; av fr. frégate, av it. fregata, urspr. benämning på ett slags roddbåt, senare om ett
visst slag avkrigsfartyg; av ovisst ursprung.]

Ovan har jag behandlat ordval, fackspråk och sjöterminologi i samband med
relationen bark och andra flytetyg i syfte att visa hur beskrivningarna bidrar till
411
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personporträtteringarna. När karlarna talar om sina ”flytetyg” använder de
allmänord. Men vilka namn har båtarna? Ovan har jag behandlat Petrereesa,
Petrireesa. Namnen på fartygen har både kvinnliga och manliga, eller har någon
annan namngivningsprincip, t.ex. Siivo (’duglig’; AS I: 75; SA I: 87, kap. 3).
Fartygen har allmänt namngetts med beskrivande, karakteriserande och
identifierande namn med positiv innebörd för att de skulle ha framgång på sina
seglatser. I boken talar männen vanligen alltså om båtar, slupar, skutor, jakter,
fregatter, galjaser, skonare, briggar och barkskutor, dvs. utan namn.
Men undantaget är förstås kap. 13, som helt och hållet ägnats åt historien om
fregatten Albatross och redaren Vasa-Ville, hans räkenskaper och hans originelle
kapten Kalle. Denna historia som berättas av Härkäniemi ”som mellanmål”
fungerar som ett mellanspel för att undvika Pukkilas vredesutbrott. Berättelserna
är viktiga inslag i att förbereda det egentliga barkmötet i salen på Alastalo.
Berättelsen visar också att man ska tro på sin sak (modaliteten croire) och att man
inte ska förlora hoppet om man vill bli framgångsrik. Albatross for från Vasa och
var borta i sju långa år (den bibliska jämförelsen). Ingen trodde på att skeppet
skulle återvända, ingen förutom redaren Vasa-Ville själv som trodde hårt på att
hans skepp återvänder en dag, och det gjorde den, skamfilad dock men kaptenen
Kalle på Albatross hade seglat in stora pengar åt Ville – som det heter i början av
kap. 13: ”Numera har också Vasa-Ville fregatter liggande i tie hamnar på en gång
och sin egen gaffelflagg blåsande på jämnt ett dussin egna barkar, men det fanns
en tid när ingen människa var vettlös tillräckligt att bjuda ens en enda riksdaler
för hans första fregatt.” (SA II: 80, kap. 13). Albatross syftar på en fågel. Av alla
de seglande fåglarna är den majestätiska albatrossen den mest imponerande och
mest mytomspunna havsfågeln. Vasa-Ville väntar alltså i sju långa år på att hans
Albatross ska återvända, och det gör hon en dag, illa medfaren men desto mer
pengar i fartygets kista som kaptenen Kalle seglat in. Historien om Albatross
fungerar som en sedesam historia för karlarna i salen: man ska tro på sin sak och
man ska inte förlora hoppet.
Pukkilas brigg Usko betyder ’tro’, ’hopp’ (är också ett mansnamn i finskan).
Pukkila hade köpt briggen Usko av luviaborna och Frida av ålänningarna (AS I:
25, kap. 1). Alastalo hade retats med Pukkila genast i början med att fråga om han
någonsin satt egenhändiga skutor i sjön och att han ju köper sina båtar färdiga av
luviaborna om inte ålänningarna prackar på honom sina gamla skorvar (AS I: 25;
SA I: 29, kap. 1). Med Frida (SA I: 30, kap. 1) hade Pukkila blivit lurad, ”Fridaförbaskelsen […] Frida-fanstyget […]!» […] »Ansio!, Ansio!« babblade han [Pukkila] …
»Frida!, Frida!« […] fina-Frida […] (SA I: 406, 407, kap. 10). Ansio och Ystäwä
(Ystävä) var Alastalos tidigare båtar och den nuvarande skonaren Siwiä. Men Usko
är Pukkilas båt, det är han som är ”kapten på Usko, på Usko av Pukkila” (AS I:
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182, kap. 4), ”min Usko, vilken är längst, Usko [brigg] eller din Siwiä [brigg]?” (SA
I: 411, kap. 10). Pukkila är arg på Alastalo och jämför sin egen och Alastalos
briggar; den större är ”Usko, ser du, Us-ko – – –” (SA I: 415, kap. 10), Pukkila
upprepar namnet och stavar det och är så upprörd att han knappt kan tala.
Pukkilas och Alastalo tjugoår långa träta berodde dels på handel med båtar, dels
också på vem som var den största bondkaptenen i skärgårdsbygden.
Ungkarlen Härkäniemis tidigare båt hette Avio (’äktenskap’) och nuvarande
brigg Toivo som betyder ’hopp’ (SA I: 90, kap. 3), dvs. han har inte gett upp
hoppet (AS I: 86). Pukkilas förtret gäller också Ansio (’inkomst’, ’förtjänst’) som
Alastalo och Pukkila ägde tillsammans, ett vrak som Alastalo sålde till vårdöborna
för fullt pris. Men Pukkila skriker att Alastalo bedrog han med! (SA I: 408, kap.
10). Alastalo förklarar: ”din Frida och min Freja” (SA I: 410, kap. 10). Ungkarlen
Härkäniemis båt är Avio (’äktenskap’) (SA I: 25, kap. 1), Alastalos Siwiä (SA I: 20,
26, namne åt Alastalodottern Siviä (fi. siveys ’dygd’, siveä ’dygdig’) står i
översättningen i sina ursprungliga former). Likaså står skonaren Jonni i samma
form (AS II: 287; SA II: 298, 299, kap. 20), antagligen en form av John eller Johan.
Friisens brigg Salem (AS II: 268; SA II: 277–278, kap. 19) har också samma form,
Kråksbondens Fritjoff har den svenska formen Fritioff (AS II: 270; SA II: 245,
kap. 18).
I salen på Alastalo har båtarna huvudsakligen behållit sina ursprungliga finska
namn i översättningen, dvs. överförts som sådana. Det finns dock tre fall där den
svenska översättningen har svenska motsvarigheter. Namngivningen av kuunari
Petrereesa (’bättre resa’), skonaren Petriresa beskrivs på ett humoristiskt sätt. Namnet
”Ystävä, Kustavi, vaan Ystäwä från Kumlinge!” (AS I: 86, kap. 3), får den svenska
motsvarigheten ”Vännen, Gustafs, utan Wännen från Kumlinge!” (SA I: 92, kap. 3).
Det gäller också den rike men girige bonden Karjamaa-Enoks båt Laiska som fått
den svenska motsvarigheten Latmasken (AS I: 289; SA I: 279, kap. 6; AS I: 290,
292; SA I: 280, 282, kap. 7).412 Karjamaa-Enok är rik men snål, båten har
smutsiga och trasiga segel och namnet beskriver hur den tar sig framåt, men
samtidigt karakteriserar den också dess ägare. Så som ovan framgått syftar all
namngivning till att beskriva, karakterisera och identifiera.

Se namngivningen av finländska fraktfartyg i Schybergson 2009: passim, Schybergson 2012: 10–14, 50–60, 61–120, 139–
160, om namnen på skärgårdens skutor, se Schybergson 2012: 87–100.
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1.4 Topoi – ortnamn
Plats- och ortnamnen i skärgårdsskildringen är många. Det handlar om autentiska
namn i den sydvästfinska skärgården och Åland, eller om namn som
kaptensbönderna talar om i sin sjöfart. De utländska ortnamnen är exempelvis:
”ja pukspröötti haistelee Atlanttia Spanjan rantoja” → ”och ett bogspritt som pekar
mot spanska kusterna och nosar på Atlanten!” (AS I: 4; SA I 24, kap. 1);
Trawemündessä [...] Trawe → Trawemynningen […] Trawe; Geflestä Lübeckiin! → från
Gefle till Lybeck! (AS 442, 443, 444; SA I: 417, kap. 10). Namnen kan variera så
som Pietarista […] Pietarporiinkin, Pietariin → Pieter, Pitersburg, Pitersborg […]
Petersburg […] Piter (AS I: 67, 80; SA I: 80, kap. 3). Pipornas härkomst
kommenteras ofta så som ”Antverpenin piippu” → ”Antwerpenpipan” (AS I: 105;
SA I: 103, kap. 3). Pukkilas mor stoltserar med sin son och säger att han känner
”Petter, Petter, hän tietää ja hän menee, hän osaa riikit ja ranskat, Krunstat ja
haminat” → Petter, Petter, han far och han hinner, han är duss med svenskar och
franskar, med Kronsta och alla hamnarna! (AS I: 131; SA I: 137, kap. 4). Redaren
Vasa-Villes fregatt Albatross som seglat på de stora haven får kaptenen Kalle från
Närpes, som är originell och snål, att räkna upp avlägsna orter där han seglat:
»Terveiset West-Indiasta ja Ost-Indiasta!» höröttelivät
partaiset huulet jo valtoimeltaan juttua niinkuin
vuoskymmenen vanha viinipullo sisältöänsä, kun
päällimmäinen homeenkokkare on pulpahtanut
kurkkua tukkoamasta. (AS II: 101, kap. 13)

»Hälsningar från West-India och från Ost-India med!«
kluckade de skäggiga läpparna vidare, som då en tiotals
år gammal vinflaska släpper till av sitt innehåll när väl
mögelklunsen överst i halsen har pluppat ut. (SA II:
92, kap. 13)

»Ja sitte meillä ovat olleet nuo porsaat, joita retari
potki. Kööpenhaminasta ostin kohta mennessä kaksi,
karjun ja imisän, ja niitä on sitte riittänyt seitsemäksi
vuodeksi. Kiinan vesillä pärjäsimme kerta teepaalin ja
kuivasimme kannella, sitä on vieläkin jäljellä. Riossa
ostimme tynnyrillisen kahvipapuja, joita oli lakaistu
kokoon möljältä ja myytiin lumppukaupalla: mitä niillä
väliä, missä olivat kieritelleet, nehän korutetaan! Muuta
emme juuri ole tainneet ostaakaan? Niin aina, Javassa
ostimme sentään pari kuormaa sokeriruokoa ja suolaa
on hankittu tarpeen mukaan.» Kapteeni näytti vajoavan
ajatuksiinsa, olisiko jotain jäänyt mainitsematta. »Riissiä
ostimme kerta Bombayssa haaksirikkotavaraa viisi
perunatynnyriä täyteen», lisäsi hän muistonsa
komeroita kaivellen. (AS II: 150, kap. 13)

»Skeppsskorpor har vi köpt i flera hamnar, och ärter
med«, redovisade han samvetsgrant. »Och så har vi
haft grisarna som redarn sparkade. Strax på utresan i
Köpenhamn köpte jag två, en galt och en so, och de har
räckt till för sju år. I kinesiska vattnen bärgade vi en bal
te engång och torkade den på däck, det finns kvar av
den än. I Rio köpte vi en tunna kaffebönor som var
hopsopade på möljen och såldes som vrak: vad gör det
var de har trillat omkring, de ska ju rostas! Annat har vi
väl inte köpt just? Jo, på Java blev det ett par lass
sockerrör, och salt har vi skaffat efter behov.«
Kaptenen tycktes sjunka i tankar på om möjligen
någonting hade blivit onämnt. »Ris köpte vi i Bombay
engång, fem potatistunnor fulla, det var sjöskadat«,
lade han till efter att ha rotat i minnesskrubben. (SA II:
135, kap. 13)

»Mikä vahinko, Kalle, ettei Jamaican kaivoista saa
rommia ämpäreillä, niin olisit sitäkin tuonut kotiin
perunatynnyrillisen!» (AS II: 154, kap. 13)

»Synd, Kalle, att man inte kan ösa rom ur brunnarna på
Jamaica, så skulle du ha fått med dig en potatistunna
full!« (SA II: 139, kap. 13)
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Härkäniemis berättelse om redaren Vasa-Ville, fregatten Albatross och hans
originella kapten Kalle är genomgående humoristisk och bygger på den bibliska
allusionen om sju års vedermödor samt Jobs lidanden.
Medan Vasa-Villes fregatt med kapten Kalle redan seglat både i Ost- och WestIndia, har Alastalo, Pukkila och Härkäniemi och de andra kaptensbönderna seglat
ut från den sydvästfinska skärgårdsbygden till Stockholm, Gefle (det gamla
skrivsättet för Gävle), Riga, Memel, Lybeck, Hamburg, Trawemünde, Hull, London,
Asterdam, Antwerpen etc. De dricker ”ranskan konjakkia”, ”Alastalon tulisinta
jamaicaa”, ”bästa franska konjak” och ”Alastalos starkaste jamaica” (AS II: 31; SA II:
29, kap. 11), röker holländsk tobak och talar om Antwerpenpipa och andra pipor,
om engelskt porslin och om sterlingsilver samt om möbler från Stockholm från
sina seglatser (se t.ex. SA I: 95, kap. 3). Alastalovärdinnan Evastina och dottern
Siviä har kjolar av silke och satin som frasar (AS II: 15–16; SA II: 14–15, kap.
11). Alastalos unga dotter Siviä står ”Ranskan hohtavan peilin ja Englannin helyileväin
yllä”; ”framför Frankrikes skinande spegel och Englands glänsande glas” (SA II: 15, kap.
11). Spegeln, en biblisk allusion, har en central reflekterande betydelse i
skärgårdsskildringen varför den omnämns ofta; den präktiga spegeln
”kultaplooran kukkasissaan” med guldsnirklade blommor är köpt av Alastalo i
Frankrike och Le Havre ”kopeuksissaan ostama”, ”till ståt och prydnad” (AS II:
380; SA II: 344, kap. 21) och i den speglar Alastalodottern Siviä sig i salen och i
den ser hon Janne Pihlman (som hon har ett gott öga till) som sitter i salen.
Framför spegeln rättar Alastalovärdinnan Evastina och dottern Siviä till sitt hår
och sitt förkläde innan de går in i salen. I spegeln ser också Malakias Afrodite
Härkäniemi den 17-åriga Alastalodottern Siviä och hennes unga skönhet. Det
viktiga ”silversmidda skrivtyg” är köpt av Härkäniemi i Hull och har getts som
gåva åt Alastalo av de övriga redarna (AS II: 158; SA II: 143, kap. 14). Redaren
Vasa-Villes kapten Kalle har Jamaicarom med sig från Albatrosseglatserna. Från
seglatserna kommer alltså det materiellt goda: dryckerna och tobaken samt de
flärdfulla tingen. Men med den nya barken kan de segla ut på Atlanten och
djuphavsvattnen. Tiden är Krimkrigets tid 1853–1856. Bondeseglatserna från den
sydvästfinländska skärgården rör sig kring Östersjön, Balkan, Holland, Tyskland
och England. Men en tremastad bark ska nu föra dem ut på djupsjövattnen.
Namnen i den sydvästfinländska skärgården och skärgårdsbygden följer de
vedertagna svenska namnen. Alastalo tittar ut genom sitt fönster: ”omenapuiden
oksien alitse Naution nokalle Kiviveden suulla → under apelgrenarna till Nautio
uddskata i Stenfjärdsgattet (AS I: 122; SA I: 129, kap. 4). Då Pukkila seglar med sin
skonare Petrireesa hojtar han till Alastalo att han ska ända till Nådendal men
frågar ironiskt om Alastalo bara ska till Skova: ”Kuuvaankos kysyin, Naantaliin! →
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till Skova, till Nådendal menar jag! (AS I: 124; SA I: 131, kap. 4). Så gick det som
det gick: Petrireesa seglade på grund på Mustaklupu, Svartklobben, något som
Pukkila ofta återkommer till som Svartklobbsharmen (SA I: 131, kap. 4). Pukkila
grämer sig över varför han inte kunde segla på grund i stället på Huuskeri eller
Hauteri (AS I: 126; SA I: 133, kap. 4), nu kunde alla se denna olycka från Kivivesi,
Stenfjärd. Det värsta var för Pukkila att bli ett allmänt åtlöje där han satt fast på
Mustaklupu, Svartklobben. Högfärd gick alltså före fall för Pukkila och Alastalo fick
sig ett gott skratt som han kunde återkomma till då han ville retas med Pukkila.
Det talas om platser på Åland (Oolannin raumat, AS I: 69; Vårdö, AS I: 86, kap. 3)
och det talas om redaren Vasa-Ville och hans kapten Kalle från Närpes, Närpes
(AS II: 88; SA II: 81, kap. 13) och en mängd platser i den sydvästfinländska
skärgården: ”Kustavin pitäjästä, Turun ja Porin maaherranlääniä”; ”i Gustafs socken af
Åbo och Björneborgs län” (AS II: 182; SA II: 165, kap. 15), Gustafs (nuvarande
Gustavs) som ligger i höjd med Gävle i Sverige. De många finländska
skärgårdsnamnen visar den trygga lilla världen, medan de utländska namnen talar
om seglatserna ut i den stora världen. Kaptensbönderna är inte enbart stannfåglar
utan de vill ut i världen till djupare vatten. Barkbygget ska förverkliga detta.

1.5 Bibliska namn och allusioner
De bibliska namnen och allusionerna i skärgårdsskildringen är många. I den
livsmiljö under 1860-talet som Kilpi beskriver ingår Bibeln, katekesen och den
gamla psalmboken som litteratur jämte almanackan och trycksaker om sjöfart.
Det finns flera undersökningar av det bibliska bildspråket i Kilpis
skärgårdsskildring413 varför jag tar upp endast några ställen som får belysa
dialogen mellan förlagan och översättningen. Hannu K. Riikonen har i sin artikel
om Zarpaths änka och kruka behandlat bibliska drag och namn i Kilpis
skärgårdssvit på sammanlagt nästan 1 700 sidor (Alastalon salissa, 1933, Pitäjän
pienempiä, 1934 och Kirkolle, 1937) där kyrkan, gudstjänsterna och skriftskolan
med sin bibelläsning och sina bibeltolkningar är vardag.414 Nedan exemplifierar
jag endast med några ställen ur skärgårdsskildringen, där de bibliska allusionerna
då de kombineras med det som sker i salen på Alastalo och i persongestaltningen
både i de inre monologerna och i det direkta talet, skapar det komiska och
humoristiska både i originalet och i översättningen. I personporträtteringen ingår
hänvisningar till olika bibliska namn i Gamla testamentet, de vanligaste hos Kilpi
413
414

Se t.ex. Suomi 1952: passim; Ukkonen 1976: 161–173, 1983: 165–176; Lyytikäinen 1992: 123–169.
Riikonen 2001: 140–164; se också Riikonen 2000: 39–50.
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är Moses som lag och Adam som en allmänbeskrivning av människan varför Kilpi
ofta varierar namnen (itse-Aatami, luonnon-Aatami, vanha Aatami, oma Aatami). De
bibliska namnen som Hesekiel, Ananias och Malakias hörde till den finländska
reella världens onomastik i den 1800-talsmiljö som Kilpi behandlar.415 Athanasius
trosbekännelse som genom katekesen var känd förekommer ofta i
skärgårdsskildringen exempelvis i betydelsen ’radiramsa’ då Pukkila lägger ut sin
text. Petrus och Paulus ur Nya testamentet finns i flera sammanhang i de många
jämförelserna. Likaså finns anspelningar på det bibliska i namngivningen av
skonaren Petrereesa, Petriresa: Paulina […] Paulus […] Petrus […] Petriresa (SA I:
134–135, kap. 4).
Berättelsen om fregatten Albatross och redaren Vasa-Ville och hans originella
kapten Kalle i kap. 13 är en parabel som erbjuder en lärdom, en förebild eller ett
exempel. Redan kapitelbeskrivningen konstaterar att Härkäniemi berättar
historien ”till ett uppmuntrande exempel och till tidsfördriv i övrigt”. Redaren
Vasa-Ville som fått lida och vänta på sitt fartyg i sju långa år jämför sig själv med
Bibelns Job och Laban. När sedan fregatten återvänder i dåligt skick men med
penningkistor och kaffelast så det räcker jämför Ville fregattens dåliga skick med
självaste Golgata (AS II: 100, kap. 13). Efter berättelsen tackar Alastalovärden
Härkäniemi som Malakias och profet för berättelsen och jämför Härkäniemi med
Gamla testamentets gestalter och sig själv med Moses. I ett annat sammanhang är
det skärgårdsbygden storman, lagmannen Langholma som är mannen på rätt
plats och jämförs med Moses:
Langholma keinutuolilla, mies seurakunnassa kuin
Mooses korvessa lyömään sauvan sivaltimilta vaikka
vuoren harmaan seinän vuotoraoille, Härkäniemi
hänen takanansa sohvanpäässä Aronina jauhamassa

järkipuhetta kuin myllyntoro leipämannaa
vakavasta suusta, ja toisessa sohvanpäässä Eenok,
leuanjuko kuin amenen nykä pitkän saarnan
loppuun: jollei niiden miesten hartiaheitolla laisto
kaadu ja ruoho laskeudu kupiaasti karhelle, niin
jo on ihme! (AS I: 419, kap. 9)

Langholmarn i gungstolen, en man i församlingen mäktig som
Moses i öknen att rappa till med sin stav så gråberget
läckte, Härkäniemi bortom honom i soffhörnet som en Aron
malande förnuftsprat som en kvarntratt sin brödmanna
med allvarlig mun, och i andra soffhörnet Enok,
tvärkäftad som en amenstump i slutet på en
långpredikan: om inte dessa kararnas skuldekraft får
omkull gräset på tegen i vackra strängar, så är det
minsann ett under! (SA I: 395–396, kap. 9)

I slutet av boken då alla skrivit sitt namn i barkdokumentet är stämningen som på
ett pingstmöte. Karlarna kommer med sina lovord till Alastalo och sämja råder,
till och med Pukkila har blivit medgörlig. Alastalo får en beskrivning via en
biblisk allusion medan hans pipa och sätt att tala karakteriserar honom:
[…] Maaherran piippu lepäsi sojoiltaan ja vapailtaan
käsivarren ojoilla, helmirihmat heilahtelivat ilmoissa sen
415

[…] Landshövdingspipan vilade ledigt och fritt på hans
raka arm, pärlsnoddarna gungade i luften allt eftersom

Riikonen 2001: 144.
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kuin puheen puhti vaati varren laveampia liikuttelemisia
ja Alastalo lasketteli juttua keinutuolilta, ikäänkuin olisi
koko ikänsä istunut samavatsaisena ja samapiippuisena
miehenä ja Gideonina salissansa ja muut kuuntelemassa mitä
Jefta saarnaa: oikeastaan paisutti ja rohkaisi
sanomattomasti ja enemmän kuin uskoikaan syntistä
lihaa ja kristittyä Aatamia tieto, että parkkikirja sittenkin
nyt oli pitkän prässin ja vuosikautisten puhimisten jälkeen
nyt viimeinkin valmiina ja allekirjoitettuna varman
lukon tallessa omassa piirongissa, ja että tässä nyt istui
herrana ja lervikreivinä kuin Naantalin parooni
puolimatkan krouvissa ja keikutteli keinutuolillaan kuin
Prunkkalan pastori vapaamaanantaita sen sunnuntain
jälkeen, jonka oli nukkunut umpeensa lauantaisten ryyppyjen
jäljiltä ja valmistumattoman saarnansa plareille pöydällä!
[…]. (AS II: 455–456, kap. 23)

orden fordrade vidare svängar på skaftet, och Alastalo
lät sin förkunnelse flöda ur gungstolen alldeles som om
han hela sitt liv hade setat med samma mage och samma pipa
som en annan Gideon i sin sal och låtit folket lyssna till Jeftas
predikan: egentligen styrktes och förstärktes hans syndiga kött
och kristna Adam outsägligt och mer än han kunnat ana
av vetskapen, att barkbrevet trots allt nu efter en
långvarig pers och åratals mödor omsider låg färdigt och
undertecknat bakom säkert lås i hans egen byrå, och att
han nu satt här som herre och käftmogul likt
Nådendalsbaron på halvvägskrogen och vippade med
gungstolen som Brunkalapastorn på frimåndagen efter
den söndag när han hade försovit sig efter lördagssupningen
över bladen av sin ofärdiga predikan! […] (SA II: 412, kap.
23)

Genomgående humoristiskt blir alltså hur bibliska allusioner förekommer i
skärgårdsskildringen i överraskande jämförelser, exempelvis hur Gud skapat
sådana knoppar till huvuden som karlarna är (enligt Pukkila) eller hur Gud skapat
den ofullständiga Svartklobben som Pukkila kör på grund med sin Petriresa, eller
hur självaste fan, hornper, kavioherra ja hännänhuiskuttaja (AS I: 60, kap. 3), som
ofta finns i olika varianter, skapar det överraskande humoristiska. Piru, fan i dess
olika varianter förekommer rikligt i Pukkilas tal och tankar. Pukkila kan i sin ilska
kombinera bibliska namn i förstärkande uttryck. I Härkäniemis långa estetiska
och filosofiska funderingar finns en uppräkning av olika bibliska namn. I
Härkäniemis namn Malakias finns det bibliska elementet som behandlats ovan.
Så som Riikonen konstaterar, har Kilpi i sina bibliska allusioner och intertexter
använt egna varianter av de bibliska händelserna. Med dessa många bibliska
kopplingar har han porträtterat sina personer vars vardagliga liv fylldes av
religiösa texter och kyrkan. För dem var det naturligt att tala via liknelser.416 Detta
att det triviala beskrivs med bibliskt språk innebär att det triviala förhöjs då det
komiska intrycket uppstår i Kilpis text.417
Den bibliska allusionen finns också i båtnamnet Salem som ägs av Friisi, HulluFriisi, Friisens, Tok-Friisens slup Salem. Friisi och hans tilltag är genomgående
humoristiska och berättas i kap. 19, hur han kommer hem med porslin som går
sönder, hur han faller i vattnet etc. Biberättelserna i Kilpis verk är humoristiska
och har till uppgift att lätta på stämningen i salen innan själva barkmötet inleds.
Om Friisen fanns det historier som karlarna (Lahdenperä, Härkäniemi och
Pukkila) berättar:
[…] Ja eikös vietävissäkin samassa juossut saman
416
417

[…] Och var det inte som attan att detsamma spottet strax

Riikonen 2001: 159.
Lyytikäinen 1992: 166.
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kuolan mukana sekä kielen päähän että ajatuksen
nikoon ilmi-eläviltään Hullu-Friisi ja kahvikupit
lentämässä liemineen omassa tuvassa ja oman-Marin
prikalta Friisin hihan pyyhkimiltä laattioille ja nurkkiin
ja ptruu!
[…]! Aivan sillä samalla lennolla ja puhdin faartilla
kuin Friisi pyyhkäsi kupit ja kermanekat palasiksi Marin
prikoilta lattian nurkkiin silloin, kun hän toi vasun ja
koppakorin Englannin tulijaisiksi meille muinen, kun me
olimme nuoria vielä ja nuorempia talolla ja Siina
mukulana leikkimässä permannolla. ’Lapselle paijuja!’
sanoi Friisi,418 kun kappaleen kahvaleet prikalta
kilisivät penkinkonteissa ja maitokerma juoksi
laattianraon saumoissa. Mari seisoi kauhistuneena
laattialla tyhjä prikanpelli käsissänsä, […].
[…]. Friislän rannan eteen! kertasi Lahdenperä
ajatuksensa, ja ymmärsi, että näpintärkillä oli liikuttu,
jottei koko loiro ollut samoilta sylkimiltä, ikäänkuin
tulpan avaamilta pärskinyt parroille ja Friisi-juttua
lapannut saliin kuin harmaata kissaa Katinkylän veräjistä
maantielle! Friislän rannan edessähän ja prikin
tuliaiskalaasien jälkeen se oli tapahtunut, kun Friisi
plumssahti Salemin reilingiltä mereen ja jäi sen tien,
ikäänkuin olisi koijuun kiivennyt ja vetänyt täkin päänsä
ylitse. Me olimme kaikki istuneet Salemin kajuutassa,
rommi oli maistunut hyvältä, se oli friskiltään saapunut
Englannista ja tosi sanoen olimme ryypänneet vähän,
ehkä hiukan enemmänkin. Friisi siis plumssahti mereen,
kun viimein kotiin hankkiessa ja pienessä päälastissa
kompuroimme reilingeillä ja vuoroltamme kukin
kiipesimme nuoratikkaita ruuheen soutaaksemme
maihin ja rantaan, putosi päistikkaa puurin viereen ja sinne
jäi, niin ettei muuta näkynyt kuin hatunknalli
keikkumassa ruuhen vieressä, vaikka kuinka tirkisti.
Totinen paikka meille muille tuli, jotka […]. (AS II: 219,
304, 306, etc., kap. 19)

förde med sig Tok-Friisen både till tungspets och
tankehylla, och hur kaffekopparna med innehåll flög
omkring den gången i hans egen stuga från hans egen
Maris bricka när Friisen strök dem i golvet och vrårna
med ärmen, och ptroo! […]
[…]! Alldeles med densamma flygande farten som
då Friisen strök koppar och gräddsnäcka till skärvor i en
knut från Maris bricka den gången han kom med en
spånkorg i förning från England till oss i tiden, då vi var
unga ännu och yngre i gården och Sina en lillunge som
lekte på golvet. ’Lekverk åt lillan!’ sa Friisen, när
skärvbitarna från brickan klirrade mot bänkbenen och
gräddmjölken rann utmed golvsprickorna. Mari stod
skräckslagen på golvet med tomma brickplåten i
händerna, […].
[…]. Vid Friisilästranden! tog Lahdenperä om sin
tanke, och begrep att det hade varit med nöd och
näppe som inte hela rasket i en enda fart, som när
en propp dras ur hålet, hade frustats ut och
Friisenhistorier börjat slinka omkring och ut i salen som
gråa kattor på landsvägen genom Kattby grindar! Det
var ju vid Friisilästranden efter hemkomstkalaset på briggen
som Friisen plumsade i sjön från Salems reling och klev där
och försvann, precis som om han klivit till kojs och dragit
täcket över huvut. Vi hade alla suttit i kajutan på Salem,
rommen hade smakat gott, den var färskt kommen från
England och sanningen att säga hade vi supit en smula,
kanske lite mera förresten. Friisen plumsade alltså i sjön
när vi omsider skulle hemåt och med lite last i
skallen kravlade oss över relingen och i tur och
ordning klättrade nerför lejdarn i jullen för att ro i land,
ramlade alltså huvudstupa över bord och där blev han, så
ingenting vidare syntes än knallen hans som guppade
bredvid jullen, hur man än kikade. Det vart allvar av för
oss andra som […]. (SA II: 275, 276, 277–278, kap. 19)

I Friisenhistorierna är det fart och fläng och rörelse. Kilpifinskan återger TokFriisens tilltag som är genomgående komiska och humoristiska. Det komiska blir
till då den ljudliknande farten beskrivs med ptruu!, ptroo! då man stannar en häst. I
ovanstående citat där han köpt hem porslin klirrar det ordentligt då kaffeservisen
från England går sönder, på samma sätt hörs det bara ett plumssande när han efter
ett hemkomstkalas med karlarna faller i vattnet så att knallen bara guppar. Men
Friisen, ”koiranleuka killui terveenä kuin potkiva hauki”; ”där flöt den illfäningen frisk och

418 Se Lönnrots Finskt-Svenskt lexikon (1874–1886), paija ’leksak’, ’omtyckt sak’, s.v. paija. Enligt SAOB 1952: P49: ”[av fin.
paijata, smeka, klema, sammanhörande med paija, leksak, omtyckt sak, estn. pai, snäll, rar, ss. sbst.: smekning, leksak] (i Finl.,
vard., i sht i barnkammarspråk) smeka (ngn l. ngt); äv. i förbindelsen paja om (ngn), (grundligt l. livligt) smeka (ngn); jfr
KLAPPA OM 2 STRÖMBORG Runebg. IV. 2: 144 (i handl. fr. 1850: paja om). (Lillan) räkte till och med ut sin lilla hand för att
”paja” julbockens raggiga päls. Forssman Gret. 148 (1897), jfr BERGROTH FinlSv. 344 (1917).”
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sund som en färsk gädda”, och ”uuspeili sulaa koiruuttansa”; ”den ulspegeln”419 gjorde
detta ”på idel fanskap och för att skrämma oss” (AS II: 307; SA II: 278, 279, kap. 19).

1.6 Djur i berättandet
Porträtteringen av karlarna i skärgårdsskildringen sker ofta med jämförelser med
olika djur. Pukkilas (bock) och Härkäniemis (oxe), ”Härkäniemen härkäjuhta” och
”Langholman selkävä sonni; ”dragoxen Härkäniemi och ryggbredda Langholmatjuren” (AS
I: 185; SA I: 184–185, kap. 4). Pukkila (minua laupiasta lammasta) jämför Enok
Karjamaa med en sonnivasikka; tjurkalv (AS I: 32; SA I: 49, kap. 2). Exempelvis
Pukkila och Alastalovärdinnan kan vara kvicka som ekorrar. Pukkila och Alastalo
kappas inte bara om båtar utan också om vems häst som är den snabbaste.
Pukkilas häst är Musta, Svarten, Alastalos Rusko, Rödan, och Stor-Teemu,
Härkäniemis Polle (Pläsi-Polle), Pålle (Bläs-Polle), Langholmas Tuima, Skarpus.
Hästarna får fartfyllda attribut som Hoija harja hojolla; Heja med flygande man (AS I:
454; SA I: 427, kap. 10) som tävlar med Pukkilas Svarten. Pukkila kan storas med
sin häst Svarten, ”Svarten och jag”. Den språkliga beskrivningen är fartfylld och
accelererar till den grad att Pukkila tar till en biblisk formulering i slutet:
’Sissoojasta, Musta!’ sain minä suustani, kun jo rekeä
kevitti jalaksilla, ja antura lauloi tien teräksillä ja Musta
kaapasi mäkeä tiukuset pyrynä hihnoissa helisten,
jumpuri luokassa kumisten. ’Muistatkos, Malakias?’ sai
Härkäniemi kämmenen läiskäyksen polveensa,
’katselitkos, Lahdenperä?’ – nyt oli vuoro hieroa
polvenpäätänsä makean mäikäyksen kiemavilta, innossa
mäiskätyn – ’katselitkos, kuinka kauniisti kaapa kurotti,
kun hepo juoksi ja Musta paransi menoa jokaiselta
säären nakkaamalta! Ah, kuinka jäänkantta katosi
kavion taakse ja jalas jätti jäljenparia valkoiseen lumeen,
kun Musta ja minä, Musta aisoissa ja minä ohjaksissa,
aisanpäät täristen ja ohjakset laveina laskimme lahdella,
pyyhkäsimme ensimmäiseksi Härkäniemen ohitse Pollen
nuivistellessa harmisia korvanluimujaan, jätimme
Lahdenperän raudikkoineen viereen kuin seisomaan,
Eenokin valakka jäi ja Krooklan hiirenkarvainen tamma,
hevos-hevoselta
kiipesi
Musta,
nykikö
NordbergValkonsa ohjaksista vai hölläsikö Haukka suista
laukata silppumakoisen Pläsin, Ylistalon Kröpi ja Likkalon
Laiska, Poornaisten Pruuni ja Urkolan ori, niin monta kuin
näpsäsi kavion kaksiparia raikuvalla jäällä, ja niin monta

’Sissåja, Svarten!’ fick jag sagt nätt och jämnt, innan
slädan redan lättade på medarna, skoningen sjöng till
på hårda vägen och Svarten satte av utför backen så
skackelbjällrorna lät som ett yrväder och klockan i
lokan svängde och klang. »Kommer du ihåg det,
Malakias?« fick Härkäniemi en flathandsklatsch på
knät. »Såg du det, Lahdenperä?« – nu var det
Lahdenperäs tur att gnugga sig på ena knät efter en
saftig smäll, ett iverns dunk – «såg du hur vackert
hovarna flög när stoet löpte och Svarten ökade på
farten med varenda stegkast! Jo du!, så isen rann undan
och försvann bak hovarna och medarna fräste sitt
parspår i vita snön när Svarten och jag, Svarten i selen
och jag vid tömmarna, med skallarande skacklar och
lösa tyglar la i väg över isen, först sträckte vi förbi
Härkäniemi så hans Pålle viftade så argsint med
öronstrutarna, och Lahdenperä med fuxen stod liksom
stilla när vi kom opp bredvid honom, Enoks valack blev
efter, och Kråksens musgråa sto, häst för häst klev Svarten
vidare opp, om sen Nordberg knyckte i tömmarna åt sin
Valko, eller Haukka släppte efter och lät sin sörpasugna
Bläsen ta galopp och Ylitalos Kröpi och Likitalos Laiska,

Svensk uppslagsbok 1955: Ulspegel (ty. Eulenspiegel), ”hjälten i en skämtsam folkbok, som i tyskspråkiga länder var ytterst
populär
redan
på1600-lalet
och
sedermera
översatts
till
de
flesta
europeiska
språk.”
http://svenskuppslagsbok.se/82439/ulspegel/
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kuin kilisi kulkusen kimiä luokan kaaren hurjumilla,
niin monta saavutti korskaharjaa ja niin monta sivuutti
kurkokauka Musta pyryvällä tiellä, kun teki työtä
hurskas polvi ja jätti jäätä kavion sieppaava kynsi!
Pärski jo takana Langholman Tuimakin, huohkoten ilmaa
palkeihin lavean rinnan, kun auttamatta oli jäätävä
rinnoilta ja Mustan askel haukkasi matkaa. Muu oli
kulkusten kilinä nyt enää vain jäävänä jononatakana,
vain lahden suulla harpasi vielä Rusko edellä, minkä
kinttu kirmaten kerkesi ja harja niskanahassa pysyi.
’Nyt Musta, nyt matalaksi!’ sanoin minä ja kiljaisin! ’Nyt
vasta juokseminen alkaa!’ sanoin minä ja levitin
ohjasperiä Mustalle merkiksi. Ja luulettekos, ettei Musta
ymmärtänyt! Voi taivaan enkelit ja Josuan pasuunat, kuinka
elukalla joskus voi järki karata jalkoihin ja kavio imeä tietä!
Voi, sanon uudenkin ja paremman kerran, voi joulukirkossa
kyrie eleison karaamassa holveissa flikkakurkkujen
kimittämänä! Kyllä minun Mustani tavallisestikin maata
jättää, kun se juoksee, […]. (AS I: 450–451, kap. 10)

och Poornais Bruna och Urkolas hingst, så många där bara
klapprade med sina hovpar på den rungande isen, och
så många där sjöng med sina bjällrors ring och klang på
gungande lokbågar, lika många fladdermanar och lika
så många sträckhalsar yrde Svarten förbi på den
snöstänkande vägen, när hennes trogna knän gjorde
sitt arbet och hovarnas snappande järnklo lämnade isen
inunder och flög! Redan bakom oss frustade likaså
Langholmarns Skarpus, flämtande luft i sin vida bringas
bälg, när han ohjälpligen måste lämna sig efter och
Svarten ökte på steget. Vad annars fanns utav bimlande
bjällror blev bort bakefter i en svingande långrad, bara
Rödan travade ännu vid vikens mynning framför oss så
mycket benen hann växla sitt steg och manen klamra
sig fladdrande fast vid hans nacke. ’Nu, Svarten, ner
med huvut!’ skrek jag då! ’Det är nu vi börjar springa!’
sa jag och bredde ut tyglarna till tecken åt Svarten. Och
tror ni Svarten inte förstod! Åj alla himmelens änglar och
Josuas basuner, så ett kreatursförstånd ibland kan flyga ner i
fötterna och låta hovarna suga i! Aj och åj igen, säger jag och
mera till, åj som kyrie elejson i julottan under valvena när
flickebarnen ger full hals! Nofg för att min Svarten brukar
sätta fart när hon springr, […]. (SA I: 423, 424, kap.
10).

Den gången vann Pukkilas Musta, Svarten, men så som ovan framgått är det dejan
Tiina som spänner för hästen Teemu, Teemun-kromo, Stor-Teemu, Teemu-klossen och
vinner galoppen mot Pukkilas Svarten, förbi Alastalos Rusko, Rödan. (AS I: 459;
SA I: 459, kap. 10). Pukkila förringar andras hästar och samtidigt ironiserar han
deras ägare: sinun Pollesi minun Mustani rinnalla; men i bredd med min Svarten står
din Pålle [stormannen och lagmannen Langholmas häst] stilla (AS II: 31; SA II:
29, kap. 11), Pläsi-Polle, Bläs-Pålle och Lippari-Tusiku, Klippar-Tuisku (AS II: 38; SA
II: 36, kap. 11). Pukkilas Svarten vinner till och med Langholmas häst Tuima,
Skarpus (AS I: 451; SA I: 423, kap. 10), tuima har egentligen betydelsen ’arg,
vresig’. Av exemplet ovan framgår att vissa hästnamn har sina finska namn, några
har fått motsvarande svenska namn. Dialogen mellan det finska och svenska
namnbruket ger en specifik lokalfärg åt berättandet.
I berättandet är Alastalogårdens och Siviäs hund Vilho en jämförelse som den
17-åriga Siviä, Härkäniemis guddotter använder om den 50-åriga, ”gamla” och
skäggiga farbror Härkäniemi: ”Vilhot, sedät ja hauskat Härkäniemet”; ”både Vilho och
trevligfarbror Härkäniemi” (SA I: 226; SA I: 222, kap. 5). Härkäniemis haranger om
kvinnans skönhet är för den unga Siviä oskyldiga men något pinsamma och
därför jämför hon Härkäniemis skägglurv med hunden, lurvern Vilho och
uppfattar dem som lek, ja, varför kunde hon inte skämta med farbror Härkäniemi
som med hunden Vilho (Vilhokoira Vilho […] Vilhon lurvi; Vilhohunden; lurvern
Vilhotrollet (AS I: 226; SA I: 222, kap. 5)). Att den unga Siviä jämför Härkäniemi
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med en hund blir humoristiskt då det unga och vackra jämförs med det skäggiga,
lurviga och gamla.
De komiska jämförelserna uppstår då den snåla och rika bonden Enok
Karjamaa plötsligt talar, och nämndemannen Lahdenperä kommer med sina
oförsiktiga ord då karlarnas huvuden i salen vänder sig mot dem som kohuvuden.
Det är korna Mustikki och Mansikki med de typiska svenska konamnen Majros
och Gullros som får agera som bildspråk (AS I: 276, 277; SA I: 266, 267, 268, kap.
6). Det är sedan igen Härkäniemi som med sin långsamma natur reder upp
Karjamaas och Lahdenperäs ord som helt oväntat slungats ut i salen. I ett annat
sammanhang får Härkäniemis kosmologiska funderingar humoristiska och
komiska mått då han filosoferar och konstaterar att han inte bryr sig om hur
svansen på Onnikmaagrisarna är knorrad medsols eller motsols (Onnikmaan
porsaan hännän saparo, AS I: 101, 101; SA I: 109, 110, kap. 3). Det karnevalistiska
uppstår då det stora, Guds förnuft, det kosmologiska och Karlavagnen
kombineras med det lilla så som Onnikmaagrisarnas knorr.
Sonni, härkä och juhta förekommer ofta i jämförelserna för det envisa och det
oeftergivliga. De bibliska allusionerna är tydliga om oxe och åsna. Så som ovan
framgått finns både oxe och tjur i Härkäniemi (AS I: 108; SA 117, kap. 3) och bock
och bagge i Pukkila. Pukkila vill att Härkäniemi och Langholma ska mäta sig med
varandra: ”Härkäniemen härkäjuhta ja Langholman selkävä sonni, vääntäisivät
väkipolskaa, kumpi on parooni kahdesta”; ”dragoxen Härkäniemi och ryggbredda
Langholmatjuren, att de vrängde stångpolska om vem som var herre och barn av de
två”(AS I: 185; SA I: 184–185, kap. 4). I slutet av boken funderar Alastalo ”i de
klokare och mera besinningsfulla rummen innanför hjärnskålen” hur Pukkila
kunde blidkas och strykas medhårs: ”leppyneeksi mieheksi salissa ja siliäksi
sonniksi muitten siliäkarvasten sarvisonnien joukossa” och kunde ”bli en beskedlig
tjur bland de andra släta och behornade” (AS II: 389; SA II: 352, kap. 22),
Karlarna i salen jämförs med släta och behornade tjurar, dvs. att Alastalo lyckas
med sin övertalningsteknik och att man mangrant står bakom barkföretaget
också vad gäller motståndskraften Pukkila. Pukkila tar till en biblisk jämförelse då
han tilltalar sig själv och sitt vett: ”Voi minua ja järkeäni, Bileamia ja Bileamin aasia:
järkeni näkee kuin lasin lävitse, mutta Bileam minun lihassani pitelee kuolattimia
kuin pihtiä ja järjen on aasina käveltävä päin paljasta kärjen tutkainta!”; ”Ja, jag
och förståndet mitt, Bileam och Bileams åsna: mitt vett skådar som genom glas, men
Bileam i mitt kött kniper det i mulborrarna som en tång och förståndet får gå som
en åsna rakt mot blanka blottade udden!” (AS I: 183; SA I: 183, kap. 4). I Bibeln
berättas om Bileam och hans åsna, Bileams resa väckte Herrens vrede, Bileam
gjorde inte så som Herren befallde honom att göra och Bileam såg inte heller
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Guds ängel, men det gjorde åsnan (4 Mos 22: 21–34). De bibliska allusionerna
och jämförelserna blir humoristiska då Pukkila rannsakar sig själv.
Det komiska uppstår i märkliga jämförelser som då oxen Samuel tar valssteg –
med den bibliska allusionen till namnet Samuel: ”Jumaliste, sarvi-Samulin
härkätallista hän olisi vähemmällä hiellä vääntänyt valssin nuoteille, sarvi-Samulin
neljällä sorkalla valssin kiepussa keikkumaan, kuin olisi katrillia kaapaissut
Eenokin ymmärryksen kanssa!”; ”Herreminskapare, med mindre möda och svett
skulle han ha släpat ut horn-Samuel själv ur ett tjurfäks till valsmusik, haft hornSamuel att gunga vals på fyra klövar, än han skulle klarat av en kadrilj med Enoks
förstånd!” (AS I: 32; SA I: 49, kap. 2). Senare jämförs Enoks beteende med att
han rupesi Samuliksi (SA I: 127; AS I: 133, kap. 4), ordagrant ’han blev Samuel’, i
den svenska versionen har namnet strukits och Enok beskrivs som ”samma
krångelknopp”. Pukkila återkommer senare till Sonni-Samuli och Samuli (AS I: 188,
189; SA I: 187, kap. 4), namnet stryks i den svenska översättningen och han
kallas endast stortjuren och sockentjuren.

1.7 Kilpifinskan – affekt och effekt
Kilpifinskan har många ord ur den sydvästfinska skärgårdens språk med
germanskt och svenskt inflytande. Det gäller vanliga ord i den vardagliga
kommunikationen, inom bondesamhället och sjöfarten. Dessa ord ger en specifik
stil åt finskan men går förlorade i den svenska översättningen. Jag inleder med att
exemplifiera med ORDFÖRRÅDET och DE SEMANTISKA VALEN, dvs. hur enstaka
ordval bygger upp språket och stilen i förlagan och i den svenska översättningen.
Exemplifieringarna har till syfte att belysa dialogen mellan originalet och den
svenska översättningen. Nedan ger jag exempel på det germanska och svenska
inflytandet och ordvalet i källtexten med de motsvarande svenska kontexterna.
Redan det centrala ordet salen i boktiteln signalerar att det handlar om en sal på
Alastalo hemman i skärgården. Välbärgade bönder och kaptener i skärgården har
en sal, medan vanligt bondfolk har en stuga (se Kilpis Pitäjän pienempiä, 1934 i sv.
övers. I stugan på Ylistalo, 1976).
Så som redan ovan framgått av de citat jag behandlat finns en mängd
germanska eller svenska ord i den sydvästfinska skärgårdens språk och dialekt
som ger tidsprägel och lokalfärg i Kilpitexten. Likaså gäller det uttryck för det
agrara och marina livet i skärgården. Dessa specifika dialektala drag med
inflytande från germanska och svenska ord är många och de kan omöjligen alla
listas i detta sammanhang. Inflytandet berodde dels på det att det finskspråkiga
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Kustavi, Gustavs var granne till de svenska skärgårdsbygderna, dels på
sjöfartsumgänget till Stockholm. I finskan ger Kilpi med dessa ord en specifik
lokalfärg, i den svenska översättningen går detta drag förlorat. I salen på Alastalo är
ordet fasuuna, fason, en viktig modalitet som uttrycker ett sätt att se på något.
Genast i början av boken framgår att barkplanen börjar bli verklighet. Man kan
säga att ordet fasuuna, fason, är en av skärgårdsskildringen främsta modalitet. Det
ska vara rätt, bestämd och viss fason på allt det man är (être) och det man gör (faire)
och det man vill göra (désir, vouloir):
Nyt suvella vasta kuitenkin oli asia alkanut saada
vissempää fasuunaa Alastalon päässä. Harmitti
haminoissakin kaupunkilaisten seuroissa istuessa, kun
puhelivat isosia talvirahdeistaan ja prikikipparit saivat
tuppisiuina sivulta kuulustella, kun miehet keskustelivat.
(AS I: 4, kap. 1)

Men först nu i somras hade saken börjat ta bestämdare
fason i huvudet på Alastalo. I hamnarna fick man ju
sitta och harma sig ihop med stadsbor som pratade stort
om sina vinterfrakter, och briggskeppare fick sitta på
sidan om och lyssna munlåsta på samtalen karlar emellan.
(SA I: 23, kap.1)

Alastalolla on oma fasuunansa, miehen fasuunansa,
fasuunaa nenässä, mutta fasuunaa muussakin, mikä
miehellä on näkyvää puolta, nenä iso, se on mööpeli ja
pärisee jumalattomasti, kun mies puhdistaa sitä
miestavalla, vatsan ympärystöä ei hänen myöskään
tarvitse itsessään hävetä ja tyhmempikin ymmärtää jo
päältäpäin, kun näkee hänen liivipuolensa, että se ei ole
isosuutta miehessä, vaan luontoa, kun jonkun on
puhistava kahdenkin puolesta miesseurassa seistessä ja
oltaessa kapteenia pieliltäkin, hän on hahmolta
kieltämättä mies, jolla on pinta miehennahasta, ja sisäriitinki
myös, ajatuksen näpit ja muu piukka meinassa, kyllä ne
iskevät hänellä kynnen asioiden hamaan niin visusti kuin
hohtimen hammas naulan niskaan, ei pelkoa, että Alastalo
olisi pehmeä, kun on peli menossa ja veto siitä, kenellä sormi
ensiksi oikeentuu. Kyllä Alastalo on mies miesmäisissä ja
paksu paksuissa asioissa, karvas miehen maku hänessä on ja
tupakan haju, mutta hempeitä hän ostaa seinillensä
ripustettaviksi niin kuin tuommoisenkin helohempan, jota
minä juuri katselen. (AS I: 229, kap. 5)

Alastalo har sin egen fason, sin karafason, fason på näsan,
men fason på annat med, på allt som syns på honom,
näsan är stor, den är en möbel och trumpetar ogudaktigt
när karln rensar den på karavis, bukmåttet behöver han
inte heller skämmas över, och den dummaste fattar
redan av utanskriften, när han skådar västrundningen
hans, att det inte är så att karln gör sig bred, utan att
sådan är han till naturen, för att det måste finnas någon
som kan blåsa ur sig i karasällskap eller som kapten på
skutan, och det för två om så tarvas, onekligen ser han
ut som en karl med karaskinn ytterst, och till sin
invärtes ritning desslikes, stram i tankenyporna och
andra funderingar, de grabbar nog tag med klorna i en
sak så tätt som hovtångskäftar om spik, ingen fara att
Alastalo skulle vara mjuk när spelet är i gång och det
gäller vems fingrar som först ska rakna. Nog är
Alastalo karl i karasaker och stadig i de stadiga,
karabesk är han till smaken och röktobak luktar han, men
pjåkpynt köper han att hänga på sina väggar som nu
detta blötgranna som jag [Härkäniemi] tittar på just nu.
(SA I: 225–226, kap. 5)

Alastalo on niiltä päiviltä äveröitynyt, kasvanut
piippuansa päin, lihonnut itselleen mallia ja fasuunaa
niin, että hänellä nyt jo vatsan kohdalla kyllä on tyynyä
muhkeankin piipun varren ploorata vaikkapa helmisenä.
(AS I: 60, kap. 3)

Alastalo har förmerat sig sen den tiden, han har vuxit
till sig åt sin pipa till, han har ätit sig till den modellen och
fasonen, att han vid detta laget har tillräckligt kudde över
magen för en nog så pampig pipa att prunka på med
pärlstickning och allt. (SA I: 74, kap. 3)

Alastalo on vaarallinen mies, Evald, pelkään-pelkään,
pahoin aanaan, että parkin saa julmettunut tänäpänä
toimeen, vaikka kuinka kielen kultaa viljelisi, (AS I: 18,
kap. 2)

Alastalo är en farlig karl, Evald, jag är illa rädd-illa rädd,
jag anar illa nog, att den tusan får sin bark beslutad i
dag, hur mycket man än vaskar sin tungas gull (SA I:
36–37, kap. 2)

Mutta älä klivaa kieltäsi vielä, Alastalo, tammilaudassa
on monta ruutua ja vuoron perään tammipelissä

Men slicka dig lagom om mun, Alastalo, det är många
rutor på dammbrädet, och brickorna flyttar man turvis i
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nappulaa siirretään! Tuhise sinä tyytyväisenä nyt, eikös
sinulla tänäpänä nenä vielä joku kerta harmistakin
tuhise, kun Pukkila hieroo kämmentä hyvän siirron jälkeen,
Pukkila-Pukkila, piru-piru! […] (AS I: 19, kap. 2)420

det spelet! Frusa förnöjt du, i dag ska näsan din frusa en
och annan gång av harm också, när Pukkila gnuggar
handflatorna efter ett lyckat drag, Pukkila-Pukkila, fan-fan!
[…] (SA 1997 I: 37, kap. 2)

[…] Ristimäen vanha tuomari oli vakaa mies, totinen
Vanhan Testamentin mies, leukakin hänen naamataulussaan
jäykkä ja pitkä kuin kaikki kymmenen käskyä Mooseksen
laintaulussa yhteen ramariikkaan421 kirjoitettuina, ja hänen
piippunsa on neljänkymmenen vuoden viljelemisen
jälkeen saanut hänen leukansa luonnon, jollei se jo alun
alkaen ole tuomarin piipuksi vesitelty niin kuin
Ristimäen tuomarivainaan leukakin luultavasti oli jo
tuttivauvan leukana tuomarin leukafasuunassa. […] (AS
I: 55, kap. 3)

[…] Gamle domarn i Korsnäs var en rättskaffens man,
en allvarsman som i Gamla Testamentet, blotta hakan på hans
nuna så stel och lång som alla tio buden på Mose lagtavla
hopskrivna i en enda konkarong, och hans pipa har efter
förti års brukande tagit sin natur efter hans haka, ifall
att den inte från första början var snidad till domarpipa
liksom salig Korsnäsdomarns haka troligtvis hade
domarhakfason redan som tuttebarnshaka. […] (SA I: 69,
kap. 3)

Ordet fason har flera användningsmöjligheter och därför förekommer det också i
olika uttryck, också i Kilpis sammansättningar. Med fason porträtteras det mesta i
människans yttre och inre. Fason är modus ’sätt och vis’, det handlar om form,
tilltalande gestaltning och skepnad, prägel och stil, det kan avse det hur man ser
ut, ens sätt att vara och hur man beter sig och hur man ser på livet.422 I citaten
finns några exempel på substantivval av den typ som ger lokalfärg åt det
sydvästfinska språket som Kilpi vill differentiera sina personer med:
[…] kakluunin viereen? Ei se kyllä enää kuumia
hekottele, Valpuristi sitä viimeksi on prasutettu, ja
almanakka on jättänyt jo Mikkelinkin taaksen! […]
Hylliä on minulla kyljissä kylliksi noselasti
käännelläkseni itseäni [Hylliä ’hull’] […] »pidä
sivuakkunasta silmällä, koska Langholma luovii nokan
takaa lahdelle, että olet rannassa auttamassa seilejä alas!«
[…] Oli paras jo porstuassa alkaa kina, niin oli puhti
toisella vähempi salissa! […]
Pukkila sieppasi reiviä juttuun. »Kaiketikkin,
kaiketikkin!« pani hän ja pakisi partaansa. Ei suinkaan
teertä ennen ammuta kuin hollilta ja porstuassakos hän
räiskäyttäisi tyhjille seinille sen, mikä vasta salissa
kärventäisi Alastalon leukakarvoja, kun makean on
todistamassa tusina persoa korvaparia ylt’ympärillä!
(AS I: 3, 8, kap. 1)

[…] inpå kakelugnen? Men den basar ingen värme nu,
sista brasan var till Valborg, och nu har almanackan
hunnit förbi Mickel! […] Sidfläsk det har jag tillräckligt
att svänga mig och ta sats med, […] »håll utkik i
sidfönstret så du kan se Langholmarn komma lovandes
om udden in i viken och kan gå till strand och hjälpa
honom ta ner seglen!« [...] Bäst att börja trätan allaredan i
farstun, så fick den andre mindre etter kvar inne i salen!
[…]
Pukkila nappade in ett rev i talet. »Antageligen,
antageligen!« lät han höra ett mummel i skägget.
Ingalunda skjuter man orre utom skotthåll, och uppåt
tomma farstuväggar tänkte han inte spraka gnistor som
borde sveda kindhåren på Alastalo inne i salen där ett
dussin giriga öronpar på alla sidor kunde bli med om
och njuta av det roliga! (SA I: 23, 26, 27, kap. 1)

Nipistetty mies, niin kuin sanottu, oli Pukkila Alastalon
salinpuolelle astuessaan. Muulloinkin aina pisti harmiksi

Tillstukad, som sagt, var Pukkila där han steg in på
salssidan i Alastalo. Också annars förtröt det öga och

Spelet tammipeli, jeu de dames > dammspel är ett strategiskt brädspel som spelas av två spelare på schackbräden eller speciella
dambräden med 10x10 eller 12x12 rutor.
ramaskri, ra³ma~skri² n.; best. -et; pl. -n; stundom äv. ramaskrik -skri'k n.; best. -et; pl. –. (-skri 1895 osv. -skrik 1879–1937)
[efter d. ramaskrig, till det bibliska stadsnamnet Rama; jfr Mat. 2: 18 (DanBib. 1607: Vdi Rhama bleff hørdt. Graad oc Skrig)]
upprört protesterande (l. fördömande l. klagande), ”våldsamt skri” (av förbittring l. missnöje o. d.). Upphäva l. höja ett ramaskri.
AHNFELT BevO 12 (1879). Att så gott som altid ett ramaskri av missnöje upphäves (då ett nobelpris utdelats). LAURIN LivKonst
330 (1932). Skandaler med därav följande ramaskrin. VFl. 1934, s. 69. SAOB 1956: R 206–207, s.v. ramaskri.
422 SAOB 1924: F326, s.v. fason.
420
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silmään ja mieleen kun tuli ovesta sisään tähän saliin!
Tampuuri jo edessä? Porstuasta muuaalla saliin päästään!
[…] Pärisköön paskoja tyhmemmille: salia silloin
ajatellaan, kun pykninki nurkataan! […] Raatoa, kun
saisin minäkin uuden ripini viimein kehälle, niin kortteli
lisään, kortteli lisään joka mittaan: […] Nahkasohvakin
tuossa, Tukholman nikkarin tekoa, (AS I: 11, 12, 13,
kap. 2)

själ varje gång man kom hit in! Först en tambur?
Annanstans går man från farstu till sal! […] Sån skit han
kan tratta i dummare folk: det är salen man ser till när
knutarna laxas på byggningen! […] Anagga, den dagen jag
äntligen får mitt nya bygge rest, så ska det ett kvarter
till, ett kvarter till på varje kant: […] Lädersoffan den
med ja, stockholmssnickeri, s. 31(SA I: 31, kap. 2)

Det är som Kilpi själv konstaterar att han inväntar ett ord som passar en sats,
dvs. i sin egen kontext. Därför är det omöjligt att enbart räkna upp specifika
substantiv som Kilpi använder, eftersom varje ord ingår i sina kontexter som kan
bestå av långa avsnitt. Det sydvästfinska vardagsspråket och dialekten har lånat in
många germanska och svenska ord som avser hela den mänskliga kulturen i
skärgården. Det gäller salen, hemmet, möbler eller delar av möbler samt båtar
och deras utrustning. Det gäller uttryck kring mat, personer och kläder. De
paradigmatiska (ordvalen) och de syntagmatiska relationerna (fras, sats, mening)
går hand i hand. Men jag fokuserar nedan på substantiv- och verbval, verb- och
nominalfraser och ser hurdana motsvarigheter de får i den svenska
översättningen:
[…] ennen kuin taas ovi krapsahtaa ja Eevastiina seisoo
kynnyksellä ja hallelujan maut tuntuvat kitalaessa, kun
kumartelevan ja käskevän takana kaatit ja paratiisit
vilahtelevat silmään ja katetusta pöydästä näkee
senverran kulmaa ja karotteja, että salaatit huomaa ja
räättejä lukee ja sydän humahtaa iloiseksi! (AS II: 460, 23.
luku.)

[…] innan det igen skulle knäppa i dörren och hon stå på
tröskeln och man fick en smak av halleluja i gomtaket, då
det skymtar förklän i lustgården bakom henne som
bockar och bjuder och man kan se ett hörn av karotter
på det dukade bordet och kan observera salaterna och räkna
rätterna och känna en farande fröjd i hjärtat! (SA II: 416,
kap. 23)

Ja semmoisiakin herrassöötinkejä joukossa, että vähintään
maaherran naamataulu tarvitaan, ennen kuin piippu on
piipun arvoisessa leukapielessä! (AS I: 47, kap. 3)

Och sådant storherrskap bland dem att det krävs minst
en landshövdingsnuna för en käft som är såna pipor
värdig! (SA I: 62, kap. 3)

[…] kapteeni itse taatissa ja sortuutissa partaan sillalla,
(AS I: 429, kap. 10)

och kapten själv i ståt och syrtut423 stod på bryggan, (SA
I: 404, kap. 10)

[…] kyllä on koko miehessä sitä runtaa, jota pidellessä
on viisasta ennen rinnuksiin käymistä kysyä hyppysiltään,
onkos sittenkin parempi lyödä kamraatin käsi kamraatin
käteen, ja jakaa sovinnossa se, mitä tappelemalla ei saa.
(AS I: 88, kap. 3)

[…] hela karln har nog den rundningen, att man innan man
tar honom i kragen frågar nyporna sina, om det ändå inte
vore bäst att skaka hand som kamrat med kamrat och dela
i sämja på någonting man ändå inte kan fäkta sig till.
(SA I: 98, kap. 3)

[Pukkilaan äitimuori] vai Petter jo haminassa! Petter,
Petter, hän menee ja hän kerkiää, hän tietää riikit ja
ranskat, Krunstat ja haminat! Vai haminassa jo, sanon
paremmankin kerran, ja entispäivänä vielä hyppeli

[Pukkila morsgumman] ’[…]? Jag säger då det, är Petter
i hamn! Petter, Petter, han far och han hinner, han är
duss med svenskar och franskar, med Kronsta och alla
hamnarna! Jaså, framme allaredan, det säjer jag om igen,

423

SAOB 2000: S15745, s.v. syrtut, bet. 1).

221

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

hännissäni, juoksi kamarista tupaan ja tuvasta kamariin:
umpeles nappi tuohon: liirinki flakaa, jokos hattu on
putsattu, ota kamarin kaapista kaksi Ruotsin nenäliinaa,
pist’laskoon ja vakkaan, pentele, kun putosi sormista,
annas messinkinappi laattialta ja slipsi, minun
saksansamettinen slipsini, missäs se on nyt, kun
tarvitaan ja on kiiru, Petrereesan luuppi on rannassa
odottamassa, vedä piirongin loota auki: onko siellä, juokse
takakamariin ja kippaa klaffista, huiskase hopussa! Mitä
hemmettiä sinä karaat kuin päätön kana, kun se on
vieressä pöydällä! nopsaan nyt näpsään, Petrereesa flakaa jo,
solmi kiinni, niskan ympäri ensin, niskan, ja solmu
leuan alle, kruususolmu, kaksi lenkkiä! voi perhana!
Missäs patiinitkin vielä ovat, kyttää takakamarin sängyn
alle, katso tuvan uunin päälle, kolase porstuaan konttorista,
en suinkaan minä sukkasillani kapteeniksi juokse: joko
tuli kruusiliivikin vakkaan […]. Tiedän minä Petterini,
kyllä nenä hänellä kerkiää, kun vaan muu ruumis pysyy
fölissä! […] (AS I: 131, kap. 4)

och det var bara i går han ännu svansa omkring här,
sprang från kammar till stuga och stuga till kammar: ta
och sy i en knapp här, linningen flaggar, är hatten
borstad, ta tå av de svenska näsdukarna i kammarskåpet,
vik ner dem i vackan, fargen, nu föll den, ge mig
kragknappen, den är på golvet, och kravatten, min
tysksammets, var är den nu då, när den behövs och det
är bråttom, Petriresas slup väntar i stranden, dra opp i
birångslådan: är den där, spring till innerkammarn och
vänd ut klaffen, vifta på, vifta på! Vad fasen far du som en
huvudlös höna, den ligger ju på bordet! fart på föttren
nu, Petriresa flaggar redan, så var det knuten, först om
nacken, nacken, och knut under hakan, kråsknut, två
slag! men fan! var är bottinerna då, kika under sängen i
innerkammarn, titta på ugnen, känn efter i farstukontoret,
jag ska väl inte stå på puppen i strumplästen: är
kråsvästen med i kistan? […]. Jag känner ju Petter min,
näsan hans hinner alltid fram om bara kroppen hänger
med! […]’ (SA I: 137, kap. 4)

Kajuutta hänellä [Pukkila] on putsattu, mikä reera
ruuman puolella onkin, mastot hänellä välkkyvät, vaikka
olisi puu laho vernissan alla, partaat ovat maalatut
aluksessa, vaikka pohja vuotaisi kuin seula, miehet
oppivat Pukkilan laivassa tämmäämään aironsa pystyyn
lappeet viivansuorana rivinä, kun kapteeni astuu
silkkihatussa sataman kaijilta sluupin puolelle, […]!
Alastalolla on kajuutta kunnossa, mutta hänellä on
laivakin kunnossa. […]! (AS I: 97, kap. 3)

Sin kajuta har han putsad, vilken röra det må än vara i
ruman, masterna hans blänker om det än sitter röta
under fernissan, brädgångarna är målade på skutan om
än bottnen läckte som ett soll, kararna på Pukkilas
skepp lär sig stämma rätt upp med bladen i spikrak
rättning, när kapten i silkeshatt stiger i slupen från
hamnens kaj, […]! Alastalo har kajutan i ordning, men
han har skeppet i ordning likaledes […]!(SA I: 106,
107, kap. 3)

[…] ja ihmeteltävä järkensä vielä sokeammaksi, kun ei
pirussakaan pääse perille, mikä järjestys koko ramariikalla
oikein on, (AS I: 102, kap. 3)

[…] och förundra sig ännu blindare i vettet, när man inte
om så fan sprack kommer underfund med vad det
egentligen är för ordning på hela konkarongen, […]
(SA I: 110, kap. 3)

»Joko sinä virkasi paskannat, mastomaakari sinä ennen
olet ollut aluksissa!» [Eenokki] sanoa täräyttää hän niin
varmasti kuin pappi ramariikkansa rippiliinalta! (AS I:
135, kap. 4)

’Har du skitit sysslan din nu då, du var svår på master
förr!’ klämmer han [Enok] till så säkert som prästen hela
faderullan med skriftermålet! (SA I: 140, kap. 4)

Turvallinen mies niin paatissa kuin salissakin! ajatteli
Alastalo, kun peräpurje heltesi tuulesta juuri sopivalla
hollilla ja kaksimastoinen priiseilipaatti heikkenivin vauhdein
etupurjeellaan sieppasi sen nousuun, mikä tarvittiin, kun
oli viistettävä sahdatusti rantahuoneen nurkan taitse
siltakarkkuun. […]. (AS I: 124, kap. 4)

Säker karl i båt som i sal! tänkte Alastalo då jäcken
slaknade ur vind precis på rätta hållet och den tvåmastade
skötbåten stillade farten och lät förseglet dra sig upp så
mycket som tarvades för att snedda sakteligen förbi
strandbodsknuten till bryggkistan. (SA I: 130, kap. 4)

Voi taattia minunkin purstossani, jollei siinäkin olisi nostoa, ja
hetaletta minunkin kukonheltassani, jollei siinäkin olisi heittoa,
jos fyörättäisiin salissa kuin kuningasta riikissä ja SonniSamulia navetan keskikongilla! (AS I: 188, kap. 4)
Härkäniemi alkoi vähitellen saada korvansa umpeen
taaskin. Sämpylä hänellä oli kourassa ja rinkilä myöskin
ja täysi kahvikuppi kädessä: ei mitään hätää. S. 248 […]

Nog ståtade jag allt själv med stjärten och lyfte allt på kammen
om jag blev förd salen runt som en kung genom riket och
stortjuren [namn utelämnats] på mittgången genom
fähuset! (SA I: 187, kap. 4)
Härkäniemi började småningom få lock för öronen
igen. Bulle hade han i näven, en kringla desslikes och
en full kopp kaffe i hand: ingen nöd och ingen sorg.
[…] Evastina fick du [Alastalo] den gången, och inte
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Eevastiinan sinä [Alastalo] sait muinen, enkä minä. Silmä
oli joutilas ja noukki vielä Siviänkin, ennen kuin ajatus
palasi vakaviin [...] siriä ja silmään suliva, niin että sydäntä
herkäisee, mutta eikös vain ole huulen hilppa ilmi Eevastiinaa,
ja missäs minä saman silmän veikankan muistan, ellen
Eevastiinan kasvonkuisteilla, kun oli niillä mittumaari ja
lehvät lehtimässä […]! Jaa-jaa! Alastalokin niin kuin
Jannekin, ja Siviä niin kuin Eevastiinakin, kullakin on
aikansa, varsalla hyppiä laukkansa kedolla ja juhdata
kaakkina länkiruom rintaluilla, ruoholla kukoistaa kukkasen
sirkkuna pyörtäneellä ja varistaa palkona rikkapapunsa
ruokajyvien mukana laariin, neidolla olla helpeä silmäin
hilpiviltä ja siljas kielen kostumilta, kun on veri naarailla ja
viehto ihon pyörylöillä, mutta hölppä silmäin karttuvilta ja
raiska kielen raksuvilta, kun on laukka ratsastettu, ikä
leikistä jäljellä ja oma kukoistus tyttäressä! Sämpylän tiedän
tuoreeksi, kun sen syön, ja parhaasi taisit, Eevastiina,
minulle tarita, kun on vehmas vehnänen minulla
varmana kourassani!
Härkäniemi oli jo jättänyt sekä Siviän että
Eevastiinan, kullakin hetkellä on oma murheensa ja
huolensa, ja toppakahvia juodessa on tärkein huoli siitä,
että suuhun tuleva maistuu suussa hyvältä. (AS I: 248–
249, kap. 5)

jag! Ögat tog ledigt och plockade ännu upp Siviä innan
hans tankar vände tillbaka till allvarliga ting […]
täcknätt, en ögontröst så det tar en i hjärtat, men är inte
läppfasonen tydligt och klart densamma som Evastinas, och var
har jag sett samma ögonglimt i mina dar om inte på Evastinas
ansiktsfarsukvist, när den var majad till midsommar! […]! Jojo! Alastalo liksom Janne, och Siviä liksom Evastina,
alla har de sin tid, att fölskutta sin galopp på ängen och gå
dragök med remtyg och rankor, blomma näpet i gräset på
dikesrenen och strö sitt ogräsfrö ihop med sädeskornen i bingen,
vara ungflicksmuntra i glada ögonen och milda i mjuka tungan,
när snaran ligger i vattnet och ringlarna lockar sig på skinnet,
men slaka i ögonpåsarna och slarviga i sladdertungan när
galoppen är riden, åren sackar efter lekarna och dottern tar över
blomningen! Bullen vet jag är färsk när jag äter den, och
jag tror allt du bjöd mig ditt bästa, Evastina, när jag
fick ditt nybakta vetebröd stadigt i näven!
Härkäniemi hade nu lämnat både Siviä och Evastina
därhän, varje stund har sitt eget bekymmer och beråd, och
ska man dricka kaffe med dopp är det viktigast att se till
att vad man får i munnen ska smaka gott. (SA I: 242–
243, kap. 5)

[…]? herra jesta, jokos prikka on valmis, vieraat
odottavat ja Langholmakin jo salissa! Siviä, Siviä,
lusikat unohtuneet! hae klahvista, juokse tupakamariin,
hopealusikat silkkitoosasta ylimmältä hyllyltä, franskan
tuliaiset, […]! (AS I: 192, kap. 4)

[…]? herrejesses, är brickan inte klar, gästerna väntar
och Langholmarn står inne i salen redan! Siviä, Siviä,
det fattas skedar! hämta bak klaffen, spring till
stugukammarn, silverskedarna i silkesdosan på övre
hyllan, franska förningen,424 […]! (SA I: 191, kap. 4)

Härkäniemi ymmärtää porsaan pruunin pöydässä, ja
sanoo sen muillekin: […]: Alastalon Eevastiinan
paistama porsas! nyt on luukku kiinni ja lämy
sisäpuolella ja minä niistän nenäni, semmoinen kiiru, että
pisu hameen alla herisee! Kahvit ja kulaamiset, pidot ja
paistamiset, todit ja tälläämiset: Eevastiina, kun kahvit on
juotu, niin taritaan klasit! Eevastiina, kun ateri on
korjattu, niin karahvit saliin! Eevastiina siellä ja
Eevastiina täällä, juoksut ja passaamiset, pöydät ja
pinoomiset, asetit ja ateriat, prikat ja pikarit, taatit ja tiskit
[…]! (AS I: 194, 195, kap. 4)

Härkäniemi förstår sig på brunskorpan när han tar för
sig, och talar om det för andra med: […]: en gris som
Alastalo-Evastina själv har stekt! nu är luckan stängd
och värmen innanför och jag får snyta näsan, brått har
man så man kan pissa ner kjolen! Kaffekok och kastruller,
kalas och kringelbak, toddar och teskedar: Evastina, när
kaffet är drucket ska det vara glas! Evastina när det är
avdukat ska karaffinerna in i salen! Evastina här och
Evastina där, springa och passa, duka och diska, asjetter och
karotter, brickor och bägare, fat och finerier […]! (SA I: 192,
193, kap. 4)

Talonpojan suuiho ei ole fröökinän huulihipiätä, vaan täysimiehen nahkaparkkia, ja sen aineen, joka prykätään sitä
leikkaamaan, pitää karvastella väkevältä ja lasisssakin
ennenkuin suussa, säesti Lahdenperä työtänsä, kun
mieleviltään katseli […] Merkillistä: Siviäkin, taitoflikka
aina ja järjestyksen ihminen, lykännyt lasit niin, että saa
hakea: […] Korkeita herroja katsotaan silmään ja
säädyllisesti kasvotauluun, ennenkuin praakkiin rohjetaan
ja kuulumiset kysytään! ajatteli hän [Härkäniemi] (AS
II: 58, 59, 61, kap. 11)

Skinnet i en bondemun är inte likt hyhinnan på frökenläppar,
utan en vuxen karls garvade hud, och den vara som man
brygger för att sveda hål på den måste glöda stark allaredan i
glaset innan den hamnar i mun! lät Lahdenperä sitt verk
åtföljas av en tanke. […] Konstigt: att nu också Siviä,
alltid en klipsk jänta och ordningsmänniska, har skuffat
undan glaset så man får treva efter det: […]Höga
herrar tittar man in i ögonen och belevat i synen, innan
man dristar sig att prata och fråga hur det står till!
tänkte han. […] (SA II: 54, 57, kap. 11)
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»Puurissa on kaikki ooll reit ja niin kuin ollakin pitää!»
lopetti hän meriraportin ja hellitti pihtinsä. [...] Ostin
Hammista konstille rihvelitaulun ja opetin kirjoittamaan
sen verran, että jurnaalin osaa pitää vahdissa, [...]
Retari siristi silmiään orpanaansa. »Vai olet sinä,
Kleofas, ollut Albatrossissa sekä konsti että tyyri? [...]!»
»Heh-heh!» osasi muuten puhelias puosu tällä hetkellä
vain naureskella. [...] »Heh-heh!» oli puosun sen vuoksi
vain naurettava koko mies hyvillänsä silmäin herua myöten.
»Kost’ Jumala!» olisi kyllä vähän myöhemmin tullut
mieleen ihmismäisesti sanoa, mutta se oli silloin jo liika
myöhäistä: retari oli jo timperin kohdalla. [...] Se oli
mistaaki se perunain osto, minua harmitti vielä vuosia
jälkeenkin päin aina kun Valparaison latituudin poikitse
seilattiin, sillä sillä latituudilla me kymmenen
tynnyrillistä saimme purkaa yli puurin Isoon
Valtamereen! [...] sanoi hän ja katseli pienellä
naurunkurilla raa’an roikkuvaa plokkia [...] »Pojat, pistäkääs
ploki liikkeelle, että retari pääsee mihin taas!» (AS II:
135, 140, 141, 149, 153, kap. 13)

»Ombord är allting ålrejt som det ska vara!« avslutade han
[kaptenen Kalle] sin sjörapport och lossade på tången.
[…] I Hammen köpte jag en griffeltavla åt konstapeln
och lärde honom skriva så pass att han kan föra
schurnalen på vakterna, […]
Redarn kisade på sin kusin. »Jaså, har du Keofas varit
både konstapel och styrman på Albatross? […]!» »Hehe!» var allt vad den annars talföre båsen just nu kunde
småskratta. […]»He-he!» blev båsen alltså därför nödd
att skratta, väl till mods trots allt ända ut i ögonvattnet.
»Guvedergälle!» hittade han nog strax efteråt på att vara
som folk, men då var det för sent: redarn stod redan
framför timmerman. […] Det var ett misstag med hela
potatisköpet, ännu många år efteråt grämde det mig
varje gång vi krossade Valparisolatituden, för det var på
den bredden vi fick lämpa tie tunnor ombord i Stilla
havet! […]sade han och tittade lite illmarigt på blocket som
dinglade under rånocken. […] »Pojkar, gör blocket klart så
redarn kommer i land igen!« […] (SA II: 122, 127, 128,
135, 138, kap. 13)

I Kilpifinskan bildar också specifika verb och verbfraser med attribut och adverb
av olika slag ett oefterhärmligt språk. De fysiska beskrivningarna finns i dubbla
verbuttryck som uttrycker det frekventativa och lyfter fram det hur personen i
fråga ser ut eller hur han säger något. Karakteristisk för Kilpi är exempelvis
kombinationen puhaltaa puuskutella, som ordagrant betyder ’blåsa och småstöna’,
dvs. har upprepande verbaktion. I exemplet ilmaa keuhkoihinsa ja keuhkoistansa
uttrycker från–till, dvs. ’luft in i lungorna och ut ur lungorna’. Den svenska
motsvarigheten bälga luft i lungorna ger den fysiska bilden, men det är ofta svårt att
exakt få fram Kilpis verbteknik på svenska. Därtill kommer allitterationen som
förstärker Kilpis verbnyanser.
Totisesti sopii senkin kelmin ja viisumaakarin puhaltaa
puuskutella ilmaa keuhkoihinsa ja keuhkoistansa yhtä
tyytyväisenä ja yhtä syvin vedoin [...] (AS I: 18, kap. 2)

En sådan bestyrare och filur kan sannerligen nu bälga
luft i lungorna med lika belåtna och djupa andetag som
en karl som […] (SA I: 36, kap. 2)

Pukkila onkin peto ymmärtämään hyvän piipun, se maku
hänelle on tunnustettava, ajattelee miehestä muuten
mitä hyvänsä! päästä hänet ennen itseäsi piippuhyllyn
eteen kronastamaan, niin puhalla siltä päivältä näppejäsi, jos
senjälkeen enää luulet siltä hyllyltä parhaan piipun
noukkivasi itsellesi: Pukkila sen on napannut! [...] (AS I:
42, kap. 3)

Pukkila är förresten en attan att begripa sig på pipor, den
smaken får man lov att erkänna att han har, vad man
än annars må tycka om karln! släpper du honom före
dig att krafsa i piphyllan så kan du slicka dig om fingrarna
den dagen, ifall du har tänkt locka åt dig bästa pipan på
hyllan: den har Pukkila lagt beslag på! […] (SA I: 57,
kap 3)

[...] että silmäkulmien pensaat hän on saanut kasvatetuiksi
sellaisiksi, että niiden varjossa silmäparin on hyvä luurata
ja luvata: sopukaupalla, sopukaupalla tässä asia
souvataan, mutta jollei sopukauppa auta, niin on täällä

att ögonbrynsbuskarna har han lyckats odla därhän, att det är
gott för ett ögonpar att lura och lova i skuggan av dem:
överens, överens ska vi jämka denna saken, men
hjälper det inte med jämkning, så sitter här spets också,
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tikkukin varalta, tikku kuin teräskärki kummankin
silmän naurussa: eikös sovi sopukauppa paremmin? ja
leukapielet myöskin [...] (AS I: 88, kap. 3)

en spets som en ståludd i vardera ögonmyset: blir det
inte bättre om vi jämkar? och käkarna desslikes […]
(SA I: 98, kap. 3)

Pukkilalle tuommoinen piippu sopii, hänellä on
semmoinen luonto, ettei hän ajattele itseänsä ensiksi,
omia sormiansa, sopivatko ne, ja mikä sopii omiin
sormiin, vaan hän ajattelee ensimmäisenä ottamista, kun
on otettava näkyvissä; ja tuo Antverpenin piippu on kyllä
semmoinen kapine, joka pliiraa hyllyltä, pliiraa kuin

För Pukkila passar den sortens pipa, han har den
naturen att han inte tänker först och främst på sig själv,
på sina egna fingrar, om de ska passa, och på vad som
passar i hans fingrar, utan han tänker allra först på vad
han kan ta, om det finns något inom synhåll att ta; och denna
Antwerpenpipan är nog en pjäs som står och blinkar

ja päärlemo hänen silmäänsä pistäisi, vaikka hemppua
killuisi pahemminkin käden vastuksensa varassa, kuin
Antverpenin piipussa? (AS I: 93–94, kap. 3)

inte Pukkila om inte silke och pärlemor stack honom i
ögat, ens om där hängde ännu värre grannlåt i vägen för
hans hand än det gör på Antwerpenpipan! […] (SA I:
103, kap. 3)

saakuti, kilkuttaa jo kaukaa silmään: ota minut,
niin korean saat! Ei Pukkila olisi Pukkila, jollei silkki

på hyllan, blinkar som attan, plirar en i ögonen på
långt håll: ta mig, så får du nånting grant! Pukkila vore

Det auditiva finns i personporträtteringen som nedan där nämndeman
Lahdenperäs sätt att tala jämförs med en kråka med attribut som kärkeä äänen
räkä där kärkeä har betydelsen ’skrovlig’ och äänenräkä ’röstens snor’ vilka är
karakteristiska uttryck för Kilpi då en persons sätt att tala beskrivs. Jämförelserna
med djur och i kombination med religiösa drag åstadkommer det komiska så som
nedan:
[...] niin mursi nyt vaikenemisen muurit mietteliäässä
piirissä paljastettujen parkinpiirustusten edessä
Lahdenperän lautamiehen kärkeä äänenräkä: »Vaak!»
päästelee siis varis herätessänsä kiitoksia aamun heriöihin ja
loittojen kaikumille, [...], mutta jumaliste, […]!» kehui hän
ja
paisutteli
paasaskeli,
koskei
ymmärtänyt
hepreansvenskasta edessään enempää kuin nauta
virsikirjasta, […]. (AS II: 165, 166, kap. 14)

[…] så krossades nu tigandets murar kring den
tankfulla kretsen inför de avtäckta barkritningarna av
nämndeman Lahdenperäs skrovliga röstkrax. »Kra!» låter
alltså den vaknande kråkan ur sin lovprisning i morgonens väkt
[…], men anamma, [...]!« skroppade425han och lät så stor
på sig som möjligt, eftersom han inte förstod mer av
svenskahebreiskan framför sig än en ko av psalmboken,
[…] (SA II: 149–150, kap. 14)

’Antaa Alastalon nyt pitää pormääkkiään ja puhella
parkeista koko vatsan täydeltä, koska sitä varten koko
pitäjä haalataan koolle ja hänellä vatsan henkeä on
pitempäänkin praakkiin!’ oli hän [Pukkila] sluupissa
tullessa sanonut Evaldillekin ja lisännyt:’ […]!’ (AS I:
305, kap. 7)

»Vi låter nu Aastalo hålla sin låda och prata om barkar så
mycket magen rymmer, när han nu engång har halat426 hit
hela socknen och har anda i magen för en långpredikan!«
hade han sagt till Evald medan de var på väg i slupen
och tillagt: » […]!« (SA I: 293, kap. 7)

Kalle manueeraa laivaa paremmin kuin kieltänsä ja minä
pelkään, että tällä hetkellä olisi kielen manueeraus hänelle
tärkeämpi taito. Kajuutassa ovat kuumat paikat, se n
vissi! (AS II: 130, kap. 13)

Kalle manuverar skepp bättre än sin tunga, och jag tror
nog att just nu skulle han behöva manuvera tungan bäst.
Det går hett till därinne, det är säkert och visst! (SA II:
117, kap. 13)

»Tässä takaehtoina tullut riitatuksikin piirustelluksi!» selitteli
hörähteli Alastalokin siis nyt vain tasaisimmiltaan ja
krymppäsi
kokoon
liikoja
liepeitä
komeuden

»Jag har suttit några kvällar och ritat och petat lite grand!«
förklarade alltså Alastalo småbrummande på sitt allra
lugnaste vis och drog ihop det yvigaste av sitt pampiga

425
426

SAOB 1973: S4984, s.v. skroppa, sv. dial. ’skallra, bullra, smälla’, i Finl. vard. skrodera, skrävla.
SAOB 1930: H70, s.v. hala, bl.a. sjöterm., se bet. 1–3.

225

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

laahustimissa askelten kannoilla. »Toin katseltavaksi, jos
jonkun tekee mieli silmän pitelemältäkin tunnustella
kriipustuksia!« sanoi hän puheli niin kuin mäikän
heiluttaja, joka iskuhumauksen jälkeen ja moukarin
talttaa levähytellen korttelia syvemmälle honkapuun
sisuksiin ajetun tamminaulan laulavilla niskoilla ennen
uutta olantakaisen puhtia selittelee rintapalkeittensa
huohottimilta: taputtelin tassuttelin äijää hiemasen
hattuun! […]. Tulevat tramppaavat kaikki rohkeahattusina
nyt ympärille tunkemaan, niin ettei jää tilanruumaa näytellä
Langholmalle ja rauhassa osoitella, kuinka on ajatellut
etustäävin kurotuksen ja takastäävin kuvepielet!
harmitteli Alastalo nenätuhimiinsa, […]. (AS II: 163,
kap. 14)

mantelsläp bakom fötterna. »Jag tänkte jag skulle lägga
fram det här, ifall att någon har lust att skåda närmare på
mina streck!« fortsatte han i den ton varmed en
knostersvängare som efter ett dundrande slag makat
släggborret bättre till rätta ovanpå den dirrande ekhälen
som han nyss har kört ett kvarter djupare in i furutimret
förklarar med flås i bröstälgen innan han tar sats till en
ny rundsving: gubben måste knackas i skallen lite smått!
[…] Nu kommer de alla höga i hatten trampandes och
tränger sig, så att här inte blir plats att visa för
Langholmarn i lugn och ro hur man har tänkt sig
förstävens fall och fasonen på akterskarpen! harmade
Alastalo sig fnysnäst, […]. (SA II: 146, 147, kap. 14)

Pukkila är förargad på Alastalo – ”En förtret hela Alastalo med sina bestyr och
barkar.” (SA I: 54, kap. 2). I nedanstående citat finns de för sydvästfinskan
typiska orden med svenskt inflytande. Pukkila är arg och det kommer till uttryck
på olika sätt: han tänker och han talar, men mest tänker han vad han ska säga åt
Alastalo som svar på tal:
Pukspröötti ja ohran hius! Sammakko minä olen iholtani, jollen
minä nyt suutu ja veri kuumahda! »Hiuksen tutkaimiakos
Alastalossa ohrariiheltä laariin lavaistaan ja pukspröötin
tikkukos tarhaladon nokkapäässä rikaa Siwiän meriastiaksi ja laiva-alukseksi?» kysyi Pukkila kivahti pippuraa
silmiltä ja käärmettä kieleltä. Eikä huojentanut vielä
tämäkään sydämen paksuja keviämmille. ’Justeerannut!’
karvasteli, kirventeli munaskuun hellillä kuin haukan kynsi.
Vai minä justeeraisin, kun mitat ovat selvät ja sifrat
pläkillä kruunun kirjoissa: vajaa tuuma vaille jalkaa
pitempi, vaikka hirtettäisiin sekä Usko että Siwiä ja
Alastalo vielä kolmanneksi killumaan potkimaan Siwiän
keulapiikkiin! »Jokos sinä sitten olet justeerannut riitinkisi,
parkin riitinkisi, parkin-parkin, sanon, parkin penteleen
riitinkisi, miltäs partaalta tässä astiassa pukspröötti
haistelee ilman kuria, paapuurikyljeltä vai styyrpuurilaidalta
vai ahteripiikinkös sinä keulatikun sopivimmin pystytät
pullakakun häntäpyrstön koristukseksi?» kysyi hän ja
laskotti silmänsä laupiaiksi. Saa kuulla justeeramisensa ja
syödä myöskin! ajatteli Pukkila myrkyllisesti hampaisiinsa,
mutta lisäsi kuitenkin jupisi selitykseksi huuliparrastaan:
»Parkista puhelen, parkinpaskasta!» (AS I: 396–397,
kap. 9)

Bogspritt och kornborst! Skinn som en groda har jag väl om jag
inte nu blir arg och het i blodet! »Sopas det kornspröt i
bingarna på Alastalo ur rian och är det språtan på en
ladugavel som riggar Siwiä till skepp och sjöbåt?« fräste
Pukkila en fråga med peppar i ögonen och ormgift på tungan.
Och inte ens det lättade på tjockan kring hans hjärta.
’Justerade!’ sved och stack en i ömma njurarna som en hökens
klo. Jaså justerade jag, när måttena var klara och siffrorna
förda med bläck i kronans längder: en knapp tum fått i en
fot längre, om man så hängde både Usko och Siwiä
och Alastalo på köpet och dingla och sprattla i förpiken på
Siwiä! »Jaså har du kanske själv justerat dina ritningar,
ritningarna till barken din, till barken-barken, säger jag,
ritningen till din förbannade bark, så du vet på vilken bog
som bogsprötet nosar på vädret, på babords sida eller på
styrbordskanten eller blir det att sticka förstången i
akterpiken till svansdekorasjon på hela limpan?« frågade
han och gjorde sig menlös i ögonen. Där får han höra om sin
justering och äta opp den med! tänkte Pukkila giftigt bak
tänderna men lade i alla fall till en förklaring ur
mustaschen: »På barken menar jag, skitbarken!« (SA I:
375–376)

Det germanska och svenska inflytandet i Volter Kilpis sydvästfinska språkvaritet
förekommer i sjöterminologin och i yrkesjargongen. Sjötermer som brigg → priki
och bark →parkki, skonare → kuunari allt det som har med fartyg och segling att
göra har de förfinskade morfologiska formerna som ovan beskrivits. Utom
sjöterminologi finns de germanska orden i konkreta föremål och i kläder men
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också i verbfraser. Eftersom relationen jag–den andre är central i
skärgårdsskildringen är användningen av person- och tillnamn betydelsefulla för
berättandet. Än ser vi som läsare på tillståndet och händelserna i salen genom
berättarens röst, än genom någon av centralfigurerna, som i sitt tänkta tal tilltalar
antingen sig själva eller någon annan. Citationstecken står i originalet för tänkta
eller uttalade repliker, medan de berättade och återberättade historierna (t.ex.
Alastalo berättar om tullkapten Blomberg) anges med apostrof. I den svenska
översättningen används genomgående apostrof för berättelser i förgången tid.
Interpunktionen är en viktig faktor som skapar rytm och andning. Ovan har
Kilpis användning redan kommenterats vad gäller utropstecknet, som tillsammans
med exempelvis affektfyllda och expressiva utsagor (antingen i det tänkta talet
eller i det uttalade) får en effektfull kläm (Pukkila, Alastalo). Men då den sävlige
estetikern och vardagsfilosofen Härkäniemi funderar och resonerar är
utropstecknen betydligt färre vilket också visar hans långsamma och lågmälda sätt
att vara.
Nedan ger jag exempel på några finska formuleringar ur prologen med de
svenska översättningarna. Volter Kilpis specifika finska med de ofta allittererande
formerna får sina beskrivande motsvarigheter i Thomas Warburtons svenska
översättning. I exemplen kommer Kilpis nyskapande språk till uttryck; Kilpi
använder ordformer som vaipu i stället för vaipuminen. Han gör sammansättningar
som silmänkiilu där svenskan har en hel fras. Där Warburton är tvungen att
förlora i språkformen, kompenserar han med en lämplig form. Kilpis prolog visar
genast den specifika språkformen som bygger mycket på det auditiva; Kilpi har
lyssnat sig till de olika orden och ordvalen, så som han själv skriver. Den svenska
översättningen återger dessa ord och fraser på exakt sätt.

Nominal- och verbfraser
Volter Kilpi: Alastalon salissa ([1933] 1997)
Kirkkomaa. Esiluku (AS I: VII–XX)
_________________________________________

Volter Kilpi: I salen på Alastalo (1997) sv. övers.
Thomas Warburton
Kyrkogården. En prolog (SA I: 11–21)
___________________________________________

Nominalfraser

Nominalfraser

miehiä
elontäyteydessänsä,
ruskean
käheröissä
partapensaikoissa kuria ja kujetta, silmänkiiluissa pilaa
ja hilpaa räiskymiltään; (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XI)

män i sitt livs fullhet, med skämt och skälmeri i sina
brunkrusiga skäggbuskar, med gyckel och munterhet
gnistrande i ögonglimten; (SA I: Kyrkogården. En
prolog, 13)
gamlingar, med ett undergivet, ödmjukt beredvilligt lugn i sin
uppsyn, (SA I: Kyrkogården. En prolog, 13)

vanhuksia, kasvoilla altistunut, nöyrästi valmis tyvenyys,
(AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XI) [jfr tyve, tyyneys]
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puheenmuisto (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XII)

minnenas röster (SA I: Kyrkogården. En prolog, 13)

on tyrehtyneissä rinnoissanne läikehtinyt elämän
valtoin aallokko. (AS I: Kirkkomaa, Esiluku, XII)

era förvissnade tinningar har blomstrat, livets mäktiga
vågsvall har genomspolat ert förtvinade bröst. (SA I:

Kyrkogården. En prolog, 14)

Sinä ihminen, kokija ihmiselämän kipeyksien ja onnen
vaivojen ja voittojen, (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIII)

Du människa, som erfarit människolivets smärtor och lyckans
mödor och segrar, (SA I: Kyrkogården. En prolog, 14–15)

haaltuneella otsalla vain muistojen kuulas viileys kuin
väistyvän ehtoon viimeinen viipyvä heije yöhön kelmenevillä
metsän latvoilla, (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIII)

med endast minnenas dunkelsvalka över din bleknade panna
likt den sista dröjande återglansen av en vikande afton mot
natten över skogens toppar, (SA I: Kyrkogården. En prolog,
15)

toivon kultalankojenko helmivät ihmekirjat, (AS I:

de lysande siraterna av hoppets gyllentråd (SA I:

kuin aallon vaipu meren povella (AS I: Kirkkomaa.
Esiluku, XIV)

likt en sjunkande våg på havets yta (SA I: Kyrkogården.
En prolog, 15)

kuin huilun helkkivä helke (AS I: Kirkkomaa. Esiluku,
XIV)

som en ilande flöjtton (SA I: Kyrkogården. En prolog, 16)

kuin asettuvien merien raiku (AS I: Kirkkomaa. Esiluku,
XIV)

som mullret i ett stillnande hav (SA I: Kyrkogården. En
prolog, 16)

huivien hilskettä (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XVIII)

svajande huvuddukar (SA I: Kyrkogården. En prolog, 19)

Näen loitommillekin kallion kärjitse niemen päässä
meren säkenöiville seljille, aallot loiskuttelevat kuin valtoin
vallaton lammaskarja, harja harjan takana viskautuu ilman
karkeloihin, hohtaa hetkensä sinensä kuulaissa, viskaa
harteilleen hopeaisen vaahtokiehkuran ja suistuu säihkyen
tummaan hautaansa tarjoten tilaa sinisille siskollensa
niin monta kuin niitä on lukematonta tulijaa loittojen
loiskumien raittiilta aavoilta. (AS I: Kirkkomaa. Esiluku,
XVIII)

Jag ser de gnistrande fjärdarna även, bortanför
klippspetsen ytterst på udden, vågor som stänka en yr
och lössluppen fårskock lika, rygg bakom rygg slungar sig
upp i luftdans, skimrar sin stund i sitt genomlysta blå,
kastar en slinga av silverskum över skuldrorna och störtar
gnistrande i sin mörka grav lämnande rum för sina blå
syskon så tallöst många de nalkas från de friska vidderna
av sin fjärran oro. (SA I: Kyrkogården. En prolog, 19)

lokkien riekuva kirkuna yllään ja totkujen kirpeä tuoksu
ympärillään (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

med skärande måsskrän ovanför och den fräna
rensdoften omkring sig (SA I: Kyrkogården. En prolog, 20)

Avartuvat silmiini vihannat laaksot lainehtivine peltoineen,
joiden teräksistä ruista raikas tuuli harjaa ja hulmii. (AS I:
Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

För mina ögon vidga sig dalar i grönska med böljande
åkerfält, där en frisk blåst krattar och gungar den stålstyva
rågen. (SA I: Kyrkogården. En prolog, 20)

Koivikkojen lomitse pilkottavat mäen hyppylöillään pienet
hiljaiset
kylät
ja
yksinäiset
uneksivat
talot
sunnuntairauhassaan, auringon valo välkkyy kuistien
kirjavilla ruuduilla ja kukkiva omenapuu huojuu
päätykulmassa. (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

Mellan björkdungarna skymta på sina kullars krön de små
stilla byarna och ensamt drömmande gårdarna i söndagsfriden,
solskenet glimmar i farstukvistarnas granna glasrutor
och ett blommande äppelträd vaggar invid gaveln. (SA
I: Kyrkogården. En prolog, 20)

Kirkkomaa. Esiluku, XIII)

Kyrkogården. En prolog, 15)
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Näen nuo hiljaiset kylät, hiljaiset talot, näen noihin
suvisen sunnuntain aamupäivän helmoissa torkkuviin tupiin,
joissa hyrisee rauha kuin vuossatojen pohjilta kantava urkujen
humina. (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

Jag ser dessa tysta byar, tysta gårdar, jag ser in i deras
storstugor som vila i sommarsöndagens förmiddag, med en
susande frid likt ett fjärran orgelbrus från sekler tillbaka. (SA
I: Kyrkogården. En prolog, 20)

oh, vuosikymmenten takainen ilman hulmu, leyhy, tuoksu
lievivänä kasvoillani (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

o luftdrag, fläkt, doft från forna årtionden som smeker mitt
ansikte (SA I: Kyrkogården. En prolog, 20)

kangastakaa kipeä ja ihana muiston tuokio rakastaville
silmilleni! (AS I: Kirkkomaa. Esiluku, XX)

låten ett smärtsamt och härligt minnesögonblick stå fram
i hägring för mina älskande ögon! (SA I: Kyrkogården.
En prolog, 21)

Kilpi har konstaterat att hans ordval bestäms av det ord och dess form och
uttryck som ska stå i en sats.427 Det är alltså det språkliga sammanhanget som är
avgörande för det auditiva och visuella uttrycket. De olika deskriptiva verben
som beskriver tal- och tankeprocesser, handlingar och händelser kan bildas på
olika sätt. Redan det första citatet är den första meningen i prologen Kyrkogården:
Suvinen, sunnuntainen ehtoopuoli. Hiljainen saaristokirkko
hautausmaan keskellä. Kirkon musta paanukatto kohoo
korkeana ja vakavana lehviköissään, läntisen auringon välke

Sommar, en söndag mot aftonsidan. En tyst skärgårdskyrka
omgiven av gravar. Kyrkans svarta spåntak reser sig

jonka kaartuvalta pinnalta himertää silmään
ruostunut, sammaltunut kirjoitus. Hiljaisempaako vielä
ristimetsässä, kuin äsken pyhäehtoisen lepoonsa
suljetun rautaportin suulla? (AS I, Kirkkomaa. Esiluku,
XI)

med en igenrostad, mosstäckt inskription skymtande
på den buktiga ytan. Är det ännu tystare i skogen av
kors, än nyss vid järngrinden, sluten till helgaftonsvila?
(SA I, Kyrkogården, En prolog, 11)

Kaikki, kaikki te kalpeat lepääjät olette kerta eläneet,
seisahtuneet sydämenne ovat sykkineet, veren riemu on
soittanut suonissanne, ohimojenne lakastuneet kulmat
ovat kukoistaneet, on tyrehtyneissä rinnoissanne
läikehtinyt elämän valtoin aallokko. (AS I, Kirkkomaa.
Esiluku, XII)

Alla, ni alla bleka vilande har engång levat, era hejdade
hjärtan har klappat, blodet har sjungit sitt jubel genom era
ådror, era förvissnade tinningar har blomstrat, livets
mäktiga vågsvall har genomspolat ert förtvinande
bröst. (SA I, Kyrkogården, En prolog, 14)

Santa juoksee saarnatuolin tuntilasissa, hetket tykkivät kuin
korvan kuultavina iäisyyden virtaan. (AS I, Kirkkomaa.
Esiluku, XVI)

Sanden löper i predikstolens timglas, ögonblicken tickar sin
väg i evighetens ström nästan hörbart för mina öron. (SA I,
Kyrkogården, En prolog, 17

Avartuvat silmiini vihannat laaksot lainehtivine peltoineen,
joiden teräksistä ruista raikas tuuli harjaa ja hulmii. (AS
I, Kirkkomaa. Esiluku, XIX)

För mina ögon vidga sig dalar i grönska med böljande
åkerfält, där en frisk blåst krattar och gungar den stålstyva
rågen. (SA I, Kyrkogården, En prolog, 20)

Koivikkojen lomitse pilkottavat (AS I, Kirkkomaa.
Esiluku, XIX)

Mellan björkdungarna skymta (SA I, Kyrkogården, En
prolog, 20)

leikkii sen punaisella seinämällä kirkastaen valkeat
akkunanpielet. Sanomaton rauha ilmassa ja ylt’ymprillä.
Ainoana äänenä vain haapojen lepatus sammaltuneen
kiviaidan vierellä (AS I, Kirkkomaa. Esiluku, IX)
[’reser sig höga och allvarsamma’]

427

högt och allvarsamt i lövverket, blänk av västersolen
spelar på den röda väggen och lyser upp dess vita
fönsterposter. Obeskrivlig frid i luften och på alla
sidor. Allt som hörs är asparnas klapper utmed den
mossbeklädda stenmuren. (SA I, Kyrkogården, En
prolog, 11)

Volter Kilpis brev till Vilho Suomi 7.11.1937 i Lyytikäinen (red.) 1993: 79–80, 118.
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Menneet päivät, menneet, muistojen kullan kirkastamat
päivät, menneet ihmiset, menneisyytensä korkeudessa
kaivatut, kunnioitetut ihmiset, kangastakaa kipeä ja
ihana muiston tuokio rakastaville silmilleni! (AS I,
Kirkkomaa. Esiluku, XX)

Förgångna dagar, förgångna minnens förgyllda dagar,
förgångna människor, i sitt förgångnas höghet saknade,
aktade människor, låten ett smärtsamt och härligt
minnesögonblick stå fram i hägring för mina älskande ögon!
(SA I, Kyrkogården, En prolog, 21)

Kilpi personifierar gärna; i det första exemplet har finskan det för Kilpi typiska
sättet att uttrycka verb så som kohoo → kohoaa, den finska essivformen korkeana
betyder egentligen ’reser sig höga och allvarsamma’. Kilpi använder allitteration
där det bara är möjligt, ovan med k-ljudet, i svenskan finns en allitteration med sljuden. Verbet himertää (jfr himmertää ’hohtaa’, ’siintää’; himmetä, himmentynyt) betyder att ögat just och just kan läsa och tyda inskriften som tiden nött bort. I den
svenska motsvarigheten finns detta som inbyggt i skymtande, Kilpis specifika
himertää är svårt att uttrycka på något annat sätt. I exemplet allittererar verben
med s-ljudet i kombination med substantiven på s. Det auditiva i ”tykkivät kuin
korvan kuultavina” och jämförelsen ”nästan hörbart för mina öron” finns i den svenska
översättningen; Kilpi vill gärna använda ett upprepande språk, ingenting som inherent skulle ingå i et språkligt uttryck. Den språkliga formen ska samtidigt vara
auditiv och visuell: man ser timglaset, man hör sanden rinna ljudlöst, men man
hör det just och just. De finska allittererande ljuden s och k får sina svenska motsvarigheter kanske i de olika svenska ö-ljuden som förstärker det auditiva och
visuella.
I den allittererande verbfrasen harjaa ja hulmii (jfr hulmuta ’svaja’) förkortar
Kilpi verbet hulmuta, hulmuaa. Den första verbfrasen har den svenska
motsvarigheten med vidga sig, dvs. pluralformen som ger en speciell effekt i denna
kontext. Sista exemplet ovan är sista meningen i prologen Kyrkogården och
sammanfattar tiden och minnet av människorna som gått ur tiden. Den gamla
och högtidliga verbformen låten uttrycker stämningen. Denna sista mening har
också två av de ord som är viktiga i Kilpis verk: ögat och ögonblicket. Efter denna
prolog inleds I salen på Alastalo (kap. 1) för att sedan i kap. 23 summera det 6
timmar långa barkmötet. Under dessa timmar med tal, tankar och handlingar och
genom de många tilläggsberättelserna ges ögonblicksbilder av en ”livstotalitet”
och ”ett kosmiskt liv” på originalets 924 sidor.
De beskrivande anföringsverben efter långa och omständliga tankeprocesser,
dvs. efter ett tyst tal eller talhandlingar är karakteristiska för personporträtteringen och stämningarna i salen. I dessa anföringsuttryck finns ett enkelt verb i
kombination med en adverbiell bestämning, som kan vara lång. De finska
frekventativa verben har i sina nyanser sådant som motsvarande svenska former
inte kan ge uttryck för. Det fatiska talet och artighetsfrasen i kombination med
para- och extralingvistiska, dvs. hur man talar (tonläge, röstläge etc.) och hur per230
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sonerna differenteras med utomspråkliga drag (fysiska drag) kommunikativa drag
kommer till uttryck. Redan i det första kapitlet där Alastalo tar emot sina gäster
får läsaren snart en uppfattning om de säregna ordvalen och hur Kilpi skapar sitt
språk. Warburton kompenserar med de språkliga resurser svenskan har.
Mutta sotkukoon pukin parta! Kun se on aikansa
prikittänyt, niin jumaliste, minä en ole Alastalo, joll’ei
poskipieli vielä veisaa paa-a-arkkiakin! (AS I: 23, kap. 1)

Men må han komma av sig i bockskägget! Bara han har
briggat färdigt, så är jaggu428 inte Alastalo om han inte
börjar sjunga om ba-a-arken han med! (SA I: 27, kap. 1)

Alastalolla ovat isoset korvalehdet, kuninkaalliset
korvalehdet, haavit korvalehdiksi, päästetään vähän
sanahyttystä hurisemaan niihin: niihin mahtuu! (AS I: 23,
kap. 1)

Alastalo har stora öronlappare, kungliga öronlappar,
håvar till öronlappar, vi ska släppa in lite ordmygg och surra
i dem: de rymmer mycket! (SA I: 27–28, kap. 1)

Sinä nauraa röhiset: sikakin röhisee, mutta sillä on
torahammas kummassakin poskipielessä! Leikinhyryä
sinulla on silmänurkkien vilkkeessä ja hyvän
tuulen hytkyä kasvojen hyllyvissä palvoissa, mutta
silmien tutkaimissa hijoo valpas haukka kynsiänsä ja
poskien muhon alla on neljännestuumaa syvemmällä
kovaa luuta! (AS I: 24, kap. 1)

Du skrattgrymtar du: galtar grymtar likaledes men har
en bete i vardera mungipan! Skämtmys har du i
ögonglimtarna
och
godlynnesdaller
i
ansiktsvecken, men på ögonbottnarna sitter en vaken
hök och vässar klorna och en kvarts tum under
kindfyllnaden är det ben och knoka! (SA I: 28–29, kap.
1)

Eihän ollut muita kuulemassa pistosta kuin Evald,
mutta mielenapea lykkäsi myrkyn kielenpäähän turhanpäiten
näin ennen aikojaan. Se oli hukka satsi, Pukkila harmitti
itseänsäkin, olisi saanut karvastella Alastalon korvissa,
kun Lahdenperä olisi nauraa rojotellut, kukaties joku
muukin salissa. (AS I: 25, kap. 1)

Det fanns ju ingen mer än Evald som hörde sticket,
men bittersinnet satte gift på ens tungspets i onödan och i förtid.
Den satsen kom till ingen nytta, harmades Pukkila över sig
själv, det kunde ha gett Alastalo en sveda i örat om han
fått höra Lahdenperä klämma till med ett av sina
flatskratt, och kanske någon annan med. (SA I: 29,
kap. 1)

»Parkki-parkki-männynparkki!« kairasi hän kuitenkin
asiata paremmaksi selvyydeksi, jott’ei sana aivan jouten
luistkahtaisi, tuli sitten sen verran suutakin viljellyksi,
ett’ei Alastalo kohta jutunloveen päässyt. (AS I: 25, kap. 1)

»Barkbåtar som barkbåtar!« satte han i alla fall borren lite
djupare, så att inte ordet skulle slinka helt obrukat åt sidan,
och så höll han åtminstone munnen på skaft så inte
Alastalo kom åt att klämma sig in i någon pratlucka. (SA I:
29, kap. 1)

»Parkit kuljuun ja miehet saliin!« sohotteli Alastalo
meholeuoin ikäänkuin ei olisi hulinaa kuullutkaan. (AS I:
10, kap. 1)

»Barkar till sjöss och karar i salen!« småsorlade
Alastalo mysmunt som om han aldrig hört någon tråkning.
(SA I: 29, kap. 1)

Verbfraserna och -konstruktionerna bygger i Kilpifinskan upp en specifik rytm
och andning. Kilpi kombinerar verb för att ge form åt hur en utsaga sägs.
Warburton finner ofta kompenserande uttryck för de frekventativa finska verben
och han skapar också förlagans stämning i tid och rum genom att variera
verbformerna och använda äldre verbböjning i svenskan. Pukkilas idiolekt
SAOB 1929: G 1243, [GUD II.8.b.α] α) (starkt vard., i sht i folkligt spr.) i de jämförelsevis lindriga svordomarna ja gu (jagu,
jaggu), nej gu (nejgu, nägu, näggu), äv. (ja) min gud (mingu) samt i den vulgära eden min själ och Gud, vanl. efterföljda av sats l. satsdel
mod närmare utveckling. Ja gu tror jag han blev arg. Ja gu är det sant (äv., med samma bet.: är det icke sant).
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använder sig av upprepning för att ge uttryck för affekt och ge emfas åt det han
tänker:
[Pukkila] kysyin sulaa pikkaista pientä piruuttani jo,
silloin jo! Siitä on kolme vuotta Mikkelinpäivästä,
silloin jo – Härkäniemi nauraa hörötti sanoilleni, […]
kysyin silloin jo, kysyin kolme vuotta sitten, kysyin:
»Rakennatkos sinä parkinkin joskus, kolmimasto-parkin
ja unohdat siitäkin maston, takamaston, niin kuin
sohvasi jaloista varpaan, viidennen varpaan,
takavarpaan: parkkisi on priki silloin, priki, prikinutiprikinuti, niin kuin sohvasi käpälä-nuti, käpälä-nuti!«
(AS I: 25, kap. 2)

[Pukkila] frågade jag på idel smått fanskap då, redan
då! det var tre år sen vid Mickelsmäss, redan den
gången – Härkäniemi gnäggade till åt orden mina
[…] frågade jag redan då, för tre år sen frågte jag, frågte
jag: ’Tänker du bygga bark en dag, en tremastad bark
och glömmer bort en mast på den med, mesanen där
bak, liksom en klotå på soffötterna dina, femte klotån,
baktån: då blir det brigg av barken din, en brigg, en
kullbrigg-kullbrigg, liksom soffan din är kulltassad,
kulltassad! (SA I: 42–43, kap. 2)

Adjektiv- och adverbfraser
Så som ovan framgått kombinerar Kilpi det sinnliga och det fysiska vilket gör att
de olika beskrivande attributen är säregna för Kilpis språk. I den svenska
översättningen varierar Warburton de språkliga formerna; attributen får
motvarigheterna attribut eller de blir beskrivande sammansättningar. Detta
framgår genast av prologen Kirkkomaa (s. VII–XX), Kyrkogården (s. 7–21):
kuin äsken pyhäehtoiseen lepoonsa suljetun rautaportin suulla?
(AS I, Kirkkomaa. Esiluku, IX)

än nyss vid järngrinden, sluten till helgaftonsvila? (SA I: 11)

kärsimyksellisesti kalpeiden kasvojen ympärillä, jotka elämä jo on
riisunut niin tyyten, […] (AS I, Kirkkomaa. Esiluku, X)

kring ett lidandesblekt ansikte som liksom dunstat in i sina rynkor och
som livet redan har avklätt så helt, […] (SA I: 12)

vuosumpisessa rauhassa (AS I: XVII)

i mångårig frid (SA I: 18)

[…] Loputon hälinöivä kiire, rientävä jono poimuttelevalla,
metsän verhoihin häviävällä, neulaskuivalla polulla: vilkettä ja
viuhketta, ohikirmasevia poikaparvia, supattelevia, tirskuvia
tyttörykelmiä, tanakasti astelevia vakaisia miehiä, nyykkiviä
vanhoja vaimoja, sarkamustaa ja karttuuninkukallista, huivien
hilskettä, hameiden kahinaa, korkojen kopinaa, puhelun
sorinaa ja naurun helinää! […] (AS I, Kirkkomaa. Esiluku,
XVIII)

[…] En stimmande brådska utan slut, en skyndande räcka av
människor på den slingrande, barrtorra stigen som ibland försvinner in
i skogens skygd: fart och stoj, flockar av pojkar på språng förbi
andra, klungor av flickor som viska och fnittra, stadigt stegande
allvarskarlar, nicknde gummor, vadmalsmörkt oh kattunsblommigt,
svajande huvuddukar, frasande kjolar, klapprande klackar, sorlande
prat och klingande skratt! […] (SA I: 19)

De svenska motsvarigheterna efterliknar och efterhärmar stämningarna i den
finska förlagan med svenskans språkliga resurser. Finskans och svenskans
språkliga resurser är olika, språken låter fonetiskt olika vilket gör att formspråket
bygger på de strukturella aspekterna. Kompensation är en översättningsstrategi som
är flexibel och försöker återeröva det som eventuellt går förlorat i översättningen.
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I det inledande kapitlet differentieras trätobröderna Alastalo och Pukkila med
de olika modaliteterna, hur de tänker och hur de talar och hurdant deras sätt att
vara är – två starka viljor konfronteras. I kap. 2 går Pukkila (jfr namnet Pukkila,
fi. pukki ’bock’ författaren differentierar sina personer också med de
identifierande och karakteriserande namnen) genom salen på Alastalo och sätter
sig i soffan. Under tiden går han i tankarna igenom de retsamheter Alastalo
kastade ur sig genast då de träffas i kap. 1. Pukkila är tvungen att svälja sin förtret
och stiger så tillstukad in i salen. Pukkila är arg och avundsjuk känd för sin
materiella blick, att han mäter allt, jämför storbonden Alastalo och sig själv:
mäter salslängder, boglängder och mattlängder och tänker på den snåle bonden
Karjamaa-Enok som snålar med allt, också med ord men tar till orda då man
minst av allt förväntar sig det.
Alastalo on perhana käärimään miehet: se voitelee
puheella siinä kuin puhein voidellaan ja sillä on ajatuksen
koukku sananmadossa valmiina niitä varten, joihin ajatus
riipaisee! Alastalo on vaarallinen mies, Evald, pelkäänpelkään, pahoin aanaan, että parkin saa julmettunut
tänäpänä toimeen, vaikka kuinka kielen kultaa
viljelisi, […]! (AS I: 18, kap. 2)

Alastalo är en fan att trissa med folk: han pratsmörjer alla
som med prat kan smörjas och en tankens krok har han till reds
för dem som nappar på tankar! Alastalo är en farlig karl,
Evald, jag är illa rädd-illa rädd, jag anar illa nog, att den
tusan får sin bark beslutad i dag, hur mycket man än
vaskar sin tungas gull, […]!(SA I: 36, kap. 2)

Muut nauraa nuhjuttelivat kuitenkin, vaikka ovatkin
Alastalon puolella, kun pistää purevaa surisemaan
Alastalon korviin, […]! (AS I: 19, kap. 2)

De andra kan väl trögskratta i alla fall också om de
håller med Alastalo, när man låter någonting stickigt
surra Alastalo i örat, […]! (SA I: 37, kap. 2)

Malakias Afrodite Härkäniemi, en sävlig ungkarl och vardagsfilosof, funderar i
kap 3 till exempel på hur han hellre lyssnar än talar i onödan. Meningarna och
satserna är fyllda av adverb som ger uttryck för vad man tänker och säger och
hur:
[...] Minä katselen mieluummin piipun vartta pitkin,
kuin kuuntelen jutun vakavaa vakavasta parrasta,
sillä piipun suorassa on mittaa, sillä on selvä mittansa ja
silmä tietää, että varren päätä pitemmälle ei tarvitse katsoa,
nähdäkseen pesän, mutta jutun juonessa, vakaistenkin
huulien vakaisessa hyrinässä on järjen meina lyhyt ja näkeekös
sittenkään aina lyhyen meinan lyhyen pään? (AS I: 44, kap.
3)

Jag tittar hellre utmed ett pipskaft än jag hör på
pratallvar ur allvarsskägg för det raka på en pipa har
sitt mått, sitt klara mått och ögat vet att längre än till
slutet behöver man inte töja blicken för att få se på
huvudet, men i räckan av ett prat, i ett allvarssurr av aldrig
så allvarsamma läppar är förståndsmeningen kort och man
kanske inte ens då får syn på sluttampen? (SA I: 60, kap.
3)

[...] Ristimäen vanha tuomari oli vakaa mies, totinen
Vanhan
Testamentin
mies,
leukakin
hänen
naamataulussaan jäykkä ja pitkä kuin kaikki kymmenen
käskyä Mooseksen laintaulussa yhteen ramariikkaan429

Gamle domarn i Korsnäs var en rättskaffens man, en
allvarsman som i Gamla Testamentet, blotta hakan på
hans nuna så stel och lång som alla tio buden på Mose
lagtavla hopskrivna i en enda konkarong,430 och hans pipa

429

Se fotnot 421 om ramaskri.
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kirjoitettuina, ja hänen piippunsa on neljänkymmenen
vuoden viljelemisen jälkeen saanut hänen leukansa
luonnon, jollei se jo alun alkaen ole tuomarin piipuksi
vesitelty niin kuin Ristimäen tuomarivainaan leukakin
luultavasti oli jo tuttivauvan leukana tuomarin
leukafasuunassa. [...] (AS I: 55, kap. 3)

har efter förti års brukande tagit sin natur efter hans
haka, ifall att den inte från första början var snidad till
domarpipa liksom salig Korsnäsdomarns haka
troligtvis
hade
domarhakfason
redan
som
tuttebarnshaka. […] (SA I: 69, kap. 3)

Ei, jaarituksen loru ja pieni leikin löysä ei sovi samaan
suupieleen, kuin Ristimäen tuomarin ankara piippu, ja
minä häpeäisin itseni ja partani puolesta, jos naurun piru
rupeaisi pitämään peliänsä minun poskissani sillä aikaa,
kun minun leukani toimitukseksi on uskottu piipun
imeminen, jonka varsi on varottava kuin lain yksitotinen
sormi ja pesä painava kuin tuomion tuima vasara. [...] (AS
I: 55, kap. 3)

Nej, pratpaller och smårolighet sitter inte väl i samma käft
som Korsnäsdomarns stränga pipa, och jag skulle
skämmas för min egen och skäggets del, om
skrattdjävulen började driva sitt spel inom mina kinder
under den tid då mitt gap har förtrotts med att suga på
en pipa med ett skaft att aktas som lagens allvarsamma
finger och ett huvud så tungt som domens hårda hammar.
[…] (SA I: 69, kap. 3)

Då karlarna funderar på de egenskaper de själva och andra har är det frågan om
att beskriva relationen till andra och verkligheten, dvs. modaliteterna. Härkäniemi
jämför också sig själv med de två stora, Pukkila och Alastalo. Så som Härkäniemi
funderar har människor mycket olika ”förnuft när det gäller fiskafänge” (SA I:
74, 78, kap. 3), och Alastalo är ”en notkarl i annat än fiske också, han vankar och
spejar, latar sig, vandrar och spejar, ögonen sitter på skaft, väderhåren vakar i
näsan, vettet bak pannbenet är tredje vakt, och kanske att stövelsulorna nosar de
med: dit är han på väg där någonting plaskar och slår, Alastalo är alltid på plats
där fisken leker eller pengarna leker, och när ögat hågsar och vettets kattgina
stramar slacken i hans funderingar,” – man ska kunna det spel Alastalo spelar
(faire) och känna till hurdan han är som människa (être). De attributiva och
adverbiella bestämningarna beskriver noggrant de egenskaper Alastalo har:
Alastalo on sojo mies, niinkuin hän on lihavakin
mies, aika lailla lihava mies; ei hänen ajatuksistaan
aina tiedä, ne ovat sojouden hyllissä niinkuin luun
rusto hänen ruhossaan on muun pyöreän hyllissä,
mutta kun mies kantaa ruumiinsa kaksitoista leiviskää
niin pystysti ja nousevasti kuin Alastalo, niin siitä
päättelee, että pehmeän peitossa on luja luutällinkikin,
ja kun miehen nenä on kuljettanut miehen
jahtikipparista parkinpykääjäksi, niin sitä arvaa, että
miehen nenässä on muutakin kuin pärinää ja että jutun
hyllissä saattaa olla pitkä meiningin sarvi ja sanan sojoa
tyyräämässä visu tarkoituksen helvari. En minä
Alastalon ajatuksia tunne, mutta minä arvelen.
Ristimäen tuomarin piippu tuossa on tänäpänä tärkeä
parseli Alastalon piippuhyllyllä; [...] Kyllä Alastalo
pahassa paikassa malttaa itsensä nahkoihinsa, ja hänellä
on ruumiin ruhoa ja naaman muhoa kätkeä

Alastalo är en upprätt karl, alldeles som han är
tjock desslikes, en karl så tämmeligen tjock; hans
funderingar går inte alltid att ana, de finns inne i det
upprätta hullet liksom benet och brosket i hans
kropp sitter inne i det tjocka, men när en karl bär upp

de tolv lispunden i sin kropp så rakt och lyft som
Alastalo, så sluter man sig till att intäckt i det mjuka
står det en stadig knotställning också, och när näsan på
en karl har fört honom från jaktskeppare till
barkbyggare, så gissar man att han har annat än snus i
näsan och att inne i prathullet kan det sitta en lång
meningsstötta och ett säkert syfte som styr ordflytet
som en rorkult. Inte känner jag till Alastalos
funderingar, men jag kan gissa. Korsnäsdomarns pipa
det är en viktig persedel på Alstalos piphylla i dag; […]
Nog för att Alastalo i nödens fall kan hålla sig i skinnet,
och krås på kroppen och mys i nunan har han

konkarong ’hela konkarongen, alltsammans, allesammans’ <vard.>, hist. sedan 1849 till konkarong, urspr. om stor
huvudbonad för damer (1700-talet); till fra. conquérante ’eröverska’, SO 2009: 1576.
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hyppiväkin piru veressä hyllin ja hyrynaurun
peittoon, mutta kyllä min luulen, että minä saisin
siemauksen hänen silmistä kuin varsan potkaus,
jos minä kävelisin tältä hyllyltä Ristimäen tuomarin
piippu ladattuna hampaissani. (AS I: 56–57, 58, kap. 3)

Kyllä Alastalolla ajatuksen lenkit ovat avarat ja
nyörit sortteeratut kaukaa, minä ihmettelen välisti,
kun solmu vedetään kiinni ja rihman löysä juoksee
minun silmieni edessä piukkaan! En minä olisi

tillräckligt för att gömma undan väl så fäktande
djävlar i sitt blod bakom hullet och bullerskrattet,
men jag tror allt att jag skulle få mig ett ögonrapp
som en hästspark, om jag gick från denna hyllan med
Korsnäsdomarns pipa fullstoppad mellan mina tänder.
(SA I: 71–72, kap. 3)

paras jättää nauraminen pelin loppuun, jott’ei tulisi
turhaan nauraneeksi. [...] (AS I: 59, 60, kap. 3)

Nog har Alastalo vidd i tankeöglorna och reda i
snörsorteringen, förundrar jag mig ibland, när någon
knut dras till på långt håll och slacket sträcks mitt för
mina ögon! Inte för min död skulle jag ha förstått att tänka
den gången på aksjon efter salig Korsnäsdomarn, hur rätt
och riktigt den pipan en dag skulle stå på hyllan hos
Alastalo. Jag stod bredvid och bara gnäggade mitt dumma
skratt. […] På det viset bubblade jag och tyckte
munlädret mitt var nog så smort, men är Alastalo
med i spelet gör man klokt i att lämna skrattet tills
spelet är slut, för att inte ha skrattat i onödan. (SA I:
72–73, kap. 3)

[…], aina Alastalo on paikalla, missä kala kutee tai raha
kutee, ja kun silmä äkkää ja järjen katti kirii löysät
piukoiksi miehen meinassa, niin onkos vatsa tiellä,
kun nuotta haetaan: hylkky vain piuvaa puhtia menoon,
kun nappulat tämmäävät ravia ja kura korkoista lentää! (AS
I: 66, kap. 3)

[…], Alastalo är alltid på plats där fisken leker eller
pengarna leker, och när ögat hågsar och vettets
kattgina stramar slacken i hans funderingar, så inte
är magen i vägen när noten ska fram: fart på gunget bara
med pinnarna i trav så lorten stänker av klackarna! (SA I: 79,
kap. 3)

surmikseni ymmärtänyt Ristimäen tuomarivainaan
auksuunissa, muinen ajatella, kuinka paikallansa tuokin
piippu joskus oli oleva Alastalon hyllyllä. Minä seisoin
vieressä ja hörisin tyhmää nauruani vain. [...] Semmoisia

minä silloin porisin ja luulin suuvärkkiäni
hyväksikin sieraksi, mutta Alastalon pelatessa on

Attributet viekas, kvick karakteriserar Pukkila, han är både snabb i ord och
handling, dvs. hans modalitet är aktivitet (faire). Tyvärr saknar han
självbehärskning och orsakar därför många konflikter. Nedan ger Härkäniemi en
beskrivning av honom:
[...] Pukkila ymmärtää maun, mutta kun on kieltä lipottu
sekä jutun liukkaassa että lasin liukkaammassa, ja muuten
ymmärretty toisiansa, niin minä en takaa, vaikka
Pukkilan taskussa olisi salista lähtiessä ja hyvästi jätellessä
rahtikirja, jossa shillinkinumero lastitonnilta ei ole aivan
samalla mitalla reunaa myöten kukutettu kuin pikarit
äsken pöydällä. [...] (AS I: 95, kap. 3)
Pukkila on viekas mies, ja viekkaan pitääkin miehen olla,
mutta viekkaan vain käpälältä eikä järjeltä. Järjellä pitää
olla se verkkaus, että se tuumii, ja vasta kun se
tuumimisensa tuuminut, on käpälän viekas vuoro.
Pukkilalla on se hyvä luonnonominaisuus, että hänellä
ovat silmät niin valppaat kuin silmäpari voi olla valpas miehen
päässä ja sormet niin syyhyävät, kuin sormien luonto voi
miehellä olla syhyvä, mutta hänellä on se vika, että silmien
vilppaus ja sormien syhy hänellä konteeraa järjen eikä järki
silmäparia ja sormien kymmentä. [...]. Pukkila on meidän
joukostamme se varpusen pyytäjä, jonka silmä vilisee
kymmenelläkin oksalla; mutta kun Alastalo katsoo
oksista vain sen oksan, jolle hän rupeaa kiipeämään ja

Pukkila begriper sig på smaken, men efter det att man
har lagt tungorna i blöt både i pratets flyt och i glasets ännu
bättre flyt, och i största allmänhet kommit väl överens,
så går inte jag i god för att inte Pukkila beger sig ur
salongen och tar adjö med ett konossement i fickan, där
shillingsiffran per lastat ton inte är riktigt väl tilltagen
upp till brädden som tumlarna på bordet nyss. […] (SA I:
104–105, kap. 3)
Pukkila är en kvick karl, och kvick är vad en karl ska
vara, men kvick bara i tagen och inte i vettet. Vettet ska ha
den trögheten att det tänker efter, och först när det har
tänkt efter, och först när det har tänkt sin eftertanke
kommer turen till de kvicka tagen. Pukkila har den goda
egenskapen av naturen, att han är så vaken i ögonen som
ett par ögon kan vara vakna i huvut på en karl, och har en
sån klåda i fingrarna som fingrarna kan klia på någon karl,
men han har det felet, att ögonflinkheten och fingerklådan
kommenderar hans vett och inte vettet hans ögonpar och
fingerdäcker. […] Bland oss är Pukkila den sparvfångarn
som låter ögat spritta över tie grenar om det finns så
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jolta hän nappaa varpusensa, niin kiiluvat Pukkilan
silmät kaikissa kymmenessä, ja koko parvi on lennossa,
kun hän hyppii juurelta juurelle ja jokaiseen
kymmeneen puuhun olisi kerjettävä samalla kertaa.
Minä raavin partaani aina, kun Pukkila puhuu asioista,
enkä kuuntele kuin puolella ja epäuskovalla korvalla, vaikka
ymmärränkin, että hänellä on järki kuin elohopea. Jos
on puhe maston tyvestä, niin hän on jo maston
nupissa, [...] (AS I: 95, 96, kap. 3)

många; men medan Alastalo ser ut åt sig bara den
grenen av alla grenar, som han tänker klättra till och
där han tänker nappa sig sin sparv, så glimmar Pukkilas
ögon mot alla tie, och hela skocken tar till vingarna när
han skuttar från rot till rot och skulle vilja hinna upp i
alla tie träna på en gång. Jag kliar mig alltid i skägget när
Pukkila tar till orda om någonting, och jag lyssnar bara
med ett halvt och misstroget öra, fast jag ju förstår att han
har ett vett som kvicksilver. Är det tal om mastfoten så
är han redan uppe på flaggknoppen, […] (SA I: 105–
106, kap. 3)

Alastalo skyndar långsamt, medan Pukkila är alltför kvick i vändningarna.
Alastalo har en framåtanda och en ny plan kan få form som då han konkret
gjorde planen till sin brigg, den första i bygden genom att tälja en vedklabb till en
modell för briggen: ”Där var gubben själv och donade,431 han satt framför
vedkubben och täljde, och siktade längsmed ett stort vedträ som om han skådat
genom en själabössa” (SA I: 88, kap. 3), konstaterar Härkäniemi.

Interjektioner och partiklar som affekt och effekt
Interjektioner och partiklar av olika slag har till syfte att modifiera och modalisera
tal- och tankeakterna. Interjektionerna är ett sätt som ger uttryck för spontana inre
stämningslägen: ilska, irritation eller beundran (åh, usch, gudskelov, fan, äsch, bah,
pyttsan, ha), uttryck för känslor av olika slag (bah, puh, blaha, uff, bu, pytt, pyttsan, va,
mums, blä), fysisk känsla av olika slag, smärta (aj, ao, brr), längtan (å)h), glädje (o
eller (å)h), betryck (håhåjaja), positiva eller negativa känslor utan inslag av
förvåning och med skiftande inslag av spontanitet (bravo, halleluja, heja, hell,
hosianna, hurra, leve, nåde, stackars, ve), förstärkningsord- och uttryck (gud, herregud,
gudskelov, fy, fy sjutton), svordomar eller svordomsersättningar (fan, helvete, jävlar,
jäklar, jädrar, sablar, fy katten, fy sjutton). Till utsagornas uttrycksimprovisation fogas
interjektioner av olika slag som uttrycker innehållet ”mer livfullt och spontant
och mindre deskriptivt-analytiskt”, och deras betydelse kan kategoriseras i sex
klasser med vissa övergångar dem emellan på följande sätt av SAG: 432

dona ’utföra småsysslor, greja, ordna, stöka’, subst. don sedan 1678 av lågty. don ’göromål, till don ’göra’, ty. tun, eng. do, jfr dåd,
fordon, skodon m.fl. ord på -don, SO 2009: 566.
432 SAG Del II: [1999] 2000: 746–768.
431
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Betydelse och funktion hos interjektioner
KÄNSLOR:

Uttryck för spontan känsla av förvåning, mindre spontan känsla kan fungera som
uppmaning eller förmaning som fy: oj, å, fy, hurra, usch, äsch.
UPPMANINGAR (befallning, vädjan, erbjudande, tröst): Vissa uppmaningar är kontextbundna, dvs. den
exakta betydelsen och funktionen, dvs. vilken aktion uppmaningen gäller, framgår av kontexten
eller talsituationen: sjas, stopp, halt, hoppla, nå, ajaj.
SKEENDEN: Beskrivning av ofta ljudhärmande skeenden, lek- och speltermer uttrycker social
konvention: krasch, bingbång, dripp, dropp, dunk, hej, huj, klick, klafs, klang, kling, kluck, klunk, knirr,
ticktack, tut, töff, vips, kull, schack.
SANNINGSHALT, SVARSORD (bekräftande, bestridande, bekräftande eller instämmande med tvekan, ett
reserverat garderat instämmande): Uppgifter om sanningshalt, svarsord, i repliker till en annan
talare, svarsorden ja, nej, jo kan användas som samtalsreglerande signaler: ja, jo, nej, tja.
SAMTALSREGLERANDE SIGNALER (vokativ fras, attityd till det sagda, förvåning, emfas, tveksamhet,
dämpa effekten av ett starkt eller bryskt uttryck, talaren återgår till huvudtråden, talaren anger ett
nytt ämne): Talaren uppger att hon/han uppfattat eller inte uppfattat samtalspartnerns
språkhandling eller accepterar ett påstående som en nyhet, interjektioner som påkallar lyssnarens
uppmärksamhet t.ex. hallå, kan ses både som uppmaning och som samtalsreglerande signal:
hördududu, nåväl, okej, jaså, hursa, hallå.
HÖVLIGHET eller ANNAN SOCIAL KONVENTION: Uttryck för hövlighet, hälsningar, t.ex. hej och hej då
kan användas som samtalssignaler: hej, god morgon, prosit, grattis.

De flesta interjektionerna uttrycker talarens – eller så som i skärgårdsskildringen I
salen på Alastalo den som säger eller tänker säga något – reaktion inför den
aktuella situationen – på liknande sätt som en expressiv sats – inför något, en
situation eller ett verbalt utspel som ger ett livfullt och spontant uttryck för sitt
innehåll, dvs. vad ett känslouttryck riktar sig mot, vad för slags aktion en
uppmaning gäller eller vilken aktant (aktör) eller vilka aktanter (aktörer) som
deltar i ett beskrivet skeende. Funktionen hos interjektionerna kan variera vid
skilda tillfällen: nå kan vara uppmanande eller samtalsreglerande, hej kan vara en
hälsning, inslag av beskrivning (Hej, vad det går) eller så som i finlandssvenskan ett
sätt att påkalla lyssnarens uppmärksamhet (t.ex. Hej, hördu, jfr finskans Hei, kuule).
Det aktiva bruket av interjektioner varierar regionalt, socialt och individuellt.
I Svensk grammatik indelar Olof Thorell redan på 1970-talet interjektionerna i
PRIMÄRA INTERJEKTIONER (egentliga) och SEKUNDÄRA INTERJEKTIONER. De
primära interjektionerna representerar ett ålderdomligt och primitivt skikt inom
språket, ”kanske de första ansatserna till ett mänskligt språk”, skriver Thorell. De
sekundära interjektionerna utgörs av ord och fraser ur andra ordklasser som
används som spontana uttryck för känslor, t.ex. svordomar. Interjektionernas
betydelse är en mer eller mindre utpräglad känslobetoning, att uttrycka en kort och
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spontan reaktion från den talandes sida på en viss situation. Gränserna mellan de
fyra betydelsegrupperna kan vara flytande:433
A. IMPULSIONER: Uttryck för känslor, främst glädje, obehag och smärta men även förvåning,
förebråelse, avsky mm. (ack, aj, bu, fy, oj, usch, åh; bevars, bravo, fan, kors; amen, halleluja).
B. IMITATIONER: En föreställning om ett väsen eller ett ting och de ljud detta frambringar.
Interjektionen är den talandes reaktion på hörsel- eller synförnimmelser och har ofta en
ljudhärmande eller ljudsymbolisk prägel, ofta i en berättande framställning (bom, pang, vips;
kukeliku, mjau).
C. IMPERATIONER: Viljebetonade och hör nära samman med imperativer (Hut! Tyst! Bort!, Farväl!
God dag!) och vokativer (anrop eller tillrop, Kisse, kom hit!). Funktionen kan vara anrop och
tillrop, vyssning och hyssning, schasning och lockrop (hallå, hej, adjö, skål; nå(väl), se så; vyss; sch,
tyst; schas, stopp, åhej; kis kiss, pull pull).
D. SVARSORD: Den primära betydelsen hos svarsorden ja, jo, jaså, nej är att bekräfta eller förneka.
De är utpräglat pronominella, deras betydelse är variabel och framgår av sammanhanget eller
situationen. De utgör svar på satsfrågor och hänvisar till frågan som ett slags korrelat. I regel
saknar de den känslo- och viljebetoning som i allmänhet präglar interjektioner. Den sekundära
betydelsen kan i likhet med impulsionerna uttrycka affekter, stämningar och känslor av olika
slag så som i sådana varianter som jaha, nähä(j), jajamän(san), ja vars, mja, tja, åja, åjo, ånej. Som
impulsion kan ja, jo och nej användas i följande kontexter: Ja, jag säger då det! Så där ja!, Det kräver
veckor, ja månader. Jo, jag tackar jag!, Jojo, så kan det gå. Nej, men se!

Karakteristiskt för interjektionerna är att de i regel har en enkel fonematisk
uppbyggnad, dvs. ett visst fonem framstår som bärare av det emotiva innehållet
är vanligen konstant. Denna dominant kan vara antingen konsonantisk (asch, isch,
usch, äsch; pah, poh, puh; piff, paff, puff, dvs. parallellbildningar med olika vokaler)
eller vokalisk (ah, aha, ha; åh, åhå, hå; hopp, hoppsan, hoppla; tjo, ho, oh) med olika
varianter och utvidgningar till de primära interjektionerna, ofta just
impulsionerna. Varianter och utvidgningar kan bildas med interjektioner som
uttrycker beklaganden, obehag mm. i kombination med mig: uja mej, uschiameja (s.k.
etisk dativ, objektet mig ger uttryck för ett livligt engagemang hos den talande i
kombination med ett strakt känsloladdat substantiv). Ändelsen -san uttrycker
exempelvis glädje (hejsan, hoppsan, tjosan; jajamensan), upprepningarna syftar till att
förstärka eller förmildra utsagan: pling pling, vyss vyss, hej hej; håhåjaja, ack ack, ojojoj,
likaså förstärker sammanställningar uttrycket: hej hå, tjo hej, fy skam, å tusan; ja visst,
nej då.434
En övergripande funktionellt men också syntaktiskt baserad indelning av
interjektioner i två kategorier görs av Jan Lindström dels i expresssiver, som är mer
eller mindre spontana utrop, känslouttryck eller ljudimitationer (hej, sch, äsch, bla)
och bildar typiskt egna yttranden, dels i diskurspartiklar (ja, vetdu, liksom), som är
diskursmarkörer som reglerar interaktionen och modifierar det som sägs, dessa
433
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kan bilda egna yttranden, medan andra ansluter sig till ett mera bärande
yttrande.435 Expressiverna, som är prototypiska interjektioner, kan karakteriseras
som känslobetonade utropsord och de är situationsbundna. Denna kategori
indelar Lindström med referens till Ameka på följande sätt:436
IMPULSIONER: plötslig ändring i talarens känslotillstånd (ack, aj, oj, usch, fan, jävlar, jösses).
IMPERATIONER: Uttryck för uppmaningar (sch, pst, nå, så, stopp, hallå, hej, schas).
PERFORMATIVER: Uttryck för sociala konventioner (god dag, hej(då), förlåt, tack, grattis, skål, bingo).
IMITATIONER: Uttryck som är närmast ljudhärmande (mjau, vov, bä, pang, bla, vips).

I denna indelning är PERFORMATIVERNA tydligt kategoriserade, annars följer
indelningen den traditionella som presenterats exempelvis av Thorell ovan. Det
som är relevant för min analys av det mer eller mindre känslobetonade i Kilpis
verk är det som Thorell konstaterar om interjektioner som någonting ursprungligt
och arkaiskt i språkets skikt, en ansats till språk. De har en enkel fonematisk
struktur: enkel struktur med bara en vokal: o, en vokal + konsonant oj eller en
konsonant + vokal: fy som ger uttryck för den spontana känslan. De
ljudhärmande uttrycken kan ha en ljudgestalt som inte annars förekommer i
språket, dvs. det kan vara frågan om enbart konsonanter, smackningar och
stönanden (jfr icke-verbal kommunikation): pang, swisch, sch, hm. I Kilpifinskan
verbaliseras känslor på olika sätt med interjektioner och olika ljudhärmande ord
(se pom pom, tapp-tapp, topp-topp, sih!, såh! suhg!, svisch, ptroo!, »Vaak!» »Kra!« etc.).
De ljudhärmande interjektionerna, som har deskriptiv betydelse, har en
ljudgestalt vars uppgift är att återge eller likna ett icke-språkligt ljud. Direkt
ljudhärmande är en enstavig struktur där vokalen är kort och följs av antingen en
nasal, en tonlös frikativa eller en tonlös klusil (plus eventuellt ytterligare en
konsonant). Den ordslutande konsonanten eller konsonantkombinationen utgörs
av s och/eller en icke-dental konsonant (bom, brum, dunk, klang, kling, pang, pling,
dsak, klafs, klifs, krasch, paff, piff, plask, puff, smask, svisch, töff, dripp, dropp, klick, kluck,
knack, plopp, smack, tick) eller vara flerstavig med reduplikation med eller utan
vokalbyte ofta i–a, i–å (bingång, dingdång, klingeliklang etc.). Direkt ljudhärmande är
också interjektioner som bä, hahaha, hihi, ho, klävitt, knips, kras, kuckeliku, kucku,
mjau, mu, pip, tut, vov. Bland dessa interjektioner förekommer också nybildningar
av olika slag (gronk ’ljud från motor i olag’, splock ’kollisionsljud’, vrrrm ’borrljud’).
Till de flerstaviga ljudhärmande uttrycken hör också trollformler (simsalabim,
abrakadabra, hokuspokus). Analogt ljudbildande eller ljudsymboliska är
exempelvis följande: ack, ah, aj, asch, bah, bu, fy, ha, hu, hå, mm, o, oj, puh, pst, tjo, uff,
usch, å, ä, äsch, de är vanligen ett spontant avtryck av den känsla den uttrycker. De
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ljudsymboliska interjektionerna kan också redupliceras: ack ack (ack), aj aj (aj), hå
hå (ja ja), oj oj (oj), usch usch.437 Typiskt för de ljudsymboliska interjektionerna är att
de i sin semiosis uttrycker olika känslor och stämningslägen – de ljudhärmande
tecknen, formen och innehållet (känslan) är således ikoniska eller mimetiska.
Iso suomen kielioppi (ISK) definierar interjektioner som ritualiserade sätt att visa
affekt på en oförväntad händelse eller ett sakförhållande. Gemensamt för dem är
reaktionen, dvs. att talaren visar sin reaktion på det som skett eller på
hans/hennes känslostämning. Relevant med tanke på just affekt är att
interjektionerna finns i gränslandet av det språkliga och icke-språkliga, ljud och
signaler, läten av olika slag. Om detta läte har fått en fast fonologisk form kan det
uppfattas som interjektion. De prototypiska interjektionerna är expressiver och
partiklar som uttrycker talarens känslo- och sinnestämningar enligt följande
indelning:438
TUNNETILA

ILMAUS

KÄNSLOTILLSTÅND

UTTRYCK

inho
hämmästys
mielihyvä
helpotus
pelko
kipu
innostus
halveksunta
harmistus
harkitseminen

hyi, jak, yäk
oho, ohhoh; hupsis
ah, aah, mmm
huhhuh
hui
aih, oioioi
hihuu, jip(p)ii, jess
höh, pyh
hm, äh, äsh
hmm

avsky
förvåning
njutning
lättnad
rädsla
smärta
entusiasm
förakt
förargelse
eftertanke

fy, usch
o, oj, å(h)
a(h), å(h), mmm
åh
hui, ui
aj, ajaj, ååh
jipi, vau, yes,
pah, pyh, pöh
hm, äh, äsch
hmm

I princip är interjektionernas klass öppen, dvs. ord kan skapas enligt behov och
de förändras och byts ut så som affektiva uttryck i allmänhet, men det etablerade
basordförrådet är dock fast. Interjektioner kan också lånas från andra språk.439 De
affektiva konstruktionerna och språkets olika medel att uttrycka dessa finns
beskrivet också i ISK (2004) på ett utförligt sätt.440 I min genomgång av känslor i
salen på Alastalo (Alastalos, Pukkilas, Härkäniemis, Alastalo-värdinnan och
-dotterns etc.) är just hur det affektiva manifesteras i språket, dvs. hur jaget uttrycker
sina känslor och sinnestämningar förstärkt med interjektioner. Exempelvis
SAG Del II: [1999] 2000: 762–763.
ISK 2004: 816–817, de svenska motsvarigheterna är mina. Se om partiklar (partiklar och småord, dialogpartiklar,
yttrandepartiklar, konjunktioner, nyanserande partiklar, fokus- och gradpartiklar, temporala och lokala partiklar,
intensitetspartiklar, interjektioner och partikelkedjor) i finskan ISK 2004: 767–824.
439 ISK 2004: 817.
440 ISK 2004: 1613–1637.
437
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allitterationen använder upprepning som poetiskt medel för att intensifiera
uttrycket. Den affektiva upprepningen finns inte enbart hos interjektionerna och
expressiverna utan också hos andra ordklasser där texten har allitterationen och
parallellismen som ett affektivt medel. Exempelvis de finska frekventativa verben
så som puheli (AS I: 4, kap. 1), »He-he» naurahteli (AS I: 272, kap. 6), lasketteli hän
sojotteli kehoitusta (AS I: 249, kap. 17), syljeskeli (AS I: 281, kap. 6) i kombination
med interjektioner av olika slag modifierar och modaliserar verbets skeende. I
svenskan motsvaras dessa verb delvis av svenskans V-och-V-verb, puheli: ’stod
och småpratade och talade godlynta ord’, ’naurahteli: ’stod och småskrattade’,
lasketteli hän sojotteli kehoitusta: ’sade han och lät orden flöda i en uppmaning’,
syljeskeli ’stod och småspottade’. Verben verbaliserar också med sina många och
långa adverbiella uttryck olika specifika känslo- och sinnestämningar i
kombination med interjektionerna och det expressiva språket. Interjektionerna
och det affektiva språket har som syfte att lyfta fram stämningsbilderna.
Interjektionen är en arkaisk form för människans djupaste känslostämningar.
På snart sagt varje sida i skärgårdsskildringen I salen på Alastalo finns någon
partikel eller interjektion som uttrycker de olika sinnestämningarna. I synnerhet
har de många förstärkande uttrycken och svordomarna till uppgift att ge uttryck
för olika skala av affekt. Kilpis sätt att använda utropstecken i snart sagt varje
meningsslut ger uttryck för olika sinnestämningar och signalerar på så sätt olika
språkliga funktioner. Så som exemplen ovan visar finns det affektfyllda
humoristiska språket i snart sagt samtliga exempel. De förstärkande uttrycken och
svordomarna ger en verbalisering åt impulsionerna och interjektionerna.
Pukkila är in i det sista motståndare till barkföretaget och talar om det i
förnedrande ordalag på grund av att barkmötet inte hålls hos honom. Att
Alastalo ska vara först (med den första briggen och nu den första barken) och
sammankallare till Alastalo grämer Pukkila: »Parkista puhelen, parkinpaskasta!«
»Parkista puhelen, parkinpaskasta!« (AS I: 397; SA I: 376, kap. 9). Pukkilas förtret
kring haveriet på Svartklobben med skonaren Petrereesa–Petriresa är en svag punkt.
Det harmar honom genast i början då Alastalo hälsar alla välkomna till Alastalo
hemman på barkmöte. Alastalo nämner inte Svartklobben eller haveriet med
skonaren Petriresa men påminner om detta med en ironisk parafrasering. Pukkila
skulle storas och visa att han nog kan bygga en större båt, en skonare, jämfört
med Alastalos galeas, men det hela slutar med att Pukkila kör på grund med sin
skonare Petriresa. Denna förtret får komiska drag hos Pukkila, som hänger sig på
detaljer och låter dem få större proportioner än vad de har. Alastalos ironiska
replik ’Hur ser Svartklobbsstenarna egentligen ut på närhåll?’ (SA I: 138, kap. 4)
fungerar i hans spel, dvs. Alastalo vet att han som spelstrateg kan reta Pukkila
medan hans fatiska välkomstord är vänliga mot de andra karlarna, slungar han
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ironiska utsagor till Pukkila, som brusar upp. Alastalo är ordstrateg och inväntar
rätt ögonblick för att slå till med Svartklobben och haveriet: ”Prata på nu! tänkte
han bakut, […] Prata på du! tänkte Alastalo en gång till,” (SA I: 131, kap. 4), men
sedan tänker Pukkila: ”Och precis då smäller Alastalo till med Svartklobben i
salen,” (SA I: 139, kap. 4). Detta är förnedrande för Pukkila och hans långa inre
monolog fylls åter av ilska – Svartklobben blir en förtret för honom varje gång
han seglar förbi och dessutom ska Alastalo reta honom med det. Det komiska
uppstår i hans ilska med exempelvis fan, djävulen, satan, fanken, fargen, jaggu, anamma,
anagga och tamejfan; Pukkila personifierar den onde själv genom att ha sett ”klara
klövsår” efter fan själv.
[…] Ja ihmisilläkin tekemistä koko perunankylvön ajan
minun haaveristani! Minä pelkään, että perunat tulivat
huonoon kylvöön koko pitäjässä sinä kevännä! […]!
En, jumaliste, minä soisi parkkia Alastalolle, en, […]!
Niin olen kiukkuinen, että syhyy sääressä! […]! »Perhana!»
[…]! »Perhana!» sanoi Pukkila paremman kerran, ja oli
valkeassa, […]! »Parkki, perhana, siinä on yksi masto
liikaa Alastalon laivaan!» sanoi hän äkisti. […].
Papeniansa
piru
varistellut
maailmaan,
samasen
Mustanklupunkin! kirosi hän sisuissansa koko pahan
hengenkarin. »Pirun hännän alta juuri siihen paikkaan
pudotettu koko kikkara!» lohdutti hän mieltänsä
väkevämmästi. »Voi perhana, jollen nähnytkin selvää kavion
jälkeä meren pohjassa kallion kyljessä, kun katselin reilingin
ylitse, oltiinko todella kiinni!» […]. »Joka paikkaan pitää
pirunkin kyykistyä asioillensa, niinkuin siihenkin paikkaan,
mihin Mustaklupu syntyi!» sadatteli hän eteensä, […]!
(AS I: 131, 135, 138, 139, 140, 144, kap. 4)

[…] Och minsann hade folk inte ärende till mitt haveri
hela päronsättningstiden!441 Jag är illa rädd att potatisen
växte dåligt i hela socknen den våren! […]! Nej, för
helvete, någon bark unnar jag inte Alastalo, […]! Jag är så
förbannad så benen kliar! […] »För fan!« sade han […] »För
fan!« sade Pukkila till yttermera visso, och nu var det
flamma i honom, […] »En bark, för fan, den har en mast
mer än vad Alastalo behöver!« sade han rakt på sak,
[…]. Fan kackar ner all världen med sina lortar, och
Svartklobben hör till dem! svor han i sitt innersta över hela
det djävla grundet. »Under svansen på fan själv kommer hela
den klimpen ifrån!« förstärkte han sin självtröst. »Ta mig
djäveln om jag inte såg klara klövspår på sjöbotten bredvid berget
när jag kikade över relingen för att se om vi verkligen satt fast!«
[…]. »Överallt ska satan huka sig på tarvet, som nu där
Svartklobben fick sin plats!« […]! Vete attan vad man
kunde ha tänkt, […] (SA I: 136, 140, 143, 145, 147–
148, kap. 4)

Pukkila representerar en motkraft och är en komisk figur, en Don Quijote som
försöker strida mot väderkvarnar, dvs. vara emot Alastalos barkmöte och
barkföretag. Upprepningens funktion kommer tydligt till uttryck i Pukkilas
funderingar och idiolekt. Han är långsint och minns gamla oförrätter och har
svårt att skilja på vad som är väsentligt. Pukkilas förstärkande uttryck är således
många och ger uttryck för hans känsloskala redan i kap. 1.
De vokativer och impulsioner som Kilpi differentierar sina personer med är
många. De flesta förstärkande uttrycken finns i Pukkilas långa inre monologer.
Pukkila är medveten om sitt kvicka temperament och sin oförmåga till
självbehärskning vilket tar sig uttryck i att han förbannar sig själv. Kraftiga
känslor, avund och förtret gör att Pukkila spottar ur sig harmens ord med jämna
mellanrum. I sina inre monologer beskriver Pukkila förutom Alastalo också
Langholmarn som person i synnerhet då karlarna ska hälsa på Langholma då de
441
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kommer in i salen, dvs. hur och i vilken ordning detta sker. I kap. 4 är Pukkila arg
och svär ve och förbannelse över att han inte fått den uppmärksamhet som andra
i salen. I de långa inre harangerna varierar han sina svordomar. Varje tanke
avslutas med ett utropstecken som visar hans djupa agg och affekt:
Minä, jumaliste, paiskaan kättä tässä […]! Aijai sentään,
[…] ja sata saatanaa kihisee […]! Voi Esaun karvat ja
Jaakopin herneruoka, minä en ole mies enkä mikään, vaan
riepu […]! […], ja Langholma ajatella, sopiiko
virsikirjan kansisankojen sisäpuolelle ärriäkin ja saako
langholmalainen leuka täristä pirulle selvää hurskasta
suomen kieltäkin! […], ei vietävä vie […], ei jumaliste,
[…], piti perhana, […]! Voi Lissabonin maantäristys ja
minun oma leukapartani, kun pitää katsella ja pysyä
nahoissansa! […]! edessäni keskilaattialla majuurina ja
Absalomina […]! Se on synti, minä tunnustan, että se
on synti, kun ihminen napisee, mutta synnin tikkua on
minussakin, minun Aatamissani, pientä synnin tikkua
minunkin pienessä Aatamissani, ja eivätkös ne kaikki
penteleet ole pystyssä syyttömän syhymättömässä
niskassa, kun näkee nuunan keinutuolissa niinkuin
Vanhatestamentti nahkakansissa, ja leukapään nuunan
alakantissa niinkuin Paavalin epistolat yhtenä järkäleenä
Uudessa, ja tietää kapinallisessa mielessään, että koko
huoneentaulu hartioitten yläpuolella ei kuitenkaan ole
muuta kuin Langholman Eframin naama, luuta, lihaa ja
parran karvoja niinkuin minunkin! […]! Pahankurki ja
Petrereesa minun käskikin istumaan tähän ja
kuluttamaan takapuoltani sohvan nahalla […]! Istu nyt
ja odota kahvia, […], kuuntele suu ummeltuna Alastaloa
sätisemässä salin seitsemällä seinävierellä […], muut
justeeraavat ja sinä puret huulipartaa, miehet laittavat
parkkia ja sinä jupiset amenta evankeliumiin! – Kaikessa
sitä ollaan, sanoi piru pehtoorina, kun lohdutti leskeä ja joutui
emännän kanssa vihille! Mutta eikös minulla vielä sentään
ole Pukkilan housut yllä ja Pukkilan parta leuassa? (AS
I: 181, 182, 188, 189–190, 199, 200, kap. 4)

[…]! Jag, anåda, jag står här […]! Anamma, anamma att
man måste […]! och tusen djävlar fräser […]! Ja vid Esaus
lurv och Jakobs grynvälling, jag är väl ingen karl alls jag,
bara en trasa, […]! […], och Langholmarn tänka
eftersom
han
har
några
svärord
innanför
psalmbokspärmarna och om en langholmahaka kan
skallra perkele på rena klara finskan! […], ja anåda […], nej
anåda […], fan, […]! Ja Lissabons jordbävning och mitt eget
hakskägg att stå och se på och ändå hålla sig i sitt skinn!
[…] som vad för en major och Absalom mitt på golvet […]!
Det är en synd, det erkänner jag, att det är en synd när
en människa knotar, […] men en liten syndasticka
sitter det i mig också, i min gamle Adam, en liten
syndasticka också i min lille Adam, och nog fargen
spretar de alla opp i ens oskyldigt klådlösa nacke när
man får se en nuna i gungstolen som ett Gamlatestamente i
skinnpärmar, och en haka i nunans nederkant som alla Pauli
brev i en klump i Nya, och man vet i sitt oppkäftiga sinne
att hela hustavlan ovanpå axlarna ändå bara är
Langholma Eframs nuna, av ben, kött och skäggstrån
precis som min! […]! Det var själve hornper och Petriresa
som fick mig att sätta mig här och nöta baken på
soffan […]! Sitt där då och vänta på ditt kaffe, […] håll
käften och hör på när Alastalo plapprar utmed alla sju
väggarna i salen […], allt medan andra kaverar442 och du
tuggar mustascherna, kararna ställer till barkbygge och
du mumlar amen på evangelium! – Allt ska man lida, sa
fan när han var inspektor och skulle trösta änkan men måste
giftas med henne! Men har jag kanske inte Pukkilas byxor
på benen i alla fall och Pukkilas skägg på hakan? (SA I:
181, 182, 187, 188, 197–198, kap. 4)

Pukkila saknar sinne för proportioner; Pukkila kan inte glömma petitessen med
Petriresa och Svartklobben där han körde på grund och som Alastalo påminner
om på djävulstyg. Pukkilas förtret gäller lagmannen Langholma, som har
nyckelposition, och ironiserar kring hans ”nuna”. I sina långa utläggningar
använder Pukkila en variation av svordomar och förstärkande uttryck. Ibland tar
han till ett längre uttryck som ger uttryck för hans förtret som ovan om fan som
var inspektor eller bibliska jämförelser. Vissa uttryck slungar han bara ur sig:
”Mutta, makia leipä ja Susanna saunasaavissa!”; Men, sötebröd och Susanna i bastun!” (AS
I: 177; SA I: 177, kap. 4). Pukkilas inre monologer fylls av en massa agg om
442
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Alastalo, Langholmarn och Enok Karjamaa. Pukkila får sedan ett vredesutbrott
och han förlorar självbehärskningen. Han bryter mot den språkliga
samarbetsprincipen och artighetsprincipen (se Grice maximer om kvalitet,
kvantitet, relevans och sätt).443 Pukkilas förstärkande ord fylls på med längre
bestämningar som får komisk och humoristisk effekt. De svenska
motsvarigheterna ger uttryck för samma stilläge och intensitet som i förlagan.
I kap. 7 (SA I: 280–347) i det komiska avsnittet där tullkapten Blomberg
romtrakteras och sups under bordet är de språkliga skymforden som Blomberg
uttalar humoristiska. Härkäniemis förstärkande uttryck är mildare, dvs. han
använder sig av uttryck som ”En Herrans tur, en Herrans tur! […] En Herrans tur och
en nådens visdom,” (SA I: 233, kap. 5).
De kvinnliga förstärkande uttrycken som Alastalovärdinnan Evastina använder
handlar om Herren och himmelen, medan de manliga förstärkande orden och
svordomarna är grövre och tar till starkare ord med den onde, fan, satan och hornper,
dvs. underjorden. Men den kvinnliga rörelsen både i sättet att vara (modaliteten être)
och i sättet att göra (modaliteten faire) kommer till uttryck i Evastinas eget språk
men också i Pukkilas långa funderingar (AS I: 183–187; SA I: 190–194, kap. 4) –
som för en gångs skull är positiva: ”Jag känner ju våran Maijastina och jag gissar
om Evastina” (SA I: 190, kap. 4) – om hur han känner till Evastinas sätt att vara
kvinna och värdinna. I Pukkilas tysta tal och kvicka temperament porträtteras
Alastalo-Evastina på ett auditivt sätt, dvs. hur hon förberett barkkalaset i flera
veckor, hur hon rör sig och hur hon talar till dottern Siviä och kökspigorna
Sandra och Rauha. Evastinas utläggning är en lång harang med milda, himmelska
förstärkande uttryck som i jestanpookenas ja kuun kuori taivaalla! puhelen ja
prätistän kuin karitsan keritsijä; jesseminskapare och månen på himlen! här
pratar och prällar jag som en fårklippare (AS I: 210; SA I: 207, kap. 5). Alastalo
Evastinas fart återges i den svenska versionen med de ljudhärmande
interjektionerna: seh, → såh! soh, → sih! → sih! suh! → söh! sihaus, → hisch, och
suhaus, → husch! vip! → vips! noh! → nånåff! hipsan, → hippsan, hopsan → hoppsan.
Dessa ljudliknade interjektioner beskriver hur värdinnan, dottern och
kökspigorna förbereder de olika maträtterna.
[...]? herra jesta, jokos prikka on valmis, vieraat odottavat
ja Langholmakin jo salissa! Siviä, Siviä, lusikat
unohtuneet! hae klahvista, [...] siitakkoon sentään, kun
saisi kahvinkin käsistä salin puolelle, katson uuninkin
ennen, joko porsas paahtuu ja loodat ovat ruskeita!
joko siika on juostu kammiosta ja leikattu asetille,
Sandra? siinä oletkin, pistä helisemään, Siviä, että lusikat
tulevat lautasille ja prikka on valmis ja pääsemme saliin,
443

[…]? herrejesses, är brickan inte klar, gästerna väntar och
Langholmarns står inne i salen redan! Siviä, Siviä, det
fattas skedar! hämta bak klaffen, […] herrevälsigne bara
man snart fick kaffet ur händerna och in i salen, jag
måste titta i ugnen först dessutom, om grisen baddar
sig och lådorna är bruna! och har någon sprungit till
boden efter siken och skurit opp på asjett, Sandra? där
är du ju redan, sätt fart, Siviä, så skedarna kommer på

Grice 1975: 41–58.
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Rauha, Rauha, näytätkös valkeata, että näen uuniin! kurota
paremmin pärettä, että näen perälle! kurota paremmin
pärettä, että näen perälle! varjelkoon! porsas on pruuni
jo! se nyt vielä, ja kahvikin kaadettu kuppeihin
jäähtymään! nopeasti, nopeasti lapio tänne! tuossa ja tuossa,
lado loodat pata-arkulle, riviin ja viereen, auta sinäkin,
Siviä, prikka puolemmas! kaikki samaan kiiruun! tuossa
juurikkalaatikko, korjaa puoleen, Sandra, tässä
uunijuusto, tässä, seh, muorin haude, tuossa, soh,
faarin huttu, miniän herkku, sih! orpanan räätti, suh!
nopsasti, Rauha, ota vastaan! nipsasti, Sandra, selitä sormet,
sihaus, ja laatikko lapiolle, suhaus, ja laatikko lapiolta,
tuossa tämä, ruskea yltä ja kypsä karvalta kuin ketun
pinta ja oravan paita, tässä tuo, silo hipiviltä ja sulo
heravilta kuin sanan lipava Pappilan muorin kielellä ja
kahvin vilava Pappilan muorin pannussa alventtina ennen
joulua, kun emäntä on tulossa ja emäntää on menossa ja
tuliaisnyyttiä avataan ja tuliaisjuustoa ladotaan pöydälle köyhän
papin kyökissä, vip! sanoi västäräkki hännällänsä, kun
päästi livan kivelle, noh! sanoi porsas kuonollansa, kun
ruuhen kaasi, hipsan, Siviä, hopsan, Rauha! häntä on
ketulla heilumaan ja helma flikalla leiskumaan!
siitakkoon sentään ja pookenas vielä! kahvikin jäähtyy ja
hamekin säärissä tiellä, ota prikka, Siviä, nosta prikka,
Siviä, niin mennään! missäs minun esiliinani?
hiuksetkin hujan hajan otsalla! levitä lakana loodille,
Rauha: yksi, kaksi … viisi … kymmenen …
silmänsäkin ihminen tarvitsee! kaikki pata-arkulla! levitä
lakana ylitse, etteivät jäähdy, tuppoo täkki päälle, että
pysyvät kuumina, visusti syrjiltäkin, niin ovat varit
pöytään! jestanes sentään, lapiokin minulla vielä kädessä
ja pitäisi juosta saliin tätä päätä, missäs sinun järkesi on,
Sandra, kun et auta? lennätä esiliina penkiltä ja ota
lapio, porsaan minä kuitenkin suhin uunin suuhun, et
sinä sitä osaa, noin, taiten etukiville, einen vasempaan,
noin, vihaus oikeammalle, näin, vielä hiukan taakse, eipäs,
eipäs, nyt meni liikaa, hiuksentarkasti toiselle ja
kolmannelle kiviriville, jossa tiilet ovat ruskoset ja
purevat porsaankin pinnan peltillä lepposesti
ruskoseksi, niin että kieltä herasee, kun katsoo
karotissa: [...]! (AS I: 192, 193, 194, kap. 4)

faten och brickan blir klar och vi kommer i väg till
salen, Rauha, Rauha, kom och lys mig så jag kan titta i ugnen!
lyft på pärtan så jag ser längst in! skapare! grisen är brun
redan! ja det fattades, och kaffet är islaget så det kallnar!
fort, fort, hit med spaden! så och så, rada lådorna på
grytkistan, tätt i rader, hjälp till du, Siviä, ställ undan
brickan! alla fort tillsammans! här är kålrotslådan, ta undan
den, Sandra, här är kalvdansen, här är morshötet, där,
såh, är farfarsröran, svärans bästa, sih! kusingrutan,
söh! kvickt, Rauha, ta emot flinkt, Sandra, bred ut fingrarna,
hisch, och lådan på spaden, husch! och lådan i väg,
här är den här, brun ovanpå och färdig i färgen som
rävskinn och ekorrskjorta, här den här, len i skinnet och söt
i vasslan som ett smilandes ord och ett rinnande kaffe i
prästgårdsmors panna i advent före jul när moror kommer och
moror går och förningsknytena öppnas och förningsostarna radas
på bordet i prästens fattiga kök, vips! sa ärlan med stjärten
sin när hon släppte en tår på sten, nånåff! sa grisen med
trynet sitt när han välte tråget, hippsan, Siviä,
hoppsan, Rauha! svansen ska slänga på rävar och
kjolen ska flänga på flickor! herrejemine och jösses på köpet!
nu kallnar kaffet och jag har ju kjorteln i vägen, ta
brickan, Siviä, lyft opp brickan, Siviä, så går vi! var har
jag förklät? och håret står på ända i pannan! bred ut
lakanet över lådorna, Rauha: en, två … fem … tie …
behöver inte människan sina ögon kanske! alla ska på
grytkistan! bred lakanet över så de inte kallnar, stoppa
täcket omkring, så de håller sig heta, tätt kring kanterna
med, så är de klara till bords! herreje, här står jag med
spaden i hand ännu och ska raka vägen in i salen, var
har du vettet, Sandra, som inte hjälper mig? fort hit
med förklät från bänken och så tar du spaden, fast
först ska jag ändå flytta grisen fram i ugnen, den saken
kan inte du, så där, försiktigt till framstenarna, ett grand
åt vänster, så, en aning till höger, så där, lite bakåt ändå, nej,
nej, det var för långt, hårfint just på andra och tredje
raden stenar, där teglen är brända och baddar grisen
sakta jämnbrun i svålen, så det vattnas en i mun när
man skådar i karotten: […]! (SA I: 191–192, kap. 4)

»Herrajesta ja pookenas, vieläkös sinä muinaisia muistelet!
sanos muuta, että mekin olemme olleet nuoria joskus ja
valssia varvastaneet!» kohisi Eevastiina jo täydessä
höyryssä. »Ja vieterit, voi siunatkoon, kun joka paikka
ruumiissa on kuin puuropampulla pehmitetty, ei lepoa
kuin sen einemän, että kielen kerkiää vasemmalta
hampaanlohkolta oikealle siirtämään, kun kiiruuta
pitää, vai karsinaan! […]!» (AS I: 244, kap. 5.)

»Herrejess och bevare, tänker du ännu på forna dar! Säg
inte annat än att också vi har varit unga engång och
valsat omkring! surrade Evastina redan för full ånga.
»Jaså, fjädrar, välsignemig, när varenda bit av ens kropp är
som bultad med grötstöt, ingen vila mer än den lilla
stunden det tar att flytta tungan från vänsterkant bak
tänderna, när det är bråttom, och kätte sen! […]! …«
(SA I: 238, kap. 5)

Evastinas brådska beskrivs alltså ur Pukkilas synvinkel (hon och Pukkila är
kusiner) på fyra sidor och ännu längre men sedan heter det: ”Pukkila svalde
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resten av tankarna […]” (SA I: 194, kap. 4). Det är han som tänker sig hur
brådskande Evastinas dagar har varit och det är han som i sitt inre tal talar med
Evastinas mun då hon ger order åt Siviä, Rauha och Sandra. Att berättarrösten
här är den kvicka och mångordiga Pukkilas beror kanske på att han verbalt mäter
sig med den kvicka Alastalovärdinnans ordflöde. Medan Härkäniemi filosoferar
om kvinnors skönhet och egenskaper (modaliteten être), representerar Pukkila det
pragmatiska, dvs. hur barkkalaset har förberetts i köket (modaliteten faire). I de
tidigare behandlade exemplen finns Evastinas och Alastalodottern Siviäs
porträttering; värdinnan som en kavat värdinna på Alastalo hemman, Siviä, 17 år,
flink och vacker (hon speglar sig i smyg i spegeln som pappa Alastalo har köpt i
Frankrike och Le Havre), men är bestämd av sig. Ett mellanspel är då Siviä hör
sitt namn nämnas i salen av Pukkila (att Alastalo skulle ha lovat sin dotter åt
Pukkilas son; »Lovte mig din flicka till svärdoter!« riktat till Alastalo. ”Det var en
skräll i salen. Helt lik en åskans knall”, SA II: 184, kap. 15) och Alastalo, vilket
gör henne rasande så att hon ställer en het vattenkanna på salsgolvet framför
karlarna. Siviäs gudfader Malakias Afrodite Härkäniemi försöker förmedla i
konflikten och hänvisar till Pukkilas och pappans 20-åriga tvist. Siviä blir arg och
det är inte långt till tårarna.
Svordomarna, interjektionerna, intensifierarna och de förstärkande uttrycken
manifesterar affekt då de uttrycker en reaktion på ett sakförhållande, ett skeende
eller en utsaga. Det kan vara frågan om emfatiska uttryck (övertygande,
förvåning, befallningar, negativa utsagor).
De första förstärkande orden och uttrycken finns redan i första kapitlet där
både sammankallaren storbonden på Alastalo och Pukkila, den ende som är mot
barkmötet, träffas. Nedan härmar dessutom Alastalo Pukkilas sätt att vara och
tala:
Pukkilan pahusko sieltä nyt on tulossa! ajatteli hän
samassa porstuaan käsin kuulustellen: sen kuulee
sätinästä! Priki ja priki ja priki! Nyt saadaan kuulla taas
koko Athanasius etuperin ja takaperin! Sillä on
Evaldkin mukana: tietysti! Missäs hännän lorvi, jollei selän
hollin päässä koiran takana roikkumassa? »Priki ja Evald,
priki ja Evald» kohta korvissa nukuttavimmin kuin
tuvan nurkista sunnuntaina ennen lukuvuoroja
katkismuksen hurina: »mitä-se-on-vastaus!» Mutta
sotkukoon pukin parta! Kun se on aikansa prikittänyt,
niin jumaliste, minä en ole Alastalo, joll’ei poskipieli vielä
veisaa paa-a-arkkiakin! ja Evald varistetaan niin kuin
jänikseltä papena ennen loikkaamista! (AS I: 7, kap. 1)

Är det Pukkila den jäkeln som kommer nu! tänkte han
samtidigt och lyssnade åt farstun till: det hörs på
gormandet! Briggen, briggen och briggen! Nu ska vi igen
en gång få höra hela Athanasius framlänges och
baklänges! Och Evald har han med sig: naturligtvis!
Var ska sloksvansen slarva om inte en rygglängd efter
hunden? ’Briggen och Evald, briggen och Evald’ söver
oss alla snart bättre än katekesmumlet i stuguvrårna en
söndag före husförhöret: ’vad-är-det?-svar!’ men må
han komma av sig i bockskägget! Bara han har briggat
färdigt, så är jag jaggu inte Alastalo om inte han börjar sjunga
om ba-a-arken han med! Och då släpper han Evald ifrån
sig som haren en böna före skuttet! (SA I: 27, kap. 1)
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Det komiska kommer till uttryck i Pukkilas affekt och inre monolog. I kap. 10
utspelas en duell då Alastalo och Pukkila kappas och de båda mäter sig i hur väl
de kan formulera sig i ord och hur giftigt de kan svara. På ett fenomenalt sätt ger
den svenska översättningen en effektfull efterbildning av Pukkilas vrede och
Alastalo som svarar på Pukkilas utbrott. Alastalos sätt att tala inleds med: ”hhth!
phth! sanoi hän ja tihasi pientä vihisylkeä rintapielilleen,” (AS I: 74–75, kap. 3).
Då Alastalo hälsar sina gäster välkomna använder han interjektioner och
partiklar av olika slag som fatisk kommunikation i det sociala umgänget, dvs. hälsar
gästerna välkomna och får dem att känna sig hemma i salen. Detta gör han med
följande uttryck där de svenska motsvarigheterna fyller väl sin pragmatiska
funktion. Först kommer de vanliga modifierande partiklarna med den språkliga
funktionen att konstatera (no–nå, voi–oj, todella–jo, ahaa–jaha, kukaties päästelevinään–
nog kantänka). De olika adverbiella uttrycken som karakteriserar Pukkilas häftiga
lynne och idiolekt att upprepa ord är t.ex. kaiketikkin–antageligen, den svenska
översättningens form antageligen (antagligen) ger en arkaistisk nyans åt talet. Pukkila
upprepar ord som modifierar det tänkta eller sagda: sittenkin, sittenkin–i alla fall, i
alla fall i kombination med modaliserande verb. Sedan kommer uttryck för
förvåning som ahaa!–jaha! eller det smått ironiska tulikos vai–vasa, sinä nauraa
röhiset–du skrattgrymtar du, jahah! vai–jahaja! så och vai olet sinä–jaså, har du. Skrattet
är godmodigt och det markeras med he-he–he-he men kan också uttrycka bitande
ironi (då Alastalo mäter sig med Pukkila).
»No Nordberg, peremmälle, peremmälle vaan, et sinä
Tukholman kalarannassakaan hämmentele, kun paikkaa
katselet jahdillesi: [...]!» jokainen sai sanan, sai vaikka
parinkin, alhaisempi vai mahtavampi: […]! (AS I: 5,
kap. 1)

»Nå, Nordberg, stig på, stig på, inte brukar du villa bort
dig vid fiskstrand i Stockholm heller när du letar plats åt
jakten din: [...]«! Envar fick sitt ord på vägen, om inte två,
ringare karl eller pamp: [...]! (SA I: 25, kap. 1)

»Kaiketikkin-kaiketikkin!» pani hän ja pakisi partaansa.
[…], – »Kaiketikkin-kaiketikkin!» jupisi siis Pukkila vain
omia sanojaan Alastalon härnäämisiin. […] (AS I: 8, 9
kap. 1)

»Antageligen, antageligen!« lät han höra ett mummel i
skägget. […] – »Antageligen-antageligen!« muttrade alltså
Pukkila endast sitt för sig till svar på Alastalos
retsamheter. […] (SA I: 27, 28, kap. 1)

Ahaa! Lahdenperän neliskanttikin naamatauluksi jo
paikalla jo paikalla ja paistamassa peräsohvan keskellä!
[…] tulikos kiiru äijälle vai, kun kuuli minun porstuassa,
Pukkilan porstuassa, […]? (AS I: 9, kap. 1)

Aha! Också Lahdenperäs fyrkant till nuna var redan på
plats och sken mitt i innerväggssoffan! […] fick gubben
[Härkäniemi] brått, vasa, när han hörde Pukkila i farstuns,
mig i farstun, […]? (SA I: 28, kap. 1)

»Jahah! Vai parkkikuuttoja sinä vielä alat ijässäsi
veistellä! […] (AS I: 10, kap. 1)

»Jahaja! Så du tänker tälja barkskutor ännu vid dina år
[…]!« (SA I: 29, kap. 1)

»Vai olet sinä uitellut omatekoisia kuuttoja joskus? »Jaså, har du satt egenhändiga skutor i sjön du med
puhella porisi hän viattomia Pukkilan korvaan salin engång?« lät han pratet oskuldsfullt bubbla vidare i örat
ovea lähetessä. (AS I: 10, kap. 1)
på Pukkila […] (SA I: 29, kap. 1)
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De förstärkande uttrycken är typiska för Pukkila som har ett häftigt lynne; med
sitt upprepande tal och de många förstärkande uttrycken, kraftuttrycken och
svordomarna av olika slag ger han uttryck för sin förtret och harm. Hans utsagor
och meningar avslutas alltid med utropstecken eller flera. De svenska
motsvarigheterna har den pragmatiska funktionen och differentierar på ett exakt
sätt Pukkilas idiolekt:
Tästä taitaa sittenkin tulla perhanan tosi päivä sittenkin Det tycks i alla fall bli en djävla allvarlig dag i alla fall i dag!
tänään! tuppasi väkistenkin epämieluisa ajatus Pukkilan trängde sig envist en otrevlig tanke på Pukkila. (SA I: 29,
mieleen. (AS I: 9–10, kap. 1)
kap. 1)
Pärisköön paskoja tyhmemmille: salia silloin ajatellaan, kun Sån skit kan han tratta i dummare folk: det är salen man ser
pykninki nurkataan! (AS I: 12, kap. 2)
till när knutarna laxas på byggningen! (SA I: 31, kap. 2)
Raatoa, kun saisin minäkin uuden ripin viimein kehälle, Anagga, den dagen jag äntligen får mitt nya bygge rest, så
niin kortteli lisään, kortteli lisään joka mittaan: Alastalo ska det ett kvarter till, ett kvarter till på varje kant:
saisi tulla itse mittaamaan! (AS I: 12, kap. 2)
Alastalo kan få komma och mäta själv! (SA I: 31, kap. 2)
Nahkasohvakin tuossa, Tukhoman nikkarin tekoa, (AS Lädersoffan den med ja, stockholmssnickeri, (SA I: 31,
I: 13, kap. 2)
kap. 2)
siinä istui rehevänä keskellä Lahdenperä, mukava naapuri Lahdenperä så frodig, en hygglig granne för allan del, men just
kyllä, mutta sitä miestä ei tällä haavaa viitsinyt ottaa nu gitte man inte ta den karln i ögnasikte! […] den jäkeln
silmänkärkeensä! (AS I: 13, kap. 2)
kunde (SA I: 32, 33, kap. 2)
– Paistakoon peräsohvalla! nielaisi Pukkila ajatuksen (AS – Sitt du och skin i soffan! svalde Pukkila tanken(SA I: 33,
I: 14, kap. 2)
kap. 2)
Juuri Karjamaan Eenokki ilmi elävältä sohvannurkassa! Just precis Karjamaa-Enok livslevande i soffhörnet! (SA I:
(AS I: 15, kap. 2)
33, kap. 2)
niin jumaliste, yhtä viisas minä olisin kuin nyt! ajatteli så var jag gud sig förbarme lika klok som jag är nu! tänkte
hän. (AS I: 16, kap. 2)
han (SA I: 35, kap. 2)
pahankurjen ja ainainen Petrereesa, kun nytkin tuppasi den evinnerliga gemena Petriresan, som också nu kom och
tulemaan mieleen, vaikkei ollenkaan ollut syytä! (AS I: trängde sig på hans tankar, utan minsta orsak! (SA I: 35,
17, kap. 2)
kap. 2)
Mutta millä pahanhengen kurilla Eenokkki on tänne Men med vilket djävulens knep har det gått att leda Enok
talutettu? (AS I: 17, kap. 2)
hit? (SA I: 35, kap. 2)
jopa niin väärtiäkin tavaraa kuin rahaa, joka jo on tallessa ja rent av så värdefulla saker som pengar, som allaredan
kaapin laatikossa! (AS I: 17, kap. 2)
ligger undanstoppade i hans skåplåda (SA I: 36, kap. 2)
Pukkila ihmetteli, kuka tuonkin jääräpään on saanut niin
pitkälle, että hän on löysännyt paattinsa pestin
Karjamaan rantasillasta [...]! Totisesti sopii senkin kelmin
ja viisumaakarin [...] (AS I: 17, kap. 2)

Pukkila undrade vem som kunde ha förmått denne
envisingen därhän, att han kastat loss med slupen från
Karjamaa båtbrygga […]! En sådan bestyrare och filur kan
sannerligen nu […] (SA I: 36, kap. 2)

Pukkila är som en deg som jäser då han tänker på Alastalos giftiga första replik då
han hälsas välkommen. I sitt tysta tal tilltalar Pukkila Alastalo direkt med du och
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använder affektfulla uttryck för ilska och förtret. Pukkila ska nog visa vem som
slutligen är vem. De förstärkande uttrycken och variationen i språket visar det
expressiva och affektfyllda:
[…]! Mutta millä perhanan pelillä olet s i n ä – Pukkilan
silmät vilkaisivat kärsimyksen katkuisina vierillä
astelevaan Alastaloon – sinä, silmäneula ihravatsaksi ja
käärmeen kiemuva hylkeen hyllyväksi vääntänyt tänne toisen
ihmisen kiusaksi tuon kivireen mieheksi ja härkäkallon
kahdella kintulla käveleväksi? […]. Sojottelet sinä ja hyristelet
naurun hyllyvää, mutta piru sinun kyntesi tietää, koska ne
ovat niskassa? Jumaliste, liukas sinun kanssasi pitää olla,
kun sinun kanssasi vääntämään rupeaa! Mutta on
Pukkila ollut marjassa ennenkin, minä-Pukkila! Pientäpientä kiusaa-kiusaa, niin tiedät, että, Pukkila on pelissäpelissä! Eenokin sinä olet saanut, olet saanut, pahus,
pelatuksi Eenokin, saakelinmoinen veto, paha veto, vietävän
paha veto, minä tunnustan, miks’en tunnustaisi! Mutta älä
klivaa kieltäsi vielä, Alastalo, tammilaudassa on monta
ruutua ja vuoron perään tammipelissä nappulaa
siirretään! Tuhise sinä tyytyväisenä nyt, eikös sinulla tänäpänä
nenä vielä kerta harmistakin tuhise, kun Pukkila hieroo
kämmentä hyvän siirron jälkeen, Pukkila-Pukkila, pirupiru! (AS I: 19, kap. 2)

[…]! Men med vad för ett djävla gångspel har du [kursiverat
i översättningen] – Pukkilas ögon sneglade med ett
lidande uttryck på Alastalo som gick vid hans sida – du
din törntagg till isterbuk och slingerorm till späcksäl vindat hit till
en annans plåga denna stendrögen till karl och tjurskalle på två
ben? […]. Peka på du och skvalpa ditt skratt men fan vet när
man får dina klor i nacken på sig? Herreminskapare, hal får
man lov att ställa sig om man ska vränga dig någon vart!
Men Pukkila har allt varit med förr, jag-Pukkila! Lite-lite
småförtret-småförtret så märker du att Pukkila spelar medspelar med! Enok har du rakat hem, rakat hem, din tusan,
Enok hem, ett sabla drag, ett elakt drag, ett illande ilakt drag,
det medger jag, varför skulle jag inte medge det! Men
slicka dig lagom om mun, Alastalo, det är många rutor på
dammbrädet, och brickorna flyttar man turvis i det
spelet! Frusa förnöjt du, i dag ska näsan din frusa en och annan
gång av harm också, när Pukkila gnuggar handflatorna efter
ett lyckat drag, Pukkila-Pukkila, fan-fan! (SA I: 37, kap. 2)

[…], Alastalo, vielä sinä syljet harmin pihiä pieliesi
muhkeille manttaaleille ja vielä sinä tuhistat kateuden
pärinääkin nenärusthollisi avaroista sierainläpistä, kun
kerta joskus (AS I: 21, kap. 2)

[...], Alastalo, och du kommer ännu att drägla harmens spott
över din bringas präktiga mantal och ännu fnysa
avundsfrust ur ditt näsarusthålls runda borrar, när […]
(SA I: 39, kap. 2)

[…] mutta mittaapas, Mattsson, mittaappas piruuttasi,
Mattsson, mittaappas kurillasi, montako askelta mastojen
väliä, montako askelta minun parkissani? Askel
enemmän, askel enemmän, perhana, askeleen pentele
enemmän kuin sinun purkissasi, Alastalo! Maistuuko se
askel, Mattsson? Katsos, Mattsson, Pukkilan Petterillä
kurottaa (AS I: 21, kap. 2)

[…] men ta och mät, Mattsson, på rent fanskap, Mattsson, ta och
mät på skoj bara, hur många steg du tar mellan masterna,
hur många steg på min bark, på Pukkilas bark, hur många
steg mellan masterna? Ett steg mera, ett steg mera,
anamma, ett steg mera blir det, för djävulen, än på din
bark, Alastalo! Hur ska det steget smaka, Mattsson? Ser
du, Mattsson, på Pukkila-Petter vinklar sig (SA I: 39, kap.
2)
[…]! Voi kymmenen karjusian harjasjouhta, kuinka minä […]! För tie grymtgaltars tagelborst, så skulle jag kittla dig
kutittaisin sinua nenämööpelisi alle, kun (AS I: 22, kap. under näsarustningen din om jag nu hade (SA I: 40, kap.
2)
2)
[…]? Tutkaimen väkää kuitenkin sinua vatsapielinesi, saleinesi […]? Men tusan ljustertaggar i dig i alla fulla fall med din
ja rustholleinesi! (AS I: 22, kap. 2)
bukbringa, salssoffa och rusthållsgård! (SA I: 40, kap. 2)
[…]! Jumaliste, Alastalo, kuinka minä kuulustelisin
kateuden ritinää sinun liiviesi piukoissa pielisaumoissa,
kun Pukkila säälisi vierastansa ison salinsa peräpuolelle
niin kuin sinä nyt – ähisetkin kuin hylje! ja sinä (AS I: 22–
23, kap. 2)

[…]! Herreminskapare, Alastalo, vad jag skulle lyssna noga
till avundsknaket i dina spända västsömmar om det var
Pukkila som lotsade sina gäster inåt sin stora sal som du
gör just nu med dina – och flåsar som en säl! – och det blev
din tur att vandra en verst (SA I: 40, kap. 2)

[…] silmien kiusana, silmien tikkuna, naskalin tutkaimena, […] och ögonharmen, ögonnageln, sylspetsen, fan! i ögat ditt (SA
perhana! (AS I: 23, kap. 2)
I: 40, kap. 2)
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[…] – karmin mittaakin, katsos, seitsemän kyynärää,
harmiksi-harmiksi
seitsemän-seitsemän
kyynärääkyynärää, vaikka paikalla mitattaisiin, tuumaa paria
päällekkin kukaties, tuumaa paria päällekkin tarkasti
mitaten kukaties, vaikka silmäparisi päästäsi katsoisit!
Pukkilassa, näes, Pukkilassa ei mitassa knapata: minä
olen mitannut sinun sohvasi, tuon samasen tuossa, […]!
(AS I: 23, kap. 2)

[…]! – och ryggkarmslängden, sirdu, blir sju fulla alnar, på
pin kiv-pin kiv sju fulla-sju fulla alnar-alnar, och det kan
vi mäta på fläcken se, en tum eller två på köpet kanske, ett
par tum på köpet noga mätt, om du så tittar ögonen ur
huvut! I Pukkila gård, ser du, i Pukkila mäter vi ingenting
gnetigt: jag har mätt opp soffan din, […]! (SA I: 41, kap.
2)

Pukkilas förstärkande uttryck kan ta sig uttryck i ovanligare formuleringar som
Voi kymmenen karjusian harjasjouhta, kuinka–För tie grymtgaltars tagelborst, så eller långa
sekvenser som Tuhannen tutkaimen väkää kuitenkin sinua vatsapielinesi, saleinesi ja
rustholleinesi! – Men tusan ljustertaggar i dig i alla fulla fall med din bukbringa salssoffa och
rusthållsgård! Kilpi har en förmåga att verbalisera de känslor som svallar hos
Pukkila. Den svenska översättningen är ordagrann och lyfter på samma sätt som
originalet fram det humoristiska och komiska i Pukkilas ilska. Pukkilas
kraftuttryck och svordomar får en intensitet som efterliknar Pukkilas finska
sinnestämningar. Förstärkningsorden anamma och anagga är väl de som
karakteriserar Pukkila bäst. I Alastalovärdens språkbruk kan ett satan slippa ur
honom: ”»Saatana!» pääsi Alastalolta samassa sydämen pohjasta”; ”’Satan!’
undslapp det Alastalo i detsamma ur hjärteroten” (AS I: 368; SA I:, kap. 8).
Ordet saatana och piru förekommer dock i olika skepnader i boken som ’fan’,
’djävulen’, och ’hornper’.
Den konstaterande partikeln juu med de svenska motsvarigheterna i olika
kontexter som jo, jojo, jo-jo, jo-jo!, ja, ja-a, jaha, jo du, jovars, jomen och andra lösningar
som modifierar eller modaliserar det tänkta eller det sagda förekommer ofta i
männens tal eller tänkta tal. Dessa småord och partiklar har en viktig funktion i
att bygga upp de fiktiva tal- och tankehandlingarna:
Jaa-ah, tosi näkyy olevan, (AS I: 34, kap. 2)

Ja-a, det tycks stämma det, (SA I: 51, kap. 2)

»Juu, nopea matka Petterillä tällä kerralla oli, […]!» (AS
I: 132, kap. 4)

’Jovars, det vart en kvick resa för Petter denna gången,
[…]!’ (SA I: 138, kap. 4)

»Juu, Eenokki, rakennetaan me parkki Alastalolle, […]!»
(AS I: 138, kap. 4)

»Jo du, Enok, visst ska vi bygga bark åt Alastalo, […]!«
(SA I: 138, kap. 4)

– juu, Simonsson pääsi sitte tulemaan, Fritiof, niinkuin
puheissakin oli, […] (AS I: 169, kap. 4)

– jo, Simonsson kunde komma alltså, Fritiof, som
avtalat ju var, […]! (SA I: 170, kap. 4)

Juu, juu, Herman, kyllä sinä silloin olit mairea viiksiltäsi ja
siveltelit oravan tuuheita hyvällisin sormin, […], mutta
miksikäs käännät nytkin ja tälläkin haavaa selän hartiata
niin hartaasti sille kulmalle salia, jolta parhaten ja

Jojo, Herman, visst smilade du i mustascherna den
gången och strök dem så ekorryviga med rara handen,
[…], men varför vänder du nu för tiden och också nu din
breda rygg så envist åt den delen av salen. Där din äkta
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parhaaltaan siippasi ääni kimajaa kuin raksuttaisi
kokonainen varpusparvi yhden kielen kantimilta? […]
(AS I: 236, kap. 5)

hälfts röst som allra bäst stimmar som om en hel
sparvflock var upphängd i hennes tunga. […] (SA I:
231, kap. 5)

Jaa-jaa! Alastalo niinkuin Jannekin, ja Siviä niinkuin
Eevastiinakin, kullakin on aikansa, (AS I: 249, kap. 5)

Jo-jo! Alastalo liksom Janne, och Siviä liksom Evastina,
alla har de sin tid, […] (SA I: 243, kap. 5)

’Joo, joo!’ venytteli Alastalo, jolla ei ollut mitään syytä
joudutella jutun menoa, ja joka väliaskareeksi luurasi
rantamäkeä päin, joko Jannea mistään kuuluisi. ’Juu, juu,
sanon!’ puheli hän, ja nieli, jos kapteenin sanoissa tuntui
ruodon kaltaista. […] (AS I: 374, kap. 8)

’Jomen, jomen!’ drog Alastalo ut på tiden, för han hade ingen
orsak att skynda på med pratet, och till en mellansyssla
sneglade ha åt strandbrinken till om Janne snart skulle
horas av. ’Jomen, jomen, säger jag! fortsatte han, och svalde
emellan, ifall kaptens ord skulle suttit honom i halsen.
[…] (SA I: 356, kap. 8)

»Juu – juu, jänis heinälaistolle ja Pukkilan Usko
rahtireisulle!» myönnytteli venytteli Alastalo, koska sittenkin
piruutti sisuksissa ja tarvitsi aikaa, että nieli kaunat
kurkusta selviksi. »Joo – joo», panetteli hän, »se tiedetään:
[…]!» (AS I: 397, kap. 9 )

»Jo-jo, hare på slåtter och Pukkilas Usko på fraktfart!«
drog Alastalo på ett medgivande, eftersom det i alla fall
kändes djävligt i innanmätet och man behövde tid att
svälja halsen tom på sticksådor. »Jo-jo«, lät han höra efter
hand, »vet man det: […]!« (SA I: 376, kp. 9)

»Juu-juu, kyllä siitä voi olla harmia ja hientuhtia joskus, jos
ruuma on sattunut unohtumaan laivan riitingeistä!»
myönteli Alastalo totisesti ja kärventeli Pukkilaa
pahemminkin: […]. (AS I: 444, kap. 10)

»Jodå, visst kan man få förtretas och svettas ibland om man
har råkat glömma bort ruman på ritningen!« erkände
Alastalo allvarsamt och svedde Pukkila lite till: […].
(SA I: 417, kap. 10)

Mutta sotkukoon pukin parta! Kun se on aikansa
prikittänyt, niin jumaliste, minä en ole Alastalo, jollei
poskipieli vielä veisaa paa-a-arkkiakin! […]! (AS I: 7,
kap. 1)

Men må han komma av sig i bockskägget! Bara han har
briggat färdigt, så är jaggu inte Alastalo om inte han örjar
sjunga om ba-a-arken han med! […]! (SA I: 27, kap. 1)

[…], niin, voi taivaan kiesus ja kirkkaat herran enkelit,
kuinka minä puhuisin nyt, päästäisin ääntä irroille joka
jouhen hellittämiltä kuin viulunkoppa vinkaa
kyynäspään kiskoessa koko käyrän vetämillä! […]! (SA
I: 426, kap. 10)

[…] så kiesus i himmelen och herrans strålande änglar, vad jag
skulle prata på just nu, jo, det skulle låta så mycket taglet
håller, som en fiollåda gnyr när man drar stråkbågen
med alla armkrafterna! […]! (SA I: 401, kap. 10)

Det affektfyllda i Kilpifinskan med upprepning och variation som stilmedel
kommer tydligast till uttryck i Pukkilas tal- och tankehandlingar. Men också
Alastalovärdens tålamod sätts på prov i synnerhet då det är frågan om konflikten
med Pukkila. De små partiklarna är viktiga byggstenar i att skapa de fiktiva taloch tankehandlingarnas intensitet och styrka, och dessa skiftningar bidrar till att
skapa stil. De förstärkande orden och uttrycken syftar till att vara impulsioner av
olika slag. I den svenska översättningen är dessa uttrycksfulla och följer styrkan
och intensiteten i det finska originalet.
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1.8 Semiotiska tecken att tyda – sinnenas semiotik … blir lätta valv
I sin essäsamling Ihmisestä ja elämästä (Om människan och livet) från 1902
behandlar Kilpi i sin essä ”Katsomuksen ihanuudesta” (Om seendets skönhet)
det som titeln redan förmedlar, dvs. att se det sköna och se hur denna
förnimmelse blir till en estetisk upplevelse. Malakias Afrodite Härkäniemis
person representerar det sköna då han funderar på ögats beskaffenhet då han
väljer sig en pipa, hur det känns när man håller en vacker pipa i handen, hur bloss
ur den och rökmoln bildar en njutning för alla sinnen (se AS I: 57, 102, 108,
110). Samtidigt jämför han sig själv med Alastalo och Pukkila och funderar just
kring ögonen och därmed vad man ser med tydlig allusion till Kilpis ”seendets
skönhet”:
[…] Kyllä silmiänsä ihminen mielellänsä viljelee, on
mukavaakin katsella kerrallansa niin paljon taivasta
kuin sentään sopii kahden silmämunan nähtäväksi, [...].
Kyllä silmät ovat merkillinen pari ihmisen kasvoissa, ilman
silmiä ei merimies voisi olla merimies, mutta kyllä silmät
myöskin ovat juonikas valjakko, jos ne oikein päästää
neljästämään ja jättää oman pienen järkensäkin niiden
karkuun. [...] (AS I: 99, 100, kap. 3)

[…] Nog brukar en människa gärna sina ögon, det är
behagligt till och med, att i ett enda svep se så mycket
av himlen som två ögonklot kan skåda, […] Nog är
ögonen ett märkunderligt par i människoansiktet, utan ögon
kunde en sjöman inte vara sjöman, men nog är ögonen
också ett illfundigt tvåspann, om man riktigt låter det
galoppera och föra med sig ens eget lilla vett i farten.
[…] (SA I: 108, 109, kap. 3)

Sanonko suoraan ja ilman koristuksia, niin Pukkila on
silmän hätyri ja minä [Härkäniemi] järjen hituri, kun
Alastalo on tasakonkari sekä silmän että ajatuksen siirrolta.
[…] Pukkila karaa ajatuksinensa, minä pitelen
ajatuksineni, mutta Alastalo hakee ja löytää. Pukkilakin
ja minäkin ja Alastalokin: merkillistä kuinka maailmassa
kaikilla asioilla on lestinsä, saappaalla jos miehelläkin!
[…] Pukkila näkee Antverpenin piipussa rimssut ja hilkut,
poimujen heilun ja pujeitten killun, voi kiemaus otsaluussa ja
kiusauksen vilaus sydänalassa! […] (AS I: 104, 107, kap. 3)

Ska jag säga som det är utan krusiduller, så är Pukkila
hafshovad i ögonen och jag [Härkäniemi] trögtravad till
förståndet, medan Alastalo är en jämnklippare både när han
ska flytta ögonen och tanken. […] Pukkila rusar i väg med
sina tankar, jag håller tag med mina tankar, men
Alastalo söker och hittar. Pukkila, ja, och jag, ja, och
Alastalo, ja: underligt hur alla saker i världen har sin
läst, stövlar som karar! […] Pukkila ser Antwerperpipans
fransar och pysch, snörenas gung och tofsarnas häng, ojoj vad det
snärtar bak pannan och frestelsehugger under hjärtat!
[…] (SA I: 112, 113, kap. 3)

Inte bara Härkäniemi utan också Pukkila och lagmannen Langholmarn funderar
på det sköna då Alastalos vackra dotter Siviä, 17 år gammal, kommer in i salen. I
kap. 5 bärs kaffet och i kap. 11 toddyvattnet in av Alastalodottern Siviä och
Alastalo-värdinnan Evastina och berättelsen får en annan rörelse där kvinnornas
klädsel och kroppsspråk registreras och karlarnas tankar beskrivs. I och med
denna rytm blir också den auditiva upplevelsen en annan med Kilpifinskans
ljudval där det sköna beskrivs:
On vaelto neitova ja sorja silmänviete, kun talon
kukoistava kantaa talon varaa, nilkka kepevin nousee ja

Där gångar ett jungfrutäckt ögonafång, när nu gårdens
blomstran får frambära gårdens håvor, vristen hennes
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povi liehtovin huokuu, uuman norja taipuu ja
kukkurakantaman yltä vierasta hyvää nuorien silmien
hymy ja tuoreen poskipään lymyvä kuoppa, viehkivä
neito umpuvarinnoin, tytär ja Alastalon Siviä! On
kepsava antura emännän ja kiepsava hameen helma, kun on
nopsakas nopea ja vanha vikkelä, lieve vauhdissa ja kori
kokolla, kieli kantimilla ja silmäpari akkunavahtina, sana
kierimässä pavun poukkimin, huomio harpalla kirpun
hyppimin, hyrrä ja kerä, kärppä hameissa ja sukkula
jalkaterillä, emäntä ja Alastalon Eevastiina! […] Pukkilakin
jo nieleskeli kaunojensa viimeisiä kuoria mielensä
kurkusta alas, sillä miehen luonto ei suvaitse sitä, että
naama on muikea ja huuli hapan silloin kun on nuorta hipiää
silmän näkyvillä ja hemaa luvassa sekä suihin että jutun
pirusiin: saan kahvin ja kuppini, niin ollaan kotona ja
päästetään poskista sutevaa jos purevaakin, eikös
pistetä Siviänkin poskipäihin vielä herivää, jos vanha
kieli osaa taitonsa! (AS I: 204–205, kap. 5)
Langholmalla oli se tahti, että asiat tapahtuvat arvolla,
[…]. Niinpä oli arvokas sekin toimitus ja vaitiolo
totinen salissa, kun nyt oli tarjotin perillä, Siviä
saapunut Langholman eteen ja vakaa mies vakaviltaan
ilman silmän turhaa ja sanan turhaa, kursailutta nouti levolla
ja sivusyrjille vilkamatta käteensä kuppiparin […] (AS I:
206, kap. 5)
Langholma hymähti kuppi kädessä itsellensä:
tottakos tuokin, että vanhankin sydäntä vielä puree riudun
muisto, kun on nuori kulkemassa ja neito kengillä salissa?
[…] Merkillinen se ajatuksen siipisanka, sen on hävitettävä
ja oltava haukkaavinaan ilmaa, vaikka pelkän
pehkokannon päässä istuisi ja vaikkei olisi muuta
tehtävää kuin räpytellä sulkaa sulaa joutilaisuuttaankin!
[…] Sohvan päässä olikin Härkäniemi jo tunnollisesti
noukkinut kupin kouraansa Siviän tarjottimelta. [»…«!]
oli jutun porina jo kohta ollut valmiina Härkäniemen
säveässä parrassa, kun vereä Siviä lemahtavine
taakkoineen oli saapunut sohvan päähän Härkäniemen
eteen ja Härkäniemi kerjennyt luotsaamaan silmiänsä
tarjottimen posliinimerellä. Eihän kiiru ja Härkäniemi
yleensäkään olleet saman päivän poikia papin kasteella,
ja sitäpaitsi, hullun hoppuahan semmoinen olisi, jos silloin
hätiköisi, kun talon korea on passaamassa ja kaunis
pakinoitavana […] Härkäniemellä oli nimittäin
vanhaltansa se luonto ja heikkous, että hänen

sydämensä lähdetti helposti jutun lankaa kerältä,
kun sattui hyvä mieli ja sanan kantamille nuori
tyttölapsi kätkevin korvin ja nauruntäysin silmin .
[…] (AS I: 207, 208, 211, kap. 5)

så lättsamt höjs och barmen av andningen häves,
smidiga midjan böjs och tvärs över rågade bördan
gästen smeks av unga ögonens löje och gropen i friska
kindernas gömsle, den vänaste tärna med knoppande
brösten, Siviä, dotern i Alastalo gård! Där klapprar
värdinnans sula och klack och svajar kjolarnas våder, när
flyhänt är flink och gammal är kvick, fållen i fläng och korgen i
famnen, tungan på skaft och ögonparet på fönsterspänn, orden
trillar som studsande ärter, blicken på lopp som en skuttande
loppa; snurra och nystan, en lekatt i kjol och en skyttel på fötter,
värdinnan Evastina i Alastalo gård! […] Även Pukkila
svalde nu de sista sådorna av sitt agg i humöret, för ett
karasinne tillstädjer inte att nunan är tvär och läpparna sura
när det finns ungt skinn inom synhåll och ett löfte om välbehag
för både smak och för smådjävligheter i pratet: bara jag får
mitt kaffe och min kopp, så är man som hemma och så
lämpar vi ur oss nånting behändigt och kanske bitande
också, och så ska vi väl sätta bloden i fart på Siviäs
kinder ett tag, om ens gamla tunga har sin färdighet
kvar!
Langholmarns takt var den, att saker måste gå värdigt
till, […]. Alltså var också den förrättningen värdig och
tystnaden allvarsam i salen, då brickan nu var anländ,
Siviä framme hos Langholmarn och den allvarstrygge
allvarsamt utan onödig blickan och fåfängliga ord okrusat lugnt
och osneglat tog i sin hand ett kaffekoppspar […] (SA I: 201,
202, 203, kap. 5)
Langholmarn log för sig själv med koppen i hand: är
det inte sant kanske, att också ett åldrat hjärta kan gnagas
av trånadsminnen, när ungdomen drar förbi och en ungmös
fot går skodd genom salen? […] Märkunderligt med tankens
vingvända, ävlas444 måste den och låtsas snappa luft, om
den än så sitter i gammalt kratt och inte har annat att
göra än flaxa fjäder av idel lättja! […] I soffhörnet hade
Härkäniemi redan samvetsgrant plockat åt sig en kopp
från Siviäs bricka. [»…«!] satt pratputtret redan färdigt i
Härkäniemis formsinta skägg, när den blomstrande
Siviä med sin doftande börda var framme vid början av
soffan framför Härkäniemi och han fått tid att lotsa sin
blick över brickans porslinshav. Brådska och
Härkäniemi var ju över huvud taget inte döpta på
samma dag eller ens av samma präst, och förresten,
tokfjäsk vore det väl att hafsa sig fram när den vackra i
gårde passar upp en och finns där att prata med, […].
Härkäniemi hade nämligen av gammalt den naturen
och svagheten, att hans hjärta hade lätt för att lossa

på pratnystandet när han råkade trivas och ett
ungt flickebarn fanns inom ordhåll med
mottagliga öron och skrattlystna ögon. […] (SA I:
204, 205, 209, kap. 5)

444 SO 2009: 3695 ävla ’ivrigt och angeläget sträva efter ngt <högt.> ävlan, människans fåfänga ävlan efter lycka, fornsv. äfla ’stärka,
förmå’.
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Ovan reflekterar Pukkila, Langholmarn och Härkäniemi noggrant kring Siviäs
skönhet som representerar ungdomen. I kap. 6, ”Ett kapitel som man väl utan
svårigheter kan hoppa över, eftersom det inte händer mer i det än i de andra”,
fortsätter trakteringen. Så som ovan konstaterats, är språket i huvudrollen i Kilpis
skärgårdsskildring där tal och hur det sägs beskrivs på många olika sätt. I
Warburtons svenska översättning finns en mängd varianter till hur man talar och
hur man tiger:
[…] Eikä ollut pelkoa, että tällä erällä suunpatakaan olisi
porissut niitä porinoitansa, joihin sillä luonnostaan oli […].
Eipä, Lahdenperän suupielusta pysyi tällä erällä siivolla ja
visusti kiinni, niin kuin riihen oviluukku ennen
tappopäivää, […] ennenkuin ajatuksen kuutto alkoi
asetella kylkeänsä Eevastiinan hurinan kurssiin, jota korva
jo pienen aikaa oli omin toimin koonnut lehteensä,
siinä kun emännän knyytti ja vaimoihmisen
hyrrä oli todeltansa edessä ja Alastalon Eevastiinan
puheenlanka juoksemassa kielenkeriltä […] (AS I: 253, 254
kap. 6)

[…] Och det var ingen fara just nu att ens hans käftgryta
skulle ha puttrat av det bubbel som den var så lagd för av
naturen […]. Nejvisst, Lahdenperäs pratutgång höll sig
tillsvidare snyggt och ordentligt stängd, som en
ridörrslucka dagen före slakten, […] innan hans
tankeskuta började lägga bogen på kurs mot Evastinas
surr, som hans öra redan en liten stund på egen hand
hade samlat in, då nu husmorsnystanet och
kvinnfolkssnurran på allvar stod framför honom och
Alastalo-Evastinas ordagran vindade sig av hennes tunga så
ledigt […], (SA I: 247, 248, kap. 6)

Sana tuli siltä taholta ja siitä leukapielestä niin odottamatta,
että Pukkilakin, vaikka istui pakivieressä, ja vaikka oli
kuin linnustaja haahkankaaveilla sormi Hipasimella
valmiina päästämään, kun vain oli linnunkylki jyvällä ja
soutusotka hollilla, että Pukkilakin sai kuin sinetin
huulillensa ja pihdin kielensä päähän. […] (AS I: 260, kap.
6)

Orden kom från det hållet och ur den truten så oväntat, att
till och med Pukkila, så tätt bredvid han satt, och fastän
han var så klar att fyra av som en vettaskytt på ejderjakt
med fingret på avtryckaren, så snart han fick en
fågelkropp på kornet och en knipa på håll, att till och
med Pukkila fick liksom ett sigill över läpparna och en
klämma på tungspetsen. […] (SA I: 253 , kap. 6)

[…]! Kukas semmoista kuuntelisi, jos minä sätisisin
»parkki» ja »parkki», pärisisin kuin madonlukija
saunanlaolla ja papinpopo kirkonliinalla »parkki» ja
»parkki», kuiskaisin Krooklalle vasempaan korvaan ja
huiskaisisin Haarlalle oikeaan: »rakennetaan parkki,
pentelettäkin parkki!» […]! (AS I: 264, kap. 6)

[…]! Vem skulle lyssna om jag gick an och gormade ’bark’
och ’bark’ om igen, babblade som en klokgubbe på
bastulaven och prästprälle vid nattvarden ’bark’ och ’bark’,
viskade Kråksens i vänsterörat och Haarla i hans högra:
’nu ska vi bygga bark, en bark för helvete!’ […]! (AS I:
256, kap. 6)

[…] Ei Lahdenperä niitä miehiä ollut, jotka jupisevat
puhuttavansa partansa sisään, tuomareillekin hän
keräjätuvassa aina, jos sattui semmoinen väli, että juttuja
vaihdettiin miessuusta miessuuhun, nakkasi sanakopin
kirkkaasti takaisin vaikka laamannille silmälasien
vilkkuvaan, eikä hän nytkään hämäläiseksi jäänyt, kun oli
hammas sovitettava Härkäniemen sananhampaaseen.
[…] (AS I: 278–279, kap. 6)

[…] Lahdenperä hörde alls inte till dem som mumlar i
sitt skägg vad de har att anföra, också med domarna i
tingsstugan brukade han, om det blev någon rast av det
slaget att historier skiftades karamunnar emellan, alltid friskt
slänga en ordlyra tillbaka mitt i lagmannens blinkande ögonglas
om så gällde, och inte heller nu satt han och tavastteg när
det blev lagom att passa in en kugge i Härkäniemis
ordahjul. […] (AS I: 269, kap. 6)

[…] Alastalonkin nyörien mukaista oli tämmöinen
pieni pyöräys esivalssiksi ja polvenverryttimiksi
ennenkuin oikea musiikki alkoi: vaimoväkikin vielä
kulki kahvinensa kohisemassa salissa, niin että mitään
laita miespuhetta ei kuitenkaan saisi niisiin, vaikka alkaisikin
pujottelemisen, ja sitäpaitsi oli jutun meno nyt siinä iirissä,

[…] Också för Alastalos tåtar passade det gott med
denna lilla svängom som första vals och
knäuppmjukning innan den riktiga musiken började:
kvinnfolket stimmade ju omkring i salen med sitt kaffe,
så att något ordentligt karaprat gick det ändå inte att solva
också om man börjat trä i skaften, och dessutom höll
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että ajatukset asettuivat juuri siihen lakoon, joka sopi
myötäsukaan, kun tästä kerta pääsi lankoja
selvittelemään ja juoksuttelemaan. Jaaritelkoot nyt, koska
halu näkyy olevan, ja löyhtäkööt ikeniänsä muinaisissa, niin
hammas alkaa syhyä nykyisiinkin! ajatteli hän. (AS I: 280,
kap. 6)

snacket nu på att lägga sig just lagom medhårs för den gång
då man kunde ta itu med att reda ut och träda in alla
trådarna. Gärna må de snarvla, eftersom lusten tycks
finnas, och klaffa om hur det var då, så ska det väl börja klia i
gommarna av hur det är nu! tänkte han. (SA I: 270–271,
kap. 6)

[…], ja niinpä laski Alastalokin vielä nasevia jutun
varsan muhkimiksi: »Toppia laivassa ja manttaalia
talossa, […]!» (AS I: 284, kap. 6)

[…], och sålunda spedde Alastalo ytterligare behändigt
på till prydnad på pratprofilen: »Topptal på skepp och
mantal på gård […]!« (SA I: 274, kap. 6)

Härkäniemi oli nyt puhunut senverran, että
silmäparia alkoi kiilua sekä lähivierillä että
loitommallakin salissa. Lahdenperä ensimmäiseksi
ennätti rämäyttämään sanansa. »Jumaliste!» sanoi hän,
»minä silkin isontorakan voitin kajuutassa, läjäytin
pataässän
valttina
kistun
kannelle
samassa
tuoksauksessa, kun Alastalo kurkistaa koijun aukosta ja
kähisee alas: » […]!» (AS I: 288, kap. 6)

Härkäniemi hade nu talat så pass länge, att flera par
ögon började blänka till både i närgrannskapet och
även längre bort i salen. Lahdenperä var först med att
hinna smäcka in ett ord. »Gud sig förbarme!« sade han,
»det var jag som vann storduracken i kajutan, jag
smällde spader ess som trumf i kistlocket i densamma
stunden som Alastalo koxar i kajutluckan och väser dit
ner: ’[…]!’ (SA I: 278, kap. 6)

[…] Härkäniemi, joka istui helvarissa, kiroo usein
tarpeettomasti, mutta kyllä hän silloin kirosi tarpeesta,
vaikka hiljaa ja vain partaansa, ja meillä muillakin meni kieli
kylmäksi. (AS I: 289, kap. 6)

[…] Härkäniemi som satt vid rodret brukar ofta svärja i
onödan, men den gången svor han allt för att det
tarvades, fast han gjorde det tyst och ini skägget, och också vi
andra blev kalla om tungan. […] (SA I: 278, 279, kap. 6)

[…], kun sopukopua puhellen ja muulla kämmenen
kehotuksella yllytellen ja äijän selkään taputellen satuin
vilkasemaan sivulleni kuistin akkunasta merelle […]
(AS I: 296, kap. 7)

[…], när jag med jämkanprat och handpåläggning och
ryggdunkning på gubben råkade kika åt sidan utåt sjön
genom farstufönstret, […] (SA I: 285, kap. 7)

Alastalo katseli ympärilleen salissa: asioihin päästään,
kun ensin on hierattu ne nystyrät pehmeiksi ja juoksuherulle,
joissa ajatus on mahlalla! […] kuin Alastalo huomannut,
että salissa oli monta, jotka jo odottivat sitä vuoroa,
jonka väliin heiltäkin olisi sopinut sana, olihan rantasillalla
myöskin ollut oma kuhinansa sillä aikaa kun salissakin,
ja jos Härkäniemi saattoikin tyytyä piipun imemiseen
silloin kun joku toinen oli äänenpäällä, niin oli siellä ollut
sillalla toppien kimpussa muitakin, niinkuin esimerkiksi
Lahdenperä, jolla jo virankin puolesta oli lautamiehen
leuka ja tämän leuan saranat hyvin löysällä silloin kun
suukeräjiä pidettiin. […] (AS I: 324–325 , kap. 7)

Alastalo såg sig omkring i salen: vi kommer fram till
saken, när vi väl först har gnuggat de knylorna445 mjuka och
blöta där tankesaven ska stiga! […] än Alastalo ha märkt,
att det satt många i salen som redan väntade på sin tur
att lägga in ett ord emellan, bryggan hade ju haft sitt eget
kolorum446 på samma gång som salen, och även om
Härkäniemi kunde nöja sig med att suga pipa medan
någon annan höll låda, […] som exempelvis
Lahdenperä, som redan på ämbetets vägnar besatt en
nämndemanskäft med mycket lösa gångjärn när han satt
babbelting. (SA I: 310, 311, kap. 7)

[…] Sopunahkaisena miehenä ja kehoittelun suopuus silmissä
katseli siis Alastalo nyt ympärilleen salissa vieraittensa
kehää ja ajatteli vierasvaraisen isännän sydämestä, että
jatkankin, jos korvat kuuntelemiseen kallistuvat, mutta
lopetankin ja annan vuoron muille, jos kellä on kieli
poikimassa. […] (AS I: 326, kap. 7)

[…] Som en sämjostämd man med ögonen fulla av
övertalningens välvilja såg sig alltså Alastalo nu omkring på
sina gästers krets i salen och tänkte i djupet av ett
gästfritt värdhjärta: jag kan gott fortsätta, om deras öron
verkar vilja lyssna, men jag kan gott sluta och släppa andra till,
ifall någons tunga vill yngla av sig. […] (SA I: 312, kap. 7)

SO 2009: 1534 dial. knyla ’knöl’.
kolorum: ”1) (vard.) stoj, oväsen, larm, ”spektakel”, kackalorum; äv. oeg; äv. om oväsen l. ”spektakel” ss. uttryck för
ogillande l. protest; 2) (†) fest(lighet), kalas; festande; särsk. med bibegrepp av högljudt stojande.” SAOB 1936: K1908.
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446

255

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

Olihan siinä sohvalla paikallansa Pukkila, Pukkilan
Pihlman, joka aina oli valmis laattian keskelle, kun viulu
vingutteli sitä nuottia tai puhepolskaa kierrettiin, ja jota,
ilman sitäkin, Alastalo äskeisillä jutuillaan oli vasiten
kärttäillyt sanannuotan piuvaamiseen, oli hänen vieressään
Lahdenperä, lautamies, muutoinkin ja tavallisissa
oloissakin hiljaksittain ja sanan pukahtamatta istuttaessa
leuan mallilta ja huulien lerpalta semmoisen näköinen mies, että
niillä silloinkin oli kuulevinaan pientä protinan muistoa ja
puhumisen pihinää, ikään kuin puuropadassa, joka vast’ikään
on käännetty tulelta kraakun nokassa jäähtymään ja vielä
lieden nurkallakin pohahtelee kypsiänsä sisuksissansa, […]
(AS I: 326, kap. 7)

Där satt ju Pukkila på plats i soffan, Pukkila-Pihlman,
som alltid var klar att ge sig ut mitt på golvet när fiolen
gnällde åt det hållet eller pratpolskan gick, och som,
alldeles därförutan, av Alastalo nyss med hans historia
enkom var trugad att börja snörpa ordanoten, och
bredvid honom satt Lahdenperä, nämndeman, som
även annars och också i vanligt tystlåtet och ordknappt
sällskap alltid till käftmodell och läppglapp brukade se ut så att
man tyckte sig höra en liten rest av putter och pratporl, alldeles
som i en grötgryta som nyss är vänd av elden att svalna på
kåkan och som ännu vid spiselkanten bubbelblåser ut sitt inres
färdigkok, […] (SA I: 312, kap. 7)

Krooklan Mikkelsson oli siis vaiennut salissa yhtä
umpiäkkiä kuin hän oli odottamatta ruvennut sananvuorolle,
[…], vuoroin hartaan suunsa kätkimiin, […] (AS I: 338,
kap. 7)

Kråks-Mickelsson hade alltså tystnat i salen lika
tvärplötsligt som helt oväntat hade tagit till orda, […],
ömsom in i gömman av sin allvarsmun, […] (SA I: 323,
kap. 7)

[…] ja ilmaiseksihan mies maostansa nauraa! – vai oliko
visumpaa tänäpänä olla koko rustholliltaan höyli
Alastalolle ja säästää kaikki voide siihen akseliin, joka
näissä tärkeissä nyt kääntää ratasta: [...] nauraa räjähdellä
tässä salissa ja näillä sohvilla vain Alastalon puheille
vatsan pohjilta ja muitten jutuille korkeintaan toisen
suupielensä kuirulla, […] (AS I: 339–340, kap. 7)
[…] »Pukkilasta tietysti se silloinkin oli pahin risti!» […]
»Mikkel oli tuskin kerjennyt sanomaan pahankurjen
sanansa Pukkilan pitkästä ja Blombergin paksusta
kurkusta ja siitä, kumpi tosipaikassa vetäisi enemmän
rommia, kun Pukkilan silmissä jo hyppeli orava
kummassakin: orava, sanon siivosti, vaikka tarkotan
pirunpenikkaa polskimassa tasa-anturalta kummankin
pakanan kiiluvissa. […] (AS I: 341, kap. 7)

[…] och ett magaskratt är ju gratis! – eller om det var
fiffigast i dag att hövla sig för Alastalo av hela sitt
rusthåll och spara all smorning till den axel som nu var
den viktigaste när hjulen skulle runt: […] smällskratta i
denna salen och denna soffan endast åt Alastalos prat,
och åt andras historier allra högst vicka på ena
mungipan, […] (SA I: 324, kap. 7)
[…] »Pukkila var förstås det värsta korset också den
gången! […] »Mickel hade väl knappt hunnit säga sitt
illfäningsord om Pukkilas långa och Blombergs tjocka
hals, och om vilkendera som skulle dra mera rom,
förrän Pukkila redan hade fått som en ekorre
skuttandes i ögonen: ekorre kallar jag det snällt, fast jag
menar en småjäkel hoppandes jämfota i vardera hedniska
ögonglimten. […] (SA I: 326, kap. 7)

Språket har huvudrollen i Kilpis verk. De olika sätten att tala, att vara tyst och att
formulera sig porträtterar de olika personligheterna. Vardagsfilosofen, den sävliga
ungkarlen Malakias Afrodite Härkäniemi beskrivs utförligt hur han drar sin ordplog:
[…] Härkäniemellä ovat härän kintut sanavältin
vetämisessäkin, ja kun vako kerta on avattu, niin
vetonuotista ei helpoteta eikä kakkulaa löysätä,
ennenkuin sorkka on saran päässä ja juhta puhaltaa.
’Kirookin puolen fientelin sana, niin kukaties helpottaa vähän!’
lohdutti hän siis vielä viime nykäykseksi Pukkilaa. […]
(AS I: 356, kap. 7)

Också när Härkäniemi drar sin ordplog har han läggar som en
oxe, och är fåran väl påbörjad, så lättar inte draget och
lossas det inte på fimmelstången förrän klövarna är
ända framme vid tegslutet och oxen får pusta ut. ’Om
man svär en halv fjärndel så kanske att det lättar lite!’
tröstade han sålunda Pukkila med en sista knyck. […]
[…] (SA I: 339, kap. 7)

I kap. 9 blir det tal om barken. Det tänkta och det utsagda beskrivs noggrant i
kombination med de fysiska beskrivningarna så som nedan där Alastalo har
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inväntat rätt ögonblick för att tala om varför han har bjudit in sina gäster. Tal och
tystnad beskrivs noggrant med bilder ur livet i skärgården:
Salissa oli mieliala melko kohenneltu, vaikka vähän
vartoileva. Niinkuin merillä, kun puhaltelee pyrähtelee
milloin minkin nokan takaa riuskas maanpäällinen
tuuli, ja iskee manterilta pussejansa purjeisiin kuin
lempo, pyyhkii porottaa koko penteleenä milloin
vasemmilta poskipuoliltansa, milloin oikeanpuolinen
pakara paksuna, […] (AS I: 358, kap. 9)

I salen var stämningen tämmeligen upplivad, om ocksä
något avvaktande, liksom till sjöss, då rivande
landvindar kommer byigt blåsande bak än den ena, än
den andra udden och hugger sina fastlandsklor i seglen
som onda andar, pustar på som vettvillingar än ur en
vänsterkind, än med bälgande högerklint, […], (SA I:
367, kap. 9)

– kun nyt siis oli syntymässä hiljaista salissa ja miehet
jäämässä omiin rauhoihinsa keskenänsä, niin ei
oikeastaan enää ollut kenelläkään aikaa ja tilan vuoroa
jäädä täydeltään ja pisara pisaralta maistelemaan
mielessänsä korvan noukkimaa tarinaa, […]. Olihan
Alastalo hyvillänsä, että tämäkin luovi oli asiainkryssissä
tehty ja pinnistetty tuulta likelle tältäkin keulan nousemalta:
mukavaa, että verestivät mielissänsä, […]! (AS I: 388, kap.
9)

– när nu alltså en stiltje höll på att uppstå i salen och
karlarna att lämnas kvar i sin egen ro sig emellan, så
hade egentligen ingen längre riktigt tid och rum att helt
och hållet och droppe för droppe i sitt sinne avsmaka
den berättelse som deras öron tagit till sig, […]. Visst
var ju Alastalo välbelåten över att också denna sista lov
blivit tagen under samspråkskryssandet och kursen också här
styrd nära vind; trevligt att de färskade upp sitt minne […]
(SA I: 367, kap. 9)

»Minä olen ajatellut, että pitäjään olisi rakennettava
parkkikiva, siitä on ollut puhetta Langholmankin
kanssa ja sitävarten minä olen pyytänyt tänne tänäpänä
muitakin koolle!» sanoi hän tyventä tyvenemmin, niinkuin
luotsi tietonsa silloin, kun silmä tuijottimiltaan on
pimeän sokeista ja sumun sakeoista erottanut uran ja
viimeinkin tähystänyt juopan selkeät, ja käsi
varmoiltaan taas saa oiko-ojennukselta osoitella, mistä
väylä on vapaa keulapuun kurotella ja meren selkä
kirkas kölin puserrella. »Että puheltaisiin jahnattaisiin ja
kirnuttaisiin suut syljestä puhtaiksi!» lisäsi miedonsi hän
sanojansa ja peitteli liikaa juhlallisuutta, vaikka
paisuttikin, levitteli kylkipinteissä ja muissa ruumiin
isosuuden paljepielissä niin, että piti lähteä kävellä
keikuttelemaan laattialla ja astelemaan permannolla sitä
toista keinutuolia kohden salissa, joka vielä seisoi
tyhjänä, Langholman keinutellessa toisessa. […] ja
lausuttu sillä sopivalla mielen levolla ja muulla isännän
tasaisuudella, jolla mies puhuu miesten keskellä
miehenarvoisista asioista sille, jolle joukosta miehenvertaiset
sanat kuuluvat. (AS I: 400, 401, kap. 9)

»Jag har tänkt att det borde byggas ett barkskepp i
socknen, saken har varit på tal med Langholmarn
också, och därför har jag budat hit andra med på möte!«
sade han lugnare än lugnt, liksom en lots mäler i den
stunden när hans öga stirrande i blindmörkt och
blanktjocka har urskiljt leden och äntligen spanat in ett
klart klov, och hans säkerhand igen en gång kan visa
sträckrätt var faret är fritt för stäven att sträcka och
fjärden klar under kölen. »Så att vi kan prata hit och dit
och spotta ur oss vad vi ältar!« lade han mildrande till några
ord och skylde över den alltför stora högtidligheten,
trots att han kände att han svällde och det spände i
revbensbanden och andra storsamhetens bälgakanter
så att han vart tvungen att ge sig vaggande ut på golvet
och stega bort mot den ena gungstolen i salen, som
ännu stod tom, mitt emot den andra, där Langholmarn
gungade. […] och uttalad med det lagoma lugn och en övriga
husbondetrygd, varmed en karl bland andra karlar nämner
karlavärdiga ting för en annan som är karlaord värd.
[…] (SA I: 379, 380, kap. 9)

Alastalo suolsi sanaa suustansa muhkeampaa
joka jousen vetämältä, ja keinutuoli sousi. Ei silloin

Alastalo skräppte447 ord ur sin mun allt pampigare för
varje drag med stråken, och gungstolen gick. Man talar
inte i skägget när man talar till allt bjudfolket, och man
spar inte på stövlarna när fiolen viner och polskan går
och klacken skall trampa fart av golvet, knät spänna
sparken och armen om en midja lätta henne som flyger
med fladdrande fåll om det är kraft i lyftet! […] (SA I:
387–388, kap. 9)

puhella partaan, kun puhellaan koko pitoväelle, eikä
silloin saapasta säästetä, kun viulu vinkuu polkassa sitä
heittoa, jolloin korko kopasee puhtia laattiasta, polvi
tempasee potkoon ja käsivarsi kevittää vyötäriltä ilmaan
sen, joka lentää huiskavin liepein, kun on tämmiä
nostajassa! […] (AS I: 410, kap. 9)

447 SO 2009: 2796 skräppa ’skryta’, hon vill gärna skryta om sina fina bekanta, i konstr. skräppa (med el. om ngt el. att + v eller sats,
hist. sedan 1506, fornsv. skräppa, sv. dial. Även ’smälla, skocka, kackla’, trol. av ljudhärmande ursprung.
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Kenellä ovat nuottasaappaat jalassa ja astelee
pitkävartisissa, hän ei loikiskele turhia, mutta kävelee
komeasti. Alastalo oli muhkea nähtävä sekä pielipuolelta
että leuanpidolta, ja keinutuoli sousi ja laattia notkui kun
mies puhui; sanaa luotiin roteviltaan suusta kuin
savipaakalaa lapion kiskomilta kuormakaupalla ojan pohjista
pyörtäneen kumoille! »Jumaliste!» sanoi Alastalo, »harakat
lentävät pyristelevät ilmassa ja pitävät räiskyttelevät elämää
pajatahtomen aidalla, mutta ei siitä enempää synny kuin
valkoinen liraus riun nokalta ja likainen mäiskäys
katavapuskaan, meillä miehillä ei ole sulkatankoa
heilauteltavana takapurston päässä, eikä meille sovi
muukaan harakkain meno, meillä on otsakulma, kun
harakalla siipisätky, ja otsakulmain tallessa siellä on
miehellä tallissa monellaista hirnaturpaa, joista
hammasrivin porteille talutetaan vain se varsa, jolla on
kaapa kengillä ja kavioraudoissa virstain henki! (AS I:
411, kap. 9)

Han som har långstövlar på till notdräkten, han
småplaskar inte onödigt, utan tar ut stegen med kläm.
Alastalo var präktig att skåda både till kroppssida och
käftabruk, och gungstolen vaggade och golvet bågnade
medan han talade; orden skyfflades grovraskt ur hans mun
som lerkokor spadas lasstals upp från en dikbotten på brädens
brinkar! »Anamma!« fortsatte Alastalo, »Skjårorna de flaxar i
luften och håller leckum och skränar på smedjebackens gärdsel,
men det blir inte mera av det än en vit skvätt från en
störnock och en lortsmäcka i en enebuske, vi karar har
inget fjäderskaft i ändan att vifta med, och inte passar
oss skatornas bestyr annars heller, vi har pannben och
skatan har vingflax, och stället bak pannbenet är stallet
för mångahanda gnägg, och ut till tandporten därifrån
leder man bara såna hästar som har skrap i skorna och
verstlusta i hovarnas järn! […]!« (SA I: 388, kap. 9)

Efter tystnaden i salen ser Alastalo att det nu är rätt ögonblick att ta till orda, dvs.
nu uttalar han de magiska orden om att en bark ska byggas i socknen. Det är
därför han har bjudit in karlarna så att de kan tala om planen. Hans ord är tunga
på samma sätt som hans kroppsbyggnad då hans ord riktas ut i salen. Tal och
tankar får fysiska beskrivningar där han sitter i sin gungstol. I kap. 10 kulmineras
konflikten mellan Herman Mattsson, Alastalo och Petter Pihlman-Pukkila; också
Pukkila hade med flit väntat på rätt stund då han skulle ta till orda: ”att Pihlman
sitter där som filmjölk i en bytta med locket på och inte ett djävla putter hörs av den
Petterska ärtkitteln! Förstås kunde man utläsa av de små ryckningarna i hans
kinder och gissa av hans ögons giftmängda bläng, att han åtminstone inte läste
jagfattigsyndig för sig själv […]” (AS I: 397, kap. 10). Pukkila kallar sig själv ”en
lugntrygg karl” och att det är värt att hålla sig i skinnet då han blir retad. Bilden
med filmjölk används både om att beskriva tiden och om karaktärsdrag: viilipiimä
(AS I: 370, kap. 10), viilipunkan (AS I: 454, kap. 10). Tiden beskrivs exempelvis i
kap. 14 på följande sätt: ”och börjat känna tiden lång och filmjölkströg, eftersom
ingen människa i oändlighet kunde hålla ansiktet i vismansveck och stirra ögonen
aviga på ritningar” (SA II: 149, kap. 14).
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POLYFONIERNAS SPEL I MODALITETERNAS SAL –
FÖRSPEL, MELLANSPEL, MAKTSPEL, SAMSPEL OCH EFTERSPEL

______________________________________________________
2 Barkmötet som språkspel – spel som jämförelse
____________________________________________________
”tammilaudassa on monta ruutua ja vuoron perään tammipelissä nappulaa siirretään!” (AS I: 37, kap. 2)
”det är många rutor på dammbrädet, och brickorna flyttar man turvis i det spelet!” (SA I: 33, kap. 2)

Huvudpersonen i Volter Kilpis skärgårdsskildring är – språket – så som
recensenten Pär Hellström uttrycker det.448 Språkspelet förverkligas i boken
genast från och med kap. 1 då Alastalo (SA I: 19, 20, 21, kap. 1) tar emot sina
gäster och tar dem i hand och hälsar dem välkomna och med fatiskt tal leder sina
gäster in i salen där sammankomsten ska äga rum i form av ett barkmötet där det
ska förhandlas om ett fundationsbrev för bygget av en tremastad bark som ska
segla längre ut än nu är fallet. Storbonden och kaptenen Alastalo har sina inre
monologer där han går igenom sin strategi om hur de olika storbönderna och
kaptenerna ska hanteras med lämpliga ord och fraser; var och en får en
artighetsfras. Alastalo som strateg vet hur man ska hantera t.ex. storbonden
Langholmarn (SA I: 20, kap. 1).
Genast i kap. 1 framgår det att det är Alastalo som länge haft en dröm och en
plan om att bygga en bark (se SA II: 144, kap. 14); Alastalo har hört sig för,
närmast lobbat med Langholmarn, den viktigaste i byn och med Härkäniemi om
planen att bygga en bark. Senare framgår det att han i två vintrar sysslat med
barkritningarna efter att han först gjort en miniatyrmodell av en vedklabb som
han visar åt Härkäniemi. Talakterna är noga planerade i de inre monologerna:
man funderar noggrant, inväntar det rätta ögonblicket för en utsaga. Ordet och
hur det ska uttalas är viktigt och hur någon säger något. Kap. 1 inleds med
Alastalos fatiska tal, dvs. artighetsfraser till envar som kommer till Alastalo. Salen
är Alastalos däck där han själv är kapten. Men redan i kap. 1 blir salen också
scenen för den tjugoåriga konflikten mellan Alastalo och Pukkila; Alastalo
irriterar Pukkila redan i början med några ironiska repliker och visar Alastalos
förhållande till Pukkila (SA I: 22, 23, 25, kap. 1), Pukkila blir arg (s. 23, 24) men
väntar på rätt ögonblick då han kan ta till orda och så att så många som möjligt
hör hans tal (kap. 14 där fundationsbrevet tas fram av Alastalo). Nu i kap. 1 talar
448

Hellström 1997 i Upsala Nya Tidning 21.7.1997.
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Pukkila (s. 25), som känner sig harmsen och tillstukad (s. 25, 26), endast till sonen
Evald.
Men nu sitter man alltså i salen. Spelet har inletts med olika drag. Damspelet
fungerar som metafor för övertalningskalaset; det gäller för värden Alastalo att
vara strateg, eftersom varje gäst ska hanteras med specifika drag, ja, till och med
”grymma drag” om så behövs? ”Alastalo är en jäkel på att göra grymma drag på
dammbrädet, och detta draget var inte illa det heller!” (SA I: 139, kap. 4),
konstaterar Pukkila. De tjugo karlarna har sina positioner i salen som i ett spel.
Det är Alastalo som i tur och ordning med sin övertalningsteknik rör sig i salen,
på spelbräden och gör sina väl genomtänkta drag. I salen på Alastalo nämns dam
och damspelet flera gånger.449

Dam, damspel, är ett strategiskt brädspel som spelas av två spelare på schackbräden eller speciella dambräden med
10 x 10 eller 12 x12 rutor. Bild: www.wikipedia.org/damspel

På konkret plan hålls ett barkmöte i salen på Alastalo mellan skärgårdssocknens
stormän, socknens ekonomiska och sociala överklass i syfte att diskutera om de
tillsammans ska bygga sig ett barkskepp. Men på ett annat plan är det frågan om
framtidstro, fantasi, längtan och drömmar. Det är de som skall föra in den nya
tiden. Det är frågan om rika småredare, skärgårdssocknen är inte deras enda
449 Se om dam, damspel, tammipeli, ett strategiskt brädspel som spelas av två spelare på schackbräden eller speciella dambräden
med 10 x 10 eller 12 x 12 rutor. Spelbrädet har omväxlande mörka och ljusa rutor, 8 x 8 som ett schackbräde eller 10 x 10 eller
12 x 12 rutor. Det finns en rad olika regeluppsättningar och damvarianter. Gemensamt för dem alla är att man startar med 12
eller 15 brickor, beroende på antal rutor på brädet. Spelarna turas om med att göra ett drag, så att den ena gör vartannat drag
och den andra gör de mellanliggande. En spelare har mörka brickor och den andra har ljusa. Under medeltiden fick spelet
namnet jeu de dames (’damernas spel’, ’daamien peli’) i Frankrike, ett tusen år gammalt spel som spelades i Frankrike och i det
forna Egypten. Medan schack spelades huvudsakligen av män, var dam eller damspelet avsett för kvinnor. Jfr eng. draughts,
checkers. Nordisk familjebok 1906: 1234–1235.
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slutna värld utan de seglar med jakter och galeaser till marknaderna i Åbo, Vasa,
Stockholm, Lübeck. Efter sex timmars möte undertecknar de barkurkunden och
låser in dokumentet i Alastalos klaffbyrå, men det som hände sedan får läsaren
inte veta någonting om, men desto mera om huvudpersonernas självbilder. Det
är ett mikrokosmos som beskrivs, det är som att komma in i människans hjärna
och följa med hur tankeprocesserna går, hur känslor som avund och harm
hanteras. Den rumsliga beskrivningen ”här i salen” och tidsangivelserna ”en dag
mitt i veckan” och ”en eftermiddag”, dvs. mötet varar i sex timmar, är centrala.
Men lika viktiga är allt det som man ser, tänker, hör, luktar och känner, dvs.
hur berättelsen byggs upp av olika sinnesförnimmelser. Det centrala i den
poetiska texten är samtal och talakter, taktik och strategier, vad man funderar på
och hur man förbereder sig för det sagda. Alastalo vet hur han bäst når resultat:
med artighet, småprat och det medvetet retoriska talet. Med de inre
monologerna, det verbaliserade uttrycket har Kilpi kommit åt personernas
sinnestillstånd och tankar.450
Kapitel 1 där Alastalo, Herman Mattsson, kaptenen på Siwiä, tar emot sina
gäster på Alastalo gård, ger en åskådlig bild av hur tal och tankar differentieras av
Volter Kilpi och hur Thomas Warburton uttryckt dem på svenska. Därför ska jag
i detalj gå igenom detta inledande kapitel. Redan i detta kapitel 1, som beskriver
hur Alastalo tar emot gästerna, låter Volter Kilpi läsaren ta del av hur historien
börjar, hur läsaren genast stiger in i berättandet och hur läsaren tillsammans med
gästerna ”vandrar uppåt brinken”, dvs. hur gästerna anländer: ”Två i sänder och
tre i sänder, ibland även fler i klunga, kom de sävligt vandrande uppåt brinken allt
efter hur sluparna tagit i land och hur man stått och väntat på andra som firade
segel och ställde sina båtar i skick att lämnas.” (SA I 1997: 23 kap. 1) Härefter
introducerar berättaren värden Alastalo, var han står och hur han tar emot sina
gäster och hur han talar och vad han säger till sina gäster: ”Alastalo stod i
farstudörren och mötte sina gäster, tog en efter annan i hand och grymtade
godlynta ord, rådde och nödde karlarna inåt farstun och vidare genom tamburen
till salen.” Alastalo hälsar sina gäster välkomna med sedvanligt artighetsbeteende,
tar dem i hand och ”grymtar godlynta ord”, ”rådde och nödde” karlarna ”inåt
farstun”, ”genom tamburen” och ”till salen”. Härefter ger berättaren Alastalo
ordet i ett direkt tal med anföringsverbet som ger uttryck för det hur Alastalo
uttalar sina artighetsfraser. Hans beteende siktar på en väl genomtänkt strategi
vilket framgår i det näst sista kapitlet 22:
»Tosi noin on, ja oikeassa sinä olet!» alkoikin Alastalolta
kuulua tyhjän puhetta ja venyttämistä, silläaikaa kun hän
450

»Så sant som det är sagt, och rätt har du!« började Alastalo
nu spinna på tomprat, allt medan han tänkte igenom

Lyytikäinen 1992: 13, 15, 30, 2000: 31–38.
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ajatteli asioita saumoja myöten ja sammalla kuitenkin
oli rauhoitettava Pukkilaakin, jottei vahinkoja
tapahtunut aivan viime räpässä […] »Tosi noin on, ja
oikeassa sinä olet!» rauhoitti hän siis Pukkilaa, jonka
hän hyvällä syyllä ymmärsi, Härkäniemen sanojen
jälkeen
taaskin
nenäytetyksi
ja
sydämeltään
karvastuneeksi mieheksi, sekä pudotti ajatuksen vartaan
nokasta samat Härkäniemen ehkä vaarallisestikin
väkäpäiset välisanat ikään kuin nyt olisi vain nyt olisi
vain lähimmiltään ja luonnollisimmiltaan ollut
vertaisesti pohdittava Pukkilan juttua […] »Totta sinä
sanot, ja oikeassa olet, että asioita on harkittava ja
valmisteltava joka puolelta, ja ajateltava kaikki toimet, niin
että koko kakku tulee leivotuksi ja taputetuksi joka
syrjältään!» jatkoi hän siis vain ja venytteli suopeasti tyhjän
puhetta, koskei parempaakaan tullut mieleen ja asioita
oli kuitenkin ohjattava siten, ettei Pukkilan paremmin
kuin muidenkaan tarvinnut pitempää aikaa muistella ja
jäädä mielineen roikkumaan siihen seikkaan, oliko
häneltä tai joltakin muulta mahdollisesti äskettäin
päässyt joku vikapuhe suun vierestä. Suussa on
kumpaakin, sekä sanaa että sylkeä, ja niitä sopii
tarpeessa käyttää kumpaakin lääkkeeksi, kun on
sattunut vahinko ja haava tarvitse nuolemista! ajatteli
Alastalo ja oli sopu-mies, koska siihen oli varaa.
»Syödään pöydässäkin räätti kerraltaan sitä myöten,
kun niitä kannetaan pöytään, ja asiatkin, sojotetaan
asiatkin, se asia erältään, mikä kulloinkin on vuorollaan
ja lykkää sarvea kouran kukistettavaksi, niin työ tulee
suoritetuksi niin kuin ateria syödyksi, eine rauhassa ja
suupalanen ja kouranpideltävä erältänsä, ja saa
haukotella välissä, jos ruuanpainuminen tarvitsee
aikansa, ja ajatella raossa, jos järjentoimi tarvitsee
levähtelemistänsä!« […] (AS II: 416, 417, 418, kap. 22.
luku.)
[…] »Niin kaiketi – niin kaiketi!» jupisi Pukkila
jupisi Pukkila jo ääneenkin jotain ja tekeytyi näkönöyräksi,
mutta silmät vilkahtelivat pahaenteisesti ja otsaluun takana
jauhoi. (AS II: 419, kap. 22)

vissa saker i grund och alla sömmar och på samma
gång och måste få Pukkila lugn, så att ingen skada
skulle ske i allra sista stund. […] »Så sant som det är sagt,
och rätt har du!« sade han alltså lugnande till Pukkila,
som han med allt skäl efter Härkäniemis ord förstod
var snubbad om igen och in i sitt hjärta förbittrad, och
fällde alltså detta samma kanhända farligt taggiga
inskott av Härkäniemi ur sina tankar som om ingen ens
någonsin hört det i salen eller åtminstone som om inte
han lagt märke till att någonting särskilt blivit yttrat,
och alldeles som om man nu närmast och naturligast
borde begrunda Pukkilas förkunnelse, […]. »Det är sant
som du säger, och du har rätt i att sakerna måste begrundas och
förberedas på alla kanter, och allt vi gör vara färdigtänkt, så att
hela kakan blir bakt och jämnklappad på varje sida!«
fortsatte han alltså och drog godlynt ut på tompratet,
eftersom han inte just nu hittade på någonting bättre
och samtalet ändå måste styras så, att varken Pukkila
eller någon annan någon längre stund behövde erinra
sig och i sitt sinne älta frågan om han eller någon
annan möjligen nyss hade låtit undfalla sig något
obetänksamt ord. I sin mun har man både ord och
spott, och behövs det så duger bägge två att bota med
ifall någon skada är skedd och något sår behöver
slickas« tänkte Alastalo och kände sig försonligt stämd
eftersom han hade råd till det. »Vid matbordet äter
man ju också en rätt i stöten allt eftersom de ställs
framför en, och detsamma är det med saker och
ärenden, dem tar vi en i sänder, när den står i tur och
sticker fram ett horn i näven på en, så blir arbetet gjort
liksom måltiden äten, i all matro och med en munsbit
och ett handtag åt gången, och man kan få gäspa ett
slag emellan, ifall makten behöver tid att sätta sig, och
ett andrum att tänka i, om förståndet behöver ta sig en
vilare!« […]
[…] »Antageligen-antageligen!« muttrade Pukkila
halvhögt och gjorde sig skenödmjuk, men det glimtade
illavarslande i hans ögon och malde bakom pannbenet.
[…] (SA II: 376–377, 378, 379, kap. 22)

I texten får läsaren en vink om den ungefärliga tiden när händelserna äger rum,
dvs. ”och nu har almanackan hunnit förbi Mickel!”. Först på bokens nästsista
sida anges tiden så här:
Kuusituntisen melko tiiviin istumisen ja yhtä tiiviin,
vaikka verkaksiinkin tapahtuneen toimen punnauksen ja
miesväellä suoritetun järjenhäärinän jälkeen saattaa avarakin
ja äsken vielä seinävieriensä mitalta hartiasta
hartairyhään kansoitettu huone tyhjentyneenä vaikuttaa
huomattavan hiljaiselta ja hyljätyltä paikalta. Alastalon
salikin, joka tänäkin päivänä oli kokenut saman ihmeen,

Efter en sextimmars tämligen ihållande seta och en
lika ihållande, om även endast småningom utvecklad
anspänning
och
mangrant
och
samfällt
utövad
förståndsverksamhet kan även ett rymligt och ännu helt
nyss utmed sina fulla väggmått med skuldra vid skuldra
befolkat rum te sig som en anmärkningsvärt stillsam
och övergiven plats. Även salen på Alastalo, som också
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minkä muinakin selkeätaivaisina päivinä, nimittäin sen,
että aurinko levitettyään aamupuolilla itäpuolen akkunoista
hurstia ja huikaisua matoille ja mattojen väleille laattialla
minkä ruutua oli merenäärisellä seinällä, myöhemmin,
käärittyään liinasensa kokoon tältä puolelta salia, ajan hetkien
kuluttua ja päivän edetessä alkoi kurkistella samaa laattiata
ensin vinoviiruilta ja sittemmin yhä lavenevin läikin
vastapäiseltä pihanääriseltä seinältä länsiruutujen posteitse
kunnes koko huone ja laattia oli sieltäkäsin taaskin aivan
samoilla valon huuhteilla ja lämpimän hulaamilla kuin
aamupuolesti merenääreltä, tämä Alastalon sali jokapäiväisine
kokemuksineen ja vaihtumattomissa vaiheissaan sai nyt
auringon heloitellessa nykyisiltä läntisiltään aamupuolisten
itäistensä sijasta huomata, että äskeisten ja päiväisten
hyrinöitten sijasta sen viidettä syltäisissä seinätiloissa
vallitsi odottamaton hiljaisuus, melkeinpä kuin hyljätyn
huoneen tyhjillensä jätetty autius. Hiljaisuus ei
kuitenkaan ollut ehdoton, sillä sitä häiritsi iloinen hälinä
viereisen etukamarin avoimilta ovilta, jonka takana
paraikaa aterioitsi ja ravitsi itseänsä varustetun pöydän
äärissä toimiinsa ja päiväänsä tyytyväinen, eikä suinkaan
harvapuheinen ja matala-ääninen miesseura, jolla oli hyvä
ruokahalu ja harrasta hammastarhaa uskolliseen pöytätyöhön.
[…] (AS II: 465, kap. )

denna dag hade erfarit samma mirakel som alla andra
dagar med klar himmel, nämligen det att solen efter att på
morgonsidan genom österfönstren ha brett ut sina lakansvåder
över mattor och mattglipor på golvet så mycket rutorna räckte till
på väggen mot sjön, senare, då den vecklat ihop sina lärfter på
den sidan av salen, då någon tid förgått och dagen skridit vidare
började kika in på detsamma golvet först med snedstrimmor och
efter hand med allt bredare stråk genom västerfönstren på den
motsatta väggen som vätte mot gårdstunet, ända tills hela
rummet och golvet också från det hållet på nytt låg lika sköljda
av ljus och vattrade av värme som på förmiddagen från sjösidan,
denna Alastalo sal med sina dagliga erfarenheter och med sina
vardagligt växlingslösa skiften fick nu då solen sken in från sin
västerhimmel i stället för från sin förmiddagsöster märka, att i
stället för sorlet som rådde nyss och dagen lång inom
dess mer än fyra famnar långa väggar, härskade nu en
oväntad tystnad, nära nog lik stillheten i ett öde och
övergivet rum. Ändå vart tystnaden inte fullständig, för
den stördes av det glättiga larmet på andra sidan om
den öppna mellankammardörren, där som bäst ett med
sitt verk och sin dag belåtet, och ingalunda fåordigt eller
lågmält sällskap av karlar satt vid ett väldukat bord med
utmärkt matlust och tandgårdar fulla av iver och nit vid
bräddade fat. […] (SA II: 420 kap. )

Likaså får läsaren en första vink om salens hierarkiska system, dvs. hur karlarna
ska sitta efter rang och rikedom. Gungstolarna i salen är för storbönderna.451
Talakten modifieras med två ”vet jag” och anföringsverben ”lämpade och
manade” vilka beskriver Alastalos sätt att uttala replikerna. Tidsmarkeringen
anges så som ovan med ”nu” och med det hur följande stycke inleds: ”I dag var
en stor dag på Alastalos gård.” (SA I: 23, kap. 1) Härefter berättas om hur man
redan i vintras hade tagit upp saken varför man är samlade, saken hade
diskuterats i åratal, men ”först nu i somras hade saken börjat ta bestämdare fason
i huvudet på Alastalo” (SA I: 23, kap. 1), dvs. ”att briggar var alltför små flytetyg,
för att alls inte tala om skonertar” (SA I: 23, kap. 1). Berättaren låter Alastalo
motivera varför ”en skuta av bättre sort” behövdes. Alastalo har ett starkt
personligt skäl till att så skulle ske; Alastalo var belåten med sin styrman Janne på
Siwiä, han, kapten Alastalo behövde inte annat än ”sitta i kajutan med sin
rökpipa: pojken bestyrde allt!” Därtill hade Alastalos dotter Siviä och Janne
”någonting sig emellan”, detta hade Alastalo och hustrun Evastina lagt märke till:
”Här måste ordnas en skuta åt pojken i sinom tid”. Alastalo har tänkt ut allt
noggrant och först lobbat med Langholmarn som var ”den sortens karl, att för
honom var det klokast att strax i början lägga ut sakernas förhållande i grund och
botten precis och fullt ut som man såg det” (SA I: 24, kap. 1). Alastalo seglade
451

Lyytikäinen 1992: 177.
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alltså först till Langholma tillsammans med Härkäniemi – och Janne. Man hade
kommit överens att ”det bästa vore att få allt karlfolk samlat på Alastalo och se
om det blev något av”, ”hade man engång Langholmarn ombord, så följde säkert
de andra med!” (SA I: 25, kap. 1)
Efter att berättaren låtit läsaren ta del av varför gästerna vandrar uppför
brinken, varför de kommer in i farstun, tamburen och stiger över tröskeln in i
salen och vilka orsaker som ligger bakom det hela summerar berättaren: ”Och nu
var man alltså kommen därhän, att Alastalo stod på sin farstutrapp och räckte
hand och lotsade karl efter karl till salen, fick dem att slå sig ner och visade dem
till piphyllan, härvade ur sig uppmuntrande ord och brummande småskratt.” (SA
I: 25, kap. 1). Berättaren återvänder till Alastalos sätt att vara, sätt att stå på sin
farstutrapp och sätt att tala, dvs. ”härvade ur sig uppmuntrande ord och
brummande småskratt”. Alastalo står alltså förnöjd och berättaren ger en liknelse
för hur karlarna ska hanteras på barkmötet: ”Envar fick sitt ord på vägen, om
inte två, ringare karl eller pamp: med lirk får man hästen ur hage i sele, och ingen
potatis hoppar själv ur fåra i skäppa om man inte hjälper till med fingrarna!” (SA
I: 25, kap. 1) Jämförelserna i Alastalos talakter är ur skepparlivet, hur man väljer
kajplats och hur man ska placera sig på kalas i land (SA I: 25, kap. 1).
Alastalo är medveten om den förhandlingsteknik som leder till resultat.
Alastalo följer den klassiska retorikens grunder, som för tankarna till Platons
dialoger om hur olika lyssnare ska hanteras, hur man talar till olika människor för
att få dem på sin sida. Alastalo använder småskrattet som ett förmildrande medel
då han styr in gästerna i salen, de mäktiga storbönderna ska sitta i gungstolarna
eller i lädersoffan, de övriga längs långväggarna. Det fatiska talet, småpratet, har ett
socialt och kommunikativt syfte (SA I: 26, kap. 1). Berättaren beskriver Alastalo
som ”säl i vatten slank Alastalo fram mellan sina gäster. Flink med handen, ännu
flinkare med orden, ålsmidigare än bägge med sin tanke bak pannbenet. Är man
kock på kalas, då ska man hålla en slev tillreds i varje gryta och ha kryddor att
smaksätta varje soppa!” (SA I: 26, kap. 1). Sedan följer en lång inre monolog där
Alastalo beskriver sin förhandlingsteknik: ”men gud bättre har jag inte denna
hösten tyckt synd ibland om både bringa och tunga, som de har fått lov att fläkta
på och sno sig! Man har fått anstränga förståndet så vettdropparna rinner
tranbärsstora över pannan! stånkade Alastalo under ett ögonblicks lucka i
tankverksamheten och torkade pärlorna från sin rodnande panna med en
blåbrokig näsduk ur fickan. Och var håller Langholmarn hus, så man kunde börja
ta sakerna vid hornen?” (SA I: 26 kap. 1) Alastalo har så som ovan framgått, gjort
ett förarbete och lobbat tillsammans med Langholmarn och Härkäniemi,
styrmannen Janne, den potentielle mågen har varit med honom (SA I: 26, kap. 1).
Alastalo tycks vara Langholmarn tack skyldig och vill därför fjäska inför honom
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och skickar Janne ner till stranden att hjälpa med seglen. Men i detsamma hör
Alastalo Pukkila, ”den jäkeln”, komma. Alastalos inre tal beskriver Pukkila (jfr fi.
pukki ’bock’). Läsaren får vänta med att få veta om relationen mellan Alastalo
och Pukkila. Under tiden återvänder läsaren med berättarens hjälp tillbaka till
farstun: ”Nu stod Alastalo klar i farstun med framsträckta armar. Jo, Pukkila med
son var förvisso på ingående.” (SA I: 27, kap. 1) Alastalo retar Pukkila redan i
farstun med att nämna Stenfjärden och den olyckliga händelsen då Pukkila åkte
på grund med sin skonare Petriresa. Alastalo tänker på följande sätt: ”Bäst att
börja trätan allaredan i farstun, så fick den andre mindre etter kvar inne i salen!”
(SA I: 27, kap. 1). Konflikten mellan Alastalo och Pukkila börjar alltså redan i
farstun, senare får vi veta orsaken till detta. Men Pukkila sparar här och nu sina
ord för ingen hör dem i farstun men formulerar sig noggrant i tanken så som
flera exempel ovan visat.
Kilpi differentierar karlarna med långa talakter och modifierande verbfraser
tillsammans med de fysiska beskrivningarna, dvs. hur man kommer in, hur man
ser ut, hur man yttrar sig och hur man formulerar en tanke. Hela boken är som en
enda stor modalitet med att vara, existera (être) och att vilja (désir, volour), att
kunna, att förmå, att ha makt (pouvoir), men också att tro (croire) på något (Alastalo
på sin barkplan och framgång, Vasa Ville på att fregatten Albatross återvänder).
Pukkila (symbol för motståndskraften, resistansen), trätobrodern, tänker alltså
spara sina ord och sitt gift till dess att han har åhörare i salen. Pukkila är cynikern
som inte har något gott att säga eller tänka om någon av karlarna. Tal och tankar
differentieras med para- och extralingvistiska drag både inne i själva anföringen
och i relationen,452 men också i det tysta talet, dvs. hur man säger något och hur
det fysiska ser ut, kroppen, ansiktet och blicken. Det fysiska och kroppsspråket är
betydelseaktualiserande och talande i den inre och yttre kommunikationen i
boken. Pukkila låter blicken gå över salen och karlarna och stannar så på Alastalo,
”blängde misstroget på Alastalos fryntligt ärliga nuna. Du skrattgrymtar du: galtar
grymtar likaledes men har en bete i vardera mungipan! Skämtmys har du i
ögonglimtarna och godlynnesdaller i ansiktsvecken, men på ögonbottnarna sitter
en vaken hök och vässar klorna och en kvarts tum under kindfyllnaden är det ben
och knoka! Aldrig har jag brottats barhänt på hal is med en famnslång ståt som
masar sig i vårsolen, men med dig kommer jag att få brottas i salen! Det tycks i
alla fall bli en djävla allvarlig dag i alla fall i dag! trängde sig envist en otrevlig
tanke på Pukkila.” (SA I: 28–29, kap. 1). Pukkila vädrar alltså konflikt, ”det blir
en djävla allvarlig dag” och Pukkila känner sig harmsen, ”bittersinnet satte gift på
ens tungspets”:
452

Liljestrand 1983: 185–193.
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Tästä taitaakin sittenkin tulla perhanan tosi päivä sittenkin
tänään! tuppasi väkistenkin epämieluisa ajatus Pukkilan
mieleen: »Jahah! Vai parkkikuuttoja sinä vielä alat ijässäsi
veistellä! Minullakin oli semmoinen ikä muutama vuosi
ennen rippikoulua!» Eihän ollut muita kuulemassa
pistosta kuin Evald, mutta mielenapea lykkäsi myrskyn
kielenpäähän turhanpäiten näin ennen aikojaan. Se oli
hukka satsi. Pukkilaa harmitti itseänsäkin, olisi saanut
karvastella Alastalon korvissa, kun Lahdenperä olisi
nauraa rojotellut, kukaties joku muukin salissa. »Parkkiparkki-männynparkki!» kairasi hän kuitenkin asiata
paremmaksi selvyydeksi, jott’ei sana aivan jouten luiskahtaisi,
tuli siten sen verran suutakin viljellyksi, ett’ei Alastalo kohta
jutunloveen päässyt. (AS I:10, kap. 1)

Det tycks i alla fall bli en djävla allvarlig dag i alla fall i dag!
trängde sig envist en otrevlig tanke på Pukkila. »Jaha!
Så du tänker tälja barkskutor ännu vid dina år! Den
åldern hade jag också inne en tid innan jag gick och
läste!« Det fanns ju ingen mer än Evald som hörde
sticket, men bittersinnet satte gift på ens tungspets i
onödan och i förtid. Den satsen kom till ingen nytta,
harmades Pukkila över sig själv, det kunde ha gett
Alastalo en sveda i örat om han fått höra Lahdenperä
klämma till med ett av sina flatskratt, och kanske någon
annan med. »Barkbåtar som barkbåtar!« satte han i alla
fall borren lite djupare, så att ordet inte skulle slinka helt
obrukat åt sidan, och så höll han åtminstone munnen på skaft
så inte Alastalo kom åt att klämma sig in i någon pratlucka.
(SA I: 29, kap. 1)

Alastalos ord är ”ett harmens ord” i Pukkilas öron just när han ska stiga in
genom salsdörren:
»Parkit kuljuun ja miehet saliin!» sohotteli Alastalo
meholeuoin ikään kuin ei hulinaa olisi kuullutkan. »Salin
puolelle, salin puolelle, sanon minäkin kahteen kertaan,
koska on kaksi käskettävää! Pöydän notkuvaan
pitotuvassa, kun isäntä olkaan taputtelee, la laiston
pitkään niityllä, kun viikatteen väärä käteen taritaan, se
on laita tapa hyvässä talossa!» Alastalo lateli suustaan
sopevaa sanaa kuin suopaa, käsi työnteli hienokseltaan
Pukkilan selästä kynnyksen yli pakotellen, toinen viittasi
Evaldia seuraamaan jälestä tampuurin puolelle. »Vai olet
sinä uitellut omatekoisiakin kuuttoja joskus?« puhella
porisi hän viattomia Pukkilan korvaan salin ovea lähetessä.
»Ja minulla kun on ollut semmoinen luulo, että sinä ostat
aluksesi valmiina luvialaisilta silloin kun eivät oolanterit
prakkaa sinulle hylkyastioitaan!« Oli parasta hiukka leikata
kurssia miehen poskista, ennenkuin salin puolelle pääsi,
jott’ei kieli kohta ruvennut paukkumaan siellä! (AS I: 10,
kap. 1)

»Barkar till sjöss och karar i salen!« småsorlade Alastalo
mysmynt som om han aldrig hört någon tråkning. »Inåt
salen-inåt salen, säger jag två gånger om jag med,
eftersom här är två som ska bjudas! Raka vägen till
bordsrågen på stugkalaset, när husbond klappar dig på
axeln, och ut i slåttern på långängen när han sticker dig
likroken i hand, så går det till i bättre hus!« Alastalo
hasplade ur sig orden så löpande mjukt som ullgarn, hans ena
hand knuffade Pukkila lätt och sakta i ryggen och sköt honom
över tröskeln, den andra vinkade till Evald att följa efter
in i tamburen. »Jaså, har du satt egenhändiga skutor i
sjön du med engång?« lät han pratet oskuldsfullt bubbla
vidare i örat på Pukkila på väg bort mot salsdörren. »Och jag
som alltid har trott som så, att du köper dina båtar
färdiga av luviaborna om inte ålänningarna kan pracka
på dig sina gamla skorvar!« Det var allt bäst att klämma
ihop kinderna på karlen lite grand, innan han hann in i
salen, så inte tungan hans genast började gorma på därinne!
(SA I: 29–30, kap. 1)

Pukkila måste svälja allt detta – tillstukad stiger han över tröskeln in på salssidan.
Det första kapitlet I salen på Alastalo slutar med de ”harmens ord” som Alastalo
yttrar och Pukkila tänker:
Se oli harmin sana Pukkilan korvissa, kun ihminen
juuri oli astumassa salin ovesta sisäpuolelle! Pukkilaa
kiemasikin sisukunnissa niin, että teki mieli potkaista
takakavioilla pirulaista sääripiippuun, siellä kun se röhisi selän
takana. Tosi se oli: usko oli Luvialta ostettu ja Fridan
kaupoista oli mieluummin jo vaiti! Käskeekin
jumalattoman tulla semmosia kuiskuttelemaan toisen

Det var ett harmens ord i Pukkilas öron, just som
han skulle till att stiga in genom salsdörren! Det knep till
invärtes på honom så att han helst hade slagit bakut mot
skenbenen på den fan som gick där bakom honom och grymtade.
Det stämde för all del: Usko var köpt i Luvia, och om
affären med Frida teg man hellre numera. Att den
gudlösingen ska komma och viska sådant där i en annans

266

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

syyttömään korvaläpeen juuri, kun vieras on viattomana
kävelemässä saliin! Ja höpisi, viholainen, myrkkynsä vielä niin
matalasti korvan juureen, että meni penteleeseen mitään
vastaamaankaan, kun ei kukaan ympärillä ollut kuullut
mitään! Pukkilalla ei ollut muu edessä tällä hetkellä kuin
niellä harmi, niellä kuin kiisken ruotoinensa kurkusta
alas, ja astua nipistettynä miehenä kynnyksen yli salin puolelle.
(AS I: 10–11, kap. 1)

oskuldsfulla öronhål precis när man är oskyldigt på väg in i
salen! Då muttrar han, den attan, sina giftigheter just så sakta
intill örat på en att man så tusan heller kommer åt att svara,
för ingen omkring har ju hört ett ord! Inget annat stod
Pukkila till buds just nu än svälja förtreten, svälja den
neråt strupen som en girs med alla ben, och sedan
tillstukad stiga över tröskeln in på salssidan. (SA I: 30, kap.
1)

Tillstukad är alltså Pukkila. Första ronden har vunnits av Alastalo redan i farstun.
Pukkila bidar sin tid, sväljer sin förargelse och väntar till han kan attackera
Alastalo med sin kvicka tunga.
Enok Karjamaa, känd för sin snålhet på ord och pengar, tar plötsligt till orda.
Vissa ord och utsagor i salen gör att man baxnar till i salen genom att det
oförväntade sker. Samtal i vanlig mening existerar inte i salen. En utsaga fälls när
man minst av allt kan vänta det så som ur Karjamaas mun. Alastalo för sin del tänker
noggrant efter vad han (”en fångstkarl ska vänta”, SA I: 258, kap. 6) borde säga så att
han inte gör bort sig (det värsta är att förlora ansiktet), snyter sig högljutt för att
vinna tid och funderar noggrant på vad han ska svara Karjamaa (SA I: 255–256,
kap. 6). Alastalo är strateg i sitt spel och avvaktar situationen. Efter långa
funderingar, blickar och skratt konstateras det: ”Det var ett helt saktligt småprat,
och ett främmande öra hade inte märkt mer av det, än att här släpptes ett ord ur
skägget när nu ingenting annat fanns att prata om och ett tystnadstomrum hade
öppnat sig i salen.” (SA I: 268, kap. 6). Detta ”småprat” inleds med Enok
Karjamaas kommentar, Alastalo avvaktar och tänker noggrant innan han säger
något, Pukkila tänker i sitt stilla sinne på vad Karjamaa sade. Efter långa
funderingar tar nämndeman Lahdenperä till orda och skrattar sitt gnäggande
skratt. Efter detta skrattar Karjamaa för sig själv (”skrattade han helt torrskjortad inåt
sin mage för sig själv”, SA I: 269, kap. 6), sedan riktar Lahdenperä (”sitt bästa
tingsskratt och tittade Härkäniemi i skägget, SA I: 270, kap. 6) sitt skratt mot
Härkäniemi. Skrattet fungerar som kommunikativt kitt. Det de säger är inte
vanliga talspråkliga fraser utan sävliga konstateranden. Efter detta småprat
konstateras det att samtalet gjorde en krök eftersom kvinnfolket ju stimmade
omkring i salen med sitt kaffe, ”så att något ordentligt karaprat gick det ändå inte
att solva”.453 (SA I: 270, kap. 6). I de berättande partierna kan tempusformerna
variera vilket ger liv och dramatik åt berättelsen så som då man berättar om hur
tullkapten Blomberg söps under bordet (se kap. 7 och 8). Det är Alastalo som
berättar historien. Tullkapten Blomberg hemma från Naatila i Rimito försöker
vara finare än han är, dvs. han talar dålig finska för att visa att han är
herrskapsfolk jämfört med kustbönderna och bondekaptenerna för att visa sig
453

SO 2009: 2907 solv endera av en lång rad starka trådar med öglor som en varp träs igenom, solva ’trä (varp) genom solv.
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vara herrskap, han är tulltjänsteman och finare folk. Det humoristiska i denna
historia är hur Alastalo, Härkäniemi och Pukkila lyckas lura tullkaptenen som
kommer och ska inspektera kaptenernas last full med socker och salt. I den
svenska översättningen differentierar de olika språkliga varieteterna med en
svenska där Warburton låter Blomberg först tala dålig svenska med fel i uttal,
ordval och grammatik. (Se SA I: 305–307, kap. 7.)

2.1 Förspel: Alastalo tar emot gästerna
Artighet och fatiskt tal

Det affektiva, emotiva och expressiva454 beskrivs av Volter Kilpi med språkets
alla tänkbara resurser455. De sociala konventionerna byggs upp med språkets
sociala funktion och de sociala konventionerna om artighet i en kultur och i dess
sociala gemenskaper. I början av I salen på Alastalo tar värden, sammankallaren
husbonden Herman Mattsson på gården Alastalo emot sina gäster på
farstutrappen, visar dem in via tamburen över tröskeln in i salen. Redan genast i
början av boken får läsaren via berättarens perspektiv, Alastalos och gästernas
perspektiv antydningar om Alastalos sätt att agera och manövrera, dvs. om den
sociala ordningen om hur ”ringare karl eller pamp” (SA I: 25, kap. 1) ska tilltalas
och visas in i salen på rätt plats enligt rangen och rikedomen. Likaså talar
kroppsspråket och mimiken sitt tydliga språk. Av utdragen framgår många olika
kommunikativa strategier: var Alastalo står och tar emot sina gäster, hur han
hälsar på dem, vad han säger till dem och hur han visar dem in i salen. Den första
kommunikationen i boken är den fatiska kommunikationen456, dvs. hur och varför
Alastalo som strateg i samspel, maktspel och motspel använder artighetsfraser i
syfte att skapa förtroende och en social gemenskap i början av det möte som
inleds i salen, barkmötet. Det framgår av kap. 1 att han i all stillhet lobbat i förväg
om sin plan om att en tremastad bark skulle byggas.
Skärgårdsskildringen är som ett spel, och spelmetaforen förekommer också i
verket flera gånger (damspelet, hur man spelar, hur man väntar på rätt drag etc.).
I verket kan kommunikationssituationerna jämföras med H. P. Grices (1975)
artighetsprinciper (PP = Politeness principle) och samarbetsprinciper (CP = Cooperative Principle) vilka handlar om kvalitetsmaximen och kvantitetsmaximen (ge
tillräckligt med information), relevansmaximen och sättsmaximen. Likaså talar
Jakobson [1960] 1985: passim.
Se VISK § 1708.
456 Se Jakobson [1960] 1985: passim.
454
455
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Ludvig Wittgenstein (§ 23, 1953) om Sprachspiel, språkspel som beteckning på olika
språkliga verksamhetstyper. Wittgenstein utvecklar sin diskussion av spel till en
förklaring av begreppet språkspel.457 Han introducerar termen genom flera
exempel men avser det vara en benämning på alla de sätt som vi använder
språket. Ordet ”vatten!”, kan exempelvis vara både en förfrågan, ordergivning, ett
svar på en fråga eller ett allmänt utrop och konstaterande. Olika sorters
användning representerar olika språkspel. Vilken mening ordet har är alltså
beroende av det språkspel i vilket det används. Ordet ”vatten” har därför ingen
mening utanför sina språkspel och sammanhang. Hela skärgårdsskildringen
representeras i spelmetaforen. I salen på Alastalo är språket ett spel, barkmötet är
som det damspel som nämns i boken. Tankeprocesserna utmynnar i språkliga
akter, talakter, som leder till nya drag.
Karakteristiskt för Kilpis språk och stil är att det fysiska beskrivs noggrant – i
detta fall hur Alastalo tar emot sina gäster, hur han talar (para- och
extralingvistiska signaler) och vad han säger: Alastalo står och möter sina gäster, tar
dem i hand och grymtar godlynta ord, rådde och nödde till salen. Den finska
frekventativa verbformen -li, opasteli ja lykkiskeli, rådde och nödde, i preteritum ger
uttryck för upprepande momentan verksamhet i jämn takt som i svenskan kan
motsvaras av V-och-V-verb, i affektivt, familjärt eller vänligt syfte, t.ex. rådde och
nödde.458 Allitterationen och parallellismerna är ett centralt stildrag i kombination
med varandra:
Alastalo seisoi kuistin suulla vieraitansa vastassa, kätteli mies
mieheltä ja röhisi hyvänahkaista puhetta, opasteli ja
lykkiskeli kuistin puolelle ja sieltä tampuurin kautta saliin.
[...] (I: 33) kehoitteli hän [Alastalo] [...] tyrkki ja kehoitteli
Alastalo [...] (I: 3). Ja niin pitkällä oltiin nyt siis, että
Alastalo oli käsi kokolla kuistinsa edessä ja johdatteli
miestä miehen jälkeen saliinsa, pakotteli istumaan ja
opasteli piippuhyllylle, kehräsi suustaan kehottavaa
juttua ja hykivää naurua. »No, Nordberg, »[...]!«
jokainen sai sanan, sai vaikka parikin, alhaisempi vai
mahtavampi:
suostutellen
hevosen
laitumelta
ohjasperiin saa, eivätkä perunat vaosta vakkaan itse
loiki, ellei niitä omin sormin nouki! »He-he, ei meidän
laattialla jalka saveen paadu, niin kuin sinun pitkillä
saroillasi!« kehoitteli hän, Karjamaan verkkaista
isäntää hienoksiltaan selästä työnnellen ja laattian poikitse

Alastalo stod i farstudörren och mötte sina gäster, tog en efter
annan i hand och grymtade godlynta ord, rådde och
nödde karlarna inåt farstun och vidare genom
tamburen till salen. [...] manade han [...] lämpade och
manade Alastalo [...] Och nu var man alltså kommen
därhän, att Alastalo stod på sin farstutrapp och räckte
hand och lotsade karl efter karl till salen, fick dem
att slå sig ner och visade dem till piphyllan, härvade

ur sig uppmuntrande ord och brummande
småskratt. »Nå, Nordberg, »[...]!« Envar fick sitt ord på

vägen, om inte två, ringare karl eller pamp: med lirk får
man hästen ur hage i sele, och ingen potatis hoppar
själv ur fåra i skäppa om man inte hjälper till med
fingrarna! »He-he, på golvet här fastnar inte fötterna i
lera som på dina långtegar!« manade han på den
sävlige Karjamaa och makade honom så sakta med handen

Wittgenstein [1953] 1958: passim; Grice 1975: 41–58.
Frekventativverbet uttrycker en upprepad, tidvis handling eller händelse, t.ex. fi. heitellä ’heittää vähän väliä tai edestakaisin’,
’kasta och kasta, eller fram och tillbaka’, momentanverbet avser plötsligt och momentant skeende, t.ex. ponnahtaa ’ponnistaa
kerran’, ’studsa en gång’. I de båda fallen kan uttrycket också få en affektiv nyans som på ett eller annat sätt relateras till den
den bokstavliga betydelsen. Beskrivningen eller berättandet med dessa verbformer eftertraktar en lättsam och familjär nyans. Å
andra sidan kan man med dessa verb peka på de personer som omtalas och det omedvetna och slumpmässiga i deras handling
eller händelse, eller på talarens lekfulla sätt att förhålla sig till det aktuella sakförhållandet. Se VISK § 354, § 1735.
457
458
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peräseinän mahtavaa nahkasohvaa kohden joudutellen.
»Isäntämiehet semmoisille paikoille, että ne isompiakin
kestävät!« pakisi hän kieltä taitavasti sujutellen. »Ja
mullikkoja taas tänä syksynäkin täysi tusina Ruotsiin,
kuulin minä! Koskas sinä kaikki Ruotsin riksit saat
Karjamaahan lypsetyksi, he-he?« pajatteli hän, painellen
pienellä väkivallalla vierastansa sohvan nurkkaan istumaan:
Karjamaa oli mies vaikkapa kuudestoista-osaankin
parkkialuksessa, ja häntä oli syytä pitää hyvällä tuulella.
»Jokos sinäkin viimein olet päässyt siihen ikään, että
ujous alkaa ihmistä vaivata, kosk’ei piippu vielä roiku
parrassa!« sai sohvan keskisillä istuva Lahdenperän rojo
lautamieskin ohimennen ystävällisen kehoituksen, ennenkuin
Alastalo oli käsi sojolla uutta tulijaa vastassa salin ovella. (AS
I: 3, 6, kap. 1)

på hans rygg tvärs över golvet till den pampiga lädersoffan vid
innersta väggen. »Storbönder ska sitta påstadiga ställen!«
småpratade han skickligt vidare. »Och dussinet fullt
med tjurkalvar har du skeppat till Sverige igen, hörde
jag! När ska du ha mjölkat alla Sveriges riksdaler över
till Karjamaa, he-he?« bamlade han och klämde med milt
våld sin gäst ner i ena soffhörnet: Karjamaa var karl för
sextondedelen i en bark om han ville och honom var det
skäl att hålla vid humör. »Är också du änteligen uppe i
blyghetsåldern eftersom du inte har hängt någon pipa i
skägget?« fick den grovvuxne nämndeman Lahdenperä
också en vänlig uppmaning i förbifarten där han satt ungefär
mitt i soffan, innan Alastalo på nytt stod i salsdörren med
handen framsträckt mot en nykommen. (SA I: 23, 25–26,
kap. 1)

[…!] «Jokainen sai sanan, sai vaikka parikin, alhaisempi
vai mahtavampi: suostutellen hevosen laitumelta
ohjasperiin saa, eivätkä perunat vaosta vakkaan itse
loiki, ellei niitä omin sormin nouki! »He-he, ei meidän
laattialla jalka saveen paadu, niin kuin sinun pitkillä
saroillasi!« kehoitteli hän, Karjamaan verkkaista
isäntää hienoksiltaan selästä työnnellen ja laattian
poikitse peräseinän mahtavaa nahkasohvaa kohden
joudutellen. »Isäntämiehet semmoisille paikoille, että
ne isompiakin kestävät!« pakisi hän kieltä taitavasti
sujutellen. »Ja mullikkoja taas tänä syksynäkin täysi
tusina Ruotsiin, kuulin minä! Koskas sinä kaikki
Ruotsin riksit saat Karjamaahan lypsetyksi, he-he?«
pajatteli hän, painellen pienellä väkivallalla vierastansa
sohvan nurkkaan istumaan: Karjamaa oli mies vaikkapa
kuudestoista-osaankin parkkialuksessa, ja häntä oli
syytä pitää hyvällä tuulella. »Jokos sinäkin viimein olet
päässyt siihen ikään, että ujous alkaa ihmistä vaivata,
kosk’ei piippu vielä roiku parrassa!« sai sohvan keskisillä
istuva Lahdenperän rojo lautamieskin ohimennen ystävällisen
kehoituksen, ennenkuin Alastalo oli käsi sojolla uutta tulijaa
vastassa salin ovella. (AS I: 5–6, kap. 1)

[...] «Envar fick sitt ord på vägen, om inte två, ringare karl
eller pamp: med lirk får man hästen ur hage i sele, och
ingen potatis hoppar själv ur fåra i skäppa om man inte
hjälper till med fingrarna! »He-he, på golvet här fastnar
inte fötterna i lera som på dina långtegar!« manade
han på den sävlige Karjamaa och makade honom så
sakta med handen på hans rygg tvärs över golvet till den
pampiga lädersoffan vid innersta väggen. »Storbönder ska
sitta på stadiga ställen!« småpratade han skickligt vidare.
»Och dussinet fullt med tjurkalvar har du skeppat till
Sverige igen, hörde jag! När ska du ha mjölkat alla
Sveriges riksdaler över till Karjamaa, he-he?« bamlade
han och klämde med milt våld sin gäst ner i ena soffhörnet:
Karjamaa var karl för sextondedelen i en bark om han
ville och honom var det skäl att hålla vid humör. »Är också
du änteligen uppe i blyghetsåldern eftersom du inte
har hängt någon pipa i skägget?« fick den grovvuxne
nämndeman Lahdenperä också en vänlig uppmaning i
förbifarten där han satt ungefär mitt i soffan, innan Alastalo på
nytt stod i salsdörren med handen framsträckt mot en
nykommen. (SA I: 25–26, kap. 1)

De kommunikativa funktionerna kommer tydligt till uttryck ovan, dvs. det artiga
förspelet i barkspelet har börjat: Alastalo hälsar sina gäster välkomna genom att
ta i hand (artighet), att småprata (fatiskt tal), att småskratta vänligt (he-he) i syfte
att få till stånd en avslappnad stämning – han ställer artiga frågor, kommenterar
och riktar ett specifikt ord till varje gäst. Kilpi väljer sådana verb som så noggrant
som möjligt ger uttryck för det sätt hur en person talar, hur han ser ut, hurdan blick
och kroppsställning personen har och på vilket sätt personen yttrar sig, dvs.
differentierar både värden Alastalo och hans gäster så noggrant som möjligt.
Upprepningen och parallellismen är en central stilfigur. Om finskan inte har ett
verb av detta slag skapar Kilpi ett eget genom att härleda ord ur andra ordklasser.
Berättaren beskriver Alastalo som en ypperlig minglare: »Som säl i vatten slank
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Alastalo fram mellan sina gäster. Flink med handen, ännu flinkare med orden,
ålsmidigare än bägge med sin tanke bak pannbenet.« (SA I: 26, kap. 1). Alastalo
är väl medveten om sin taktik i detta barkmötesspel: förberedelserna har tagit
lång tid, berättandet avspeglar det långsamma skeendet, förhalnings- och
förhandlingstaktiken.
Den enda av gästerna som irriterar Alastalo är hans gamla trätobroder Pukkila:
»Är det Pukkila den jäkeln som kommer nu!« tänkte han samtidigt och lyssnade åt
farstun till: det hörs på gormandet! (SA I: 26–27, kap. 1). Alastalo svär för sig
själv, härmar i sitt inre Pukkilas specifika sätt att tala att upprepa ord och stamma
(”ba-arken”).
Under tiden återvänder läsaren med berättarens hjälp tillbaka till farstun med
det narrativa och det deiktiska nu: ”Nu stod Alastalo klar i farstun med
framsträckta armar. Jo, Pukkila med son var förvisso på ingående.” (SA I: 27,
kap. 1) I sin första replik retar Alastalo Pukkila på följande sätt:
Alastalo oli nyt jo kuistilla sojolla käsin. Pukkila sieltä
todella oli poikineen tulossa. »Ahaa, Kivivesikään ei ole
niin pitkä, ett’ei päähän pääse luovimalla! Täällä jo
Härkäniemi sinua odotellessa on valinnut hyllyltä
parhaan piipun, pelkään minä! ja kaksin miehin
matkalla, niin kuin prikissä mastoja!« Alastalo kätteli
isää ja poikaa, sujutti puhetta solkenaan: oli pidettävä
suu käynnissä, jos Pukkilalta sananvuorossa tahtoi pysyä.
»Olisit ottanut Vernerinkin mukaan, niin olisi ollut
parkkitopit sluupissa! Mutta syntisellä on pelkonsa:
pirun kolmihaarakahvelikos sinulle laiva-asioissa
mieleen tulee, koska kolme mastonkärkeä aluksessa
sinun silmiäsi niin karvastelee?« Oli paras jo

porstuassa alkaa kina, niin oli puhti toisella
vähempi salissa! (AS I: 7–8, kap. 1.)

Nu stod Alastalo klar i farstun med framsträckta
armar. Jo, Pukkila med son var förvisso på ingående.
»Jaha, Stenfjärden är inte längre än att den går att
kryssa över! Fast här har Härkäniemi redan hunnit välja
sig bästa pipan medan vi väntade på dig, är jag illa rädd!
och två man starka kommer ni, som masterna på en
brigg!« Alastalo skakade hand med far och son, lät
pratet strömma i flyt: ville man behålla ordet undan
Pukkila måste man låta munnen gå. »Du skulle tagit
Verner med dessutom, så hade ni haft barkrigg på
slupen! Men alla syndare har sina rädslor; det är väl
fans treklogaffel du får i tankarna när du tycker att tre
toppar på ett skepp tar sig så illa ut?« Bäst att börja

trätan allaredan i farstun, så fick den andre mindre
etter kvar inne i salen! (SA I: 27, kap. 1.)

Konflikten mellan Alastalo och Pukkila börjar alltså redan i farstun, senare får vi
veta orsaken till detta (kap. 9 och 10). Men Pukkila sparar här och nu sina ord
eftersom ingen hör dem i farstun. Det är viktigt att man har åhörare då man
mäter sig i ordanvändning. I tanken formulerar Pukkila sig dock noggrant vad
han tänker säga åt Alastalo. I de inledande replikskiftena och tankeprocesserna
kommer Alastalos och Pukkilas relation tydligt till uttryck. SPELET med dess olika
drag har börjat. Likaså framgår Pukkilas specifika sätt att tala och därmed det för
Kilpis språk och stil typiska – att snart sagt varje mening och sats slutar med ett
utropstecken vilket framhäver den affektfyllda stämningen och yrkar på en
dialog. Av de olika sägesverben är följande konstruktioner karakteristiska för
Kilpi. I den svenska översättningen får de finska verbfraserna med sina
adverbiella bestämningar funktionella motsvarigheter. Warburton kompenserar
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på sina ställen med arkaistiska, finlandssvenska och vardagliga verb så som bamla
för pajatteli (jfr paapattaa, papattaa. Puhua pajatti lakkaamatta)459 och skapar med
dem den effekt som Kilpis poetiska text får. Exempelvis finns verbet bamla belagt i
finlandssvenska dialekter i betydelserna ’slamra, larma’ (i Sibbo och i Borgå),
’prata ivrigt el. upprört’; ’gorma’ (i Snappertuna och i Sjundeå), i betydelsen
’skvallra’ (i Malax). Verbet bamla förekommer också i Helsingforsslangen i
betydelserna, ’(små)prata’, ’tala’, ’diskutera’, ’berätta’, ’tala högljutt’ och
’berätta’:460
»Parkki-parkki-männynparkki!« kairasi hän kuitenkin
asiata paremmaksi selvyydeksi, jott’ei sana aivan jouten
luiskahtaisi, tuli siten senverran suutakin viljellyksi,
ett’ei Alastalo kohta jutunloveen päässyt. (AS I: 10,
kap. 1)

»Barkbåtar som barkbåtar!« satte han i alla fall borren
lite djupare, så att inte ordet skulle slinka helt obrukat åt
sidan, och så höll han åtminstone munnen på skaft så
inte Alastalo kom åt att klämma sig in i någon
pratlucka. (SA I: 29, kap. 1)

»[…]!« Alastalo lateli suustaan sopevaa sanaa kuin suopaa,
[…] (AS I: 10, kap. 1)

»[…]!« Alastalo hasplade ur sig orden så löpande mjukt
som ullgarn, […] (SA I: 29, kap. 1)

»Vai olet sinä uitellut omatekoisiakin kuuttoja joskus?«

»jaså, har du satt egenhändiga skutor i sjön du med
engång?« lät han pratet oskuldsfullt bubbla vidare i
örat på Pukkila på väg bort mot salsdörren. (SA I: 29, kap.
1)

puhella porisi hän viattomia Pukkilan korvaan salin
ovea lähetessä. (AS I: 10, kap. 1)

Med mikroskopisk exakthet beskriver Kilpi alltså hur värden Alastalo och de
inbjudna karlarna talar och tänker. Kilpis språk är mycket förankrat i det lokala:
bildspråket byggs upp av den agrara närmiljön, havet, båtarna och fiskeriet. Är
man exempelvis som Pukkila genast i början av boken en tillstukad man efter
Alastalos ironiska pikar, slängar och giftigheter, tänker Pukkila för sig själv att det
är strategiskt bäst (Alastalo som spelare och strateg) att han sparar på sina ord och
sväljer förtreten, att det är bäst att ”svälja den neråt strupen som en girs med alla
ben, och sedan tillstukad stiga över tröskeln in på salssidan” (SA I: 30, kap. 1).
Artighetsuttrycken finns i det inledande kap. 1 med upprepningar, allitterationer
och parallellismer.
I kap. 5 bjuder Alastalovärdinnan Evastina med dottern Siviä på traktering och
samtidigt differentieras de genom olika synvinklar men också hur de talar och
tänker. I kap. 23 då barkhandlingarna har undertecknats bjuder så Evastina på
barkkalas och på sina många rätter som avslutning på barkmötet.
De beskrivande och expressiva verben i Kilpis språk och stil har till syfte att
uttrycka affekt och känslostämningar. Kilpi vill återge de inre monologerna,
tankesflödet, det tilltänkta talet och det direkta talet så differentierat som möjligt.
459
460
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Storbönderna, hemmansägarna får sina exakta beskrivningar, deras rang och
status beskrivs noggrant. Pukkila som är den ende som motsätter sig barkbygget
på grund av avundsjuka eftersom han hade velat vara den förste som kommit på
den stora idén att bygga en bark som seglar in pengar till socknen (SA I: 26, kap.
1). Pukkila hade velat att han skulle ha hört till de stora och viktiga i socknen,
men nu var det alltså Alastalo och hans rika gård som var värdplatsen. Pukkila
framstår som en Don Quijote, den sorgliga skepnadens riddare; Pukkilas häftiga
tal och tankar och brist på självbehärskning differentieras av Kilpi på ett
mikroskopiskt sätt just genom vad han tänker, vad han tänker säga åt Alastalo
och de andra karlarna och vad han sedan också yttrar. Följden är oftast att han
trampar i klaveret och blir utskrattad, eller så som redan i kap. 1 där han är en
tillstukad man. I början försöker Pukkila behärska sig; redan hemma hade han
sagt åt sig själv att inte brusa upp. Det humoristiska och komiska kommer till
uttryck i Pukkilas person.
Så som Volter Kilpi själv beskriver språkbruket i skärgårdsskildringen I salen på
Alastalo har den drag ur den sydvästfinska skärgårdens språk och dialekt,
människors sätt att tala och fundera i skärgårdssocknen Gustavs. Språkbruket har
påverkats i hög grad av germanska lån och termer som gäller sjöfarten,
yrkesjargongen hos storbönderna, hemmansägarna och skepparna som seglade
till Stockholm, Lübeck och Hull. Deras yrkesjargong bygger på germanska ord
och uttryck. Den sydvästfinska dialekten har dels påverkats av svenska lånord,
dels också av östfinska lån eftersom man hade kontakter inom sjöfarten också
med Petersburg.
Det centrala ordet sal redan i boktiteln signalerar välfärd, att barkmötet hålls ”i
salen på Alastalo” där värden Alastalo, Herman Mattsson, är storbonde och
kapten. Alastalo är den som anger tonen: ”Ledarbaggen bestämmer farten,
ledarbaggens hornpar och ledarbaggens knäleder!” (SA I: 378, kap. 8). Alastalo
beskrivs på följande sätt i sin sal som på sin ”kommandobrygga”:
Alastalo, Alastalon kapteeni, Mattsson nyt salissansa ja
tykevä mies lankulla niin kotona kuin kirkonkongilla ja
Siwiän komentosillalla, vaikka olikin joskus ollut vain
Herman, Alastalon laiha Herman, liukas Herman
kalakaupoissa ja kova Herman killinkinuotalla, finnHerman Tukholmassa ja fan-Herman tullin muistossa,
Alastalon Mattsson nyt nosti harjaa ja salilla oli
edessänsä liivipuoli, jota kelpasi katsella; mies kehtaa
näyttää itseänsä julkipuoleltakin miesten keskellä, kun
hän tietää, että oma laveampikin rinta on omissa
napeissa ja omassa verassa ja oma paino joka leiviskältä
oman permannon notkumilla! »Minä olen ajatellut, että
pitäjään olisi rakennettava parkkilaiva, – –!« (AS I: 400,
kap. 9)

Alastalo, kapten på Alastalo gård, Mattsson här i sin
sal, en bastant karl på hemmaplankorna som på
kyrkogården och på Siwiäs kommandobrygga, fast han
engång har varit bara Herman, magre Herman från
Alastalo, hale Herman i fiskaaffärer och hårde Herman
vid penganoten, finn-Herman i Stockholm och fans Herman
i tullens erinran, Alastalo-Mattsson lyfte nu på kammen
och salen såg framför sig en västfasad som dugde att
skåda; en karl skäms inte att visa framsidan bland andra
karlar, när han vet att han håller sin egen breda
rundning omgjordad med eget kläde och egna knappar
och att vartenda lispund av hans egen vikt står på hans
bågnande golv! »Jag har tänkt att det borde byggas ett
barkskepp i socknen, […]!« (SA I: 378–379, kap. 9)
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I Alastalos finrum, sal, samlas alltså ett tjugotal storbönder och de placerar sig i
salen enligt rang. Nedan ger jag några av de svenska orden i finsk form som
givetvis förlorar sina språkliga och stilistiska valörer i den svenska översättningen,
men Warburton kompenserar förlusten skickligt på andra ställen. Stämningarna i
salen beskrivs med metaforer. Efter att Alastalo värdinnan Evastina och dottern
Siviä trakterat männen i salen, inleds kap. 9 på följande sätt:
Salissa oli mieliala melko kohenneltu, vaikka
vähän vartoileva. Niinkuin merillä, kun puhaltelee
pyrähtelee milloin minkin nokan takaa riuskas
maanpäällinen tuuli, ja iskee manterilta pussejansa
purjeisiin kuin lempo, pyyhkii porottaa koko
penteleenä milloin vasemmilta poskipuoliltansa, milloin
oikeanpuolinen pakara paksuna, ellei unohda
hengennielemän hetkeksi koko puuskuttelemisen
toimitusta ja kiskottele lekottele purjeen löysissä kuin
kärpäsiä kupeiltansa huiskiva ja turpansa kuonoa
nuoleksiva lehmä suvitarhalla, niinkuin merillä tämmöisillä
vetelän ällipäillä, jolloin taivaan merkit pilvien karkusuunnissa
kuitenkin muistuttavat ja virvan kuplat meren kellumilla
vaahtoketjuissansa opettavat, että kohta voi ilma kääntää
kylkeänsäkin ja toinen totisempi poika reistata vesillä ja
seilin saumoissa, […] (AS I: 387, kap. 9)

I salen var stämningen tämmeligen upplivad, om
också något avvaktande, liksom till sjöss, då rivande
landvindar kommer byigt blåsande bak än den ena, än
den andra udden och hugger sina fastlandsklor i seglen
som onda andar, pustar på som vettvillingar än ur en
vänsterkind, än med bälgande högerklint, om de inte
för ett andhämtande ögonblick glömmer allt
flåsbestyret och latlever i slakseglen som då en ko på
sommarbete fläktar flugor av flankerna och slickar sig
om mulen med tungan, liksom till sjöss bland det våtas
styvnackar, då likväl himmelstecknen på molnens flyktvägar
påminner och blädderflytets kedjeskum på sjögunget undervisar
om, att luften snart kan vända sig över på andra sidan
och en annan och allvarsammare väderbroder börja
bråka vatten och segelsömmar […] (SA I: 367, kap. 9)

Senare heter det ”[…] – när nu alltså en stiltje höll på att uppstå i salen och
karlarna att lämnas kvar i sin egen ro sig emellan, […]” (SA I: 368, kap. 9).
Alastalo har många olika roller. Det som han tar itu med, det lyckas han också
med, det är därför han har blivit det som han nu är, storbonde och kapten som
planerat barkbygget och barkmötet. Redan i början av boken framgår det tydligt
av Pukkilas tankeprocesser omfattar den avundsjuka han känner gentemot
Alastalo och hans sal som är ett tecken på välfärd. I kap. 9 beskrivs salen såhär:
[...] Eikä; eivät nämä sanat, vähän kohotetustikin
sanotut, ei paljoa, hieman vain, mutta sen verran
kuitenkin, että asian huomasi, jos oli korvaa mukana
kotoa ja älliä korvain takana pään sivupuolilla, eivät
nämä sanat enää olleet tarkoitetutkaan suuruksiksi
jutun entisen padan porinoihin! Eipäs: uusi räätti oli
nyt kantamilla, jonka kantamista pitokansa jo
hiemaksiltaan oli odotellutkin pöytään! Ainakin syntyi
salissa – ja Alastalon sali oli avara, kieltämättä pitäjän
suurin, viidettä syltää nurkasta nurkkaan Pukkilankin
mittaamilta, ja sitäpaitsi tällä haavaa neljän seinämänsä
mitalta
niin
täystuuvattu
isännänlevuisilla
ja
kapteeninpaksuisilla, että oli sähimistä ja väen puhinaa jo
paljaastaan siitäkin, kun kukin istui paikallaan siivolla
vierivieressä ja piti säädyllä ja tungeksimatta hartiainsa

[…] Ingalunda; inte var dessa orden, utsagda med ett
visst eftertryck, inte ett stort, bara ett litet, men ändock
så pass att man märkte det, om man hade öronen med
sig hemifrån och snaju bakom dem på ömse sidor, inte
var dessa orden heller avsedda som något tilltugg ihop
med det gamla pratputtret i grytan! Nej då: nu var en ny
maträtt på väg, som kalasfolket allaredan så smått hade
väntat på att få in på bordet! Åtminstone uppstod det i
salen – och salen på Alastalo var rymlig, oförnekligt
den största i socknen, över fyra famnar från knut till
knut också med Pukkilas måttstock, och dessutom för
stunden så mycket dess fyra väggar rymde så fullstuvad
med bondebreda och kaptenstrinda, att stånk och folkstök
uppstod bara av att alla och envar satt stillsamt men tätt
tillsammans på sina platser och beskedligt utan all
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tilan hallussansa – syntyi salissa Alastalon Mattssonin
näiden sanojen jälkeen parkin mainitsemisen perästä
semmoinen äkkihiljaisuus, että korva tottumattomiltaan alkoi
odottamattoman äänettömyyden humauksissa hakea muun
askareen loppuessa työn tärkeätä itselleen siitäkin,
erottiko todella kuulollaan sen erilaisen ritinän
vieriltään, millä saumat pingottuvat miehen yllä, jos
naapuri vasemmalla hengittää ähkii pehmeässä
englantilaisessa verkahankkinassa, mutta oikean käden
naapurilla on piukkapaikoilla ja palkeen pintimillä kankea
kotokutoinen sarka totisena paisuteltavana. (AS I: 398–399,
kap. 9)

trängsel bevarade sitt skulderutrymme – uppstod alltså
i salen efter dessa ord av Alastalo-Mattsson och
omnämnandet av ett barkskepp en sådan tvärtystnad, att
ett ovant öra i bruset av den oväntade ljudlösheten i brist på
annan syssla började söka sig en viktig uppgift med att
avgöra om någon hörsel verkligen kunde urskilja de
olika knastranden varmed sömmarna knakar på en karl,
då hans granne till vänster andas och flåsar i mjukt
engelskt kläde men grannen till höger sitter i stram och
styvpöst hemvävd vadmal som en allvarsam blåsbälg. (SA I:
377–378, kap. 9)

I långa meningar beskrivs salen på Alastalo och hur männen sitter nära varandra.
De kursiverade ställena markerar Kilpifinskans säregenheter och de svenska
motsvarigheterna som beskriver både salen, bönderna och kaptenerna (bondebreda
och kaptenstrinda) och den tvärtystnad som omnämnandet av barkskeppet
åstadkommer. Det är trätobröderna Pukkila och Alastalo som åter kivas; Pukkila
formulerar sina ord om Alastalo i tanken och planerar vad han ska rikta för
giftiga ord till Alastalo. Efter långa inre monologer får Pukkila sagt: »Parkista
puhelen, parkinpaskasta!« (AS I: 397, kap. 9), »På barken menar jag, skitbarken!«
(SA I: 376, kap. 9). Innan Alastalo, som noggrant väljer sin strategi, uttalar sig,
har han funderat på hur han ska börja, och han upprepar: »Parkista taisit sanoa
jotain, parkkilaivasta?« (AS I: 398, kap. 9), »En bark sa du visst nånting om, ett
barkskepp?« (SA I: 377, kap. 9) och nu talade Alastalo inte bara till Pukkila utan
riktade sina ord till alla i salen.
I kap. 9 uttalar alltså Alastalo sedan de viktiga orden: »Jag har tänkt att det
borde byggas ett barkskepp i socknen, saken har varit på tal med Langholmarn
också, och därför har jag budat hit andra med på möte« sade han lugnare än
lugnt, liksom en lots mäler i den stunden när hans öga stirrande i blindmörkt och
blanktjocka har urskilt leden och äntligen spanat in ett klart klov, och hans
säkerhand igen en gång kan visa sträckrätt var faret är fritt för stäven att sträcka
och fjärden klar under kölen. »Så att vi kan prata hit och dit och spotta ur oss vad
vi ältar!« lade han mildrande till några ord och skylde över den alltför stora
högtidligheten, trots att han kände att han svällde och det spände i
revbensbanden och andra storsamhetens bälgakanter så att han vart tvungen att
ge sig vaggande ut på golvet och stega bort mot den ena gungstolen i salen, som
ännu stod tom, mott emot den andra, där Langholmarn gungade.” (SA I: 379,
kap. 9) Efter långa funderingar och beskrivningar spelar Alastalo nu med öppna
kort: ”så att vi kan prata hit och dit och spotta ur oss vad vi ältar”. Stämningen i
salen är högtidlig.
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Den öppna salen nämns senare då männen börjar tala om briggplanerna och
att det är högtidligt att tala tvärs genom salen, så som Alastalo tänker i sin
gungstol, då han uttalar sina ord om ”miehenarvoisista asioista”, ”miehenvertaiset sanat”
och ”vakava sana” (AS I: 370, kap. 9), dvs. att frågan var riktad till Langholmarn i
den andra gungstolen och ”uttalad med det lagoma lugn och den övriga
husbondetrygd, varmed en karl bland andra karlar nämner karlavärdiga ting för en
annan som är karlaord värd” och hur ”ett allvarsord lät i luften” (SA I: 380, kap. 9).
Alastalo konstaterar: ”Mukavaa kuitenkin, että aikoinaan tuli ripikin nurkatuksi
tarpeeksi avaraksi ja saliin tämä tilanverta, että mahtuu seinien ahdistamatta
puhumaan tärkeistäkin asioista, kun semmoisia sattuu!” (AS I: 401, kap. 9),
”Trevligt i alla fall, att långväggen på sin tid blev tillräckligt rymligt knutad och
det vart plats i salen att utan någon trängsel avhandla även viktiga saker, när nu
sådana dyker upp!” (SA I: 380, kap. 9). Den rymliga salen (t.ex. SA II: 22, kap.
11) nämns på flera ställen som en symbol för de stora tankarna och
framtidsplanerna där ”tankeskutan” går, dvs. det sinnliga och det fysiska kopplas
samman. Salen är fartyget och havet, än stormigt, än lugnt.
Framställningen ovan visar hur Kilpifinskan och Warburtonsvenskan går
parallellt med de språkliga resurser svenskan har för Kilpis språk och stil. Den
modernistiska finskan lever sin nydanande litterära Kilpifinska ställvis kanske
svårläst i sin poetiska funktion också för en finsk läsare, men Warburton låter
språk och stil flyta i Kilpianda utan att betunga läsaren med onödiga tillägg eller
förklarande noter. Den svenska Warburton öser ur är en rik källa där exempelvis
ett enda ord som älli ’vett, förnuft’ får motsvarigheten snaju, ett slangord (av
ryskans snaju ’kunskap’, ’förmåga’, ’förstånd’, fattningsförmåga’).461 Ordet får en
specifik stilmarkör i den aktuella kontexten. Varje ordval blir ett stilval som
bidrar till porträtteringen och stämningarna.

461

Paunonen 2000: 1054–1055, s.v. snaijaa, snaiju.
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2.2 Spelglädje och spelets skönhet

Härkäniemi och det sköna – den poetiska funktionen
Salen på Alastalo är som ett stort spel där de olika karlarna betraktar sig själva
och andra. Kapitel 3 inleds med att läsaren genom berättaren redogör för att
Pukkila som är på väg till soffan ”tyckte sig hågsa Härkäniemis breda ryggfigur
framför piphyllan i salens innervrå” (SA I 1997: 56, kap. 3). Berättaren
kommenterar kapten Härkäniemis (jfr fi. härkä ’oxe’, se SA I: 339, kap. 3)
förnamn i dopet: Malakias Afrodite Härkäniemi, Malakias med den bibliska
allusionen (’Guds budbärare’) hade han ärvt av sin far, men ursprunget till
Afrodite med allusionen till den klassiska mytologin hade ingen kunnat reda ut.
Härkäniemi konstaterar för sig själv: ”Jag har oxe i mig mer än till blotta namnet,
och oxen stämmer tag med nacken och klövspjärnet och inte med att vifta på
svansen, och om jag någon enstaka gång drämmer till med ett ord, så nog är det
då käftamentet som drämmer till, och inte pipan, [...]” (SA I: 117, kap. 3). De
centrala namnen har betydelse i skärgårdsskildringen som tecken och symboler
för något. Pukkila (pukki ’bock’) alluderar till den bångstyriga personen Pukkila,
alltid missunnsam, cynisk och kritisk. Härkäniemi, en ogift man i 50-årsåldern,
representerar den estetiska aspekten, lusten, kärleken. Det är hans inre
monologer som mest handlar om kvinnan som representerar skönhetsidealet och
njutningen.
Berättaren står alltså i salen och kommenterar Härkäniemi framför piphyllan
om att det på en bra gård ska finnas en bra piphylla och på den mångahanda
pipor, goda och ännu bättre pipor. Nu kommer den första kommentaren om
njutning. Berättaren och Härkäniemi är i samma person: ”och en karl som hyser
aktning för sin mun väljer sig den bästa att sticka mellan tänderna. Inte heller
gifter gör man sig med vem som helst, utan man väljer bland fruntimren, man
sorterar dem och lämnar även ett som är gott på hyllan om ett som är bättre
finns i sikte, och ingalunda betraktar någon människa sin mun som ett sämre käril
än sin säng!” (SA I: 56–57, kap. 3). Härefter börjar Härkäniemis inre monolog:
”Jag, som har begripit hålla mig ogift ända upp i mina år, hur skulle jag göra mig
lättsinnig när jag väljer pipa heller? funderade Härkäniemi i sin samvetsgrannhet
redan innan han hunnit tumma på den första av grannlåterna på piphyllan.” (SA
I: 57, kap. 3.) Härkäniemi ser det vackra och det sköna i hur en man väljer sin
pipa ”att hålla pipan i akt som pipans värde kräver” (SA I: 58, kap. 3).
Härkäniemi tror (croire) ”att Alastalo har satt upp en pipa av den sorten på sin
hylla för att pröva folk allaredan på kinder och piptycke om han ska hålla dem för
kloka eller narrar” (SA I: 57, kap. 3). Alastalo har skaffat Korsnäsdomarns pipa
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med tanke på Langholmarn, ”en karl av Langholmarns kaliber i åsiktstyngd och
annan karafärdighet” (SA I: 68, kap. 3), ”Kornäsdomarns pipa där är en viktig
persedel på Alastalos hylla i dag;” (SA I: 72, kap. 3). Härkäniemi beskriver
Alastalo omständligt, hans fysiska utseende: ”Alastalo är en upprätt karl, alldeles
som han är tjock desslikes, en karl så tämmeligen tjock; hans funderingar går inte
alltid att ana” (SA I: 71, kap. 3) och hans syften: ”ett säkert syfte som styr
ordflytet som en rorkult” (SA I: 72, kap. 3). På ett ställe konstaterar Härkäniemi
om Alastalo hur han spelar damspel på följande sätt:
[...] Semmoisia minä silloin porisin ja luulin suuvärkkiäni
hyväksikin sieraksi, mutta Alastalon pelatessa on paras
jättää nauraminen pelin loppuun, jott’ei tulisi turhaan
nauraneeksi.
Hän
pitää
vasemmankinpuolisen
silmänurkkansa vakaana kuin seinä silloin, kun hän on
viekas oikealla, ja tammen hän siirtää syötäväksi laudalla
loikatakseen omalla vuorollaan kolme. Pirukin saisi
tarkata näppejänsä Alastalon kanssa pelissä! Kuka samanen
kavioherra ja hännänhuiskuttaja olisi silloinkaan Ristmäen
tuomarivainaan auksuunissa kuiskannut minulle
korvaan, että rupla ja kymmenen kopekkaa silloin
meinaa kukaties toppia lisää, kolmatta toppia laivaan
tänäpänä? […] (AS I: 59–60, kap. 3)

[…] På det viset bubblade jag och tyckte munlädret mitt
var nog smort, men är Alastalo med i spelet gör man klokt
i att lämna skrattet tills spelet är slut, för att inte ha
skrattat i onödan. Han kan behålla sin ögonvrå på
vänster sida stadigt som en vägg på samma gång som
han ser listig ut med den högra, och en damm flyttar han
fram att slukas upp på brädet för att sedan själv skutta
över tre. Själva fan får hålla öga på sina fingrar om han spelar
med Alastalo! Vilken bockfoting och svansviftare skulle väl
den gången på salig Korsnäsdomarns aksjon ha vetat
viska mig i örat, att en rubel tie kopek just då kanske
betydde en mast till, tredje masten på ett skepp i dag?
[…] (SA I: 73, kap. 3)

Alastalo är en slug och listig spelare som garderat sig väl inför barkmötet i salen
på Alastalo där barkritningarna har gjorts av honom själv (vilket framgår senare i
boken) och fundationsbrevet för en bark med tre master ska undertecknas (från
och med kap. 15). Alastalos spelteknik sträcker sig tillbaka i tiden:
Korsnärsdomarns pipa och landshövdingspipan ska införskaffas till barkmötet.
”Alastalo äger ett gångande förnuft, det går vidare och med raska tag ännu vidare
när en annans vett redan väljer sig ett örngott som det vore trivsamt att vila på
och varför inte ta sig en liten lur på det mjuka” (SA I: 74, kap. 3). Härkäniemi
lägger sedan ut en lång text om människans förnuft och jämför det med
fiskafänge (SA I: 74–75, kap. 3), en två sidor lång jämförelse som en enda
meningsperiod med en mängd allitterationer och parallellismer. I detta långa
avsnitt är det verkligen frågan om – för att använda en metafor – om språkets
stim; olika förnuft jämförs med fiske, fiskar och fångstkarlar. Fiske är också ett
slags spel där den listigaste och kunnigaste fångar bäst:
Alastalolla on astuva järki, se kävelee eteenpäin ja
riuskasti eteenpäin silloin, kun toisen järki jo katselee
itselleen tyynyä korvan alle, jolla olisi mukavaa levätä ja
vedellä vaikka pieni uni pehmeän nurkalla. Kun me olimme
kippareita ja meillä oli hyvä tienesti, oikeastaan niin
hyvä tienesti, kuin järjellisellä järjellä oli nälkääkin tienstiin,
niin minä jo silloin ihmettelin, mikä vieteri Alastalon

Alastalo äger ett gångande förnuft, det går vidare och
med raska tag ännu vidare när en annans vett redan
väljer sig ett örngott som det vore trivsamt att vila på
och varför inte ta sig en liten lur på det mjuka. När vi var
skeppare och tjänade bra, egenteligen så bra som något
förnuft hade ett förnuftigt behov att förtjäna, så förundrade jag
mig redan då över vad det var för fjäder som spjärnade i
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päässä potki, kun hän aina puheli kuunareista ja

Lübeckin matkoista, ikään kuin ei raha olisi ollut samaa
pyöreää ja kukkaroon korjattavaa Tukholmassakin
noukittuna. Ihmisillä on hyvin erilainen järki silloinkin
kun se on pyydystävä järki. Joku pitää siitä, kun ongen
kukko kelluu ja viri värisee ja kulpahtelee veden lepposassa
ruuhen kupeella, viri värisee, ruoko kahisee, kultaa on illassa
ja ilmassa, hyttyset polkevat hurisevaa karkeloansa ja itse
istuu rauhassa omissansa tuhdollansa mieli kehräten
nuokkuvia ja muita maailman hyviä, kunnes havahtuu
torkuksistaan, kun ahvenesta aika tulee pitkäksi ja se
närppää makean suuhunsa, ett’ei nukkuisi ruuan eteen;
joku taas siitä, kun väijyy luimii salmet ja lahtien perät
airo kiskomassa, väkä viistämässä, silmä vahtimassa: ahne
ahnetta pyytää, mies haukea, hauki kiiluvaa, siima siukuu,
liukas lymyy: missä piilet, potkupursto, missä kyttäät,
kitahotko, joko sieppaat vilisevän, nytkö? tuntien päästäkö
vasta? niemenkö kärjessä tuossa jo väijyt? virstojenko
takana vasta varrot? joko potkasee? harinko tyhjää lappaanko
tempovaa? joko siimassa elämä: mies seisova veneessänsä käsin
jännitetyin löysää ja piukkaa, taiten vetää, taiten helppaa:
petoko kyynärpituinen siimassa kiristyvässä piuvaa ja potkii,
myötää kavalasti, tempasee leiviskän iskuin, vai tikun
puikkivako hauenpenikka miestä metkuilla narraa ja saalis,
taidoin siepattu, on veneen pohjalla pyytäjän hyppivä pilkka:
mies kiroo ja meri nauraa! Kolmas joku on katiskan
kokijakin, karsinat hänellä ovat valmiit tänä vuonna
samat kuin viime vuonnakin samassa salmen poskessa,
isän tieto, isänisältä peritty paikan on sanonut: siitä kala
kulkee keväästi sakeana ja suvella keittotarpeeksi,
vuodenaika sanoo järjestyksen, on sanonut senkin jo
isälle ja isää ennen isänisälle: kaitiska maihin mikkeliksi
järjellisessä talossa, ett’eivät virrat repele ja jäät makaa,
talvella on aikaa pälkkejä veistää, ja pälkkejä joka talvi
kolmannekseksi uusia, niin katiska on aina eho, eikä
vanha Tapanikaan talossa muista, kertoiko vanhan
isännän isoisä perineensä katiskan isältänsä uutena, vai
kolmasko osa vain silloinkin oli ollut valkoisia pälkkejä
harmaiden joukossa, huhtikuussa ovat pajunvitsat
sulamassa ja märkä haisee rannoilla, silloin on kallio
kangaspuuna, loimena pälkkien pihkainen rivi ja kuteena
vesojen hautuneet varvut, miesväki tuoluissa irvessä

hampain kiskoo ja kiristää, piukkaa ja pujoo,
punoo ja piukkaa, isäntä pauhaa, rengit puhdissa,
pojat puikkimassa, kiire on, kilo kimmoisia
hangilla häviävillä, poski kallion kiltävän märkä
välkyssä auringon, kuusi korkea latvan huojuvaa havuin
vehrein ja vehmaan tuorein sinen huhtisiin sukeltava, kiire on
västäräkin riukuhäntä jo kiirein kaltoa koputtaa noroilta
sulaavilta, vesi vilisten lorisee kyhmyillä suonivilla rosoisten
männynjuurten, ja kohta paukuttaa taivaan teltalta leivo
helistävä riemun kulkusta, kiire, kiire on, jo helmii salmen
suulla sula, vesi viekkuva suljivin silmin jo rauman suiluissa
kulaa, kala kulkee, liukas liikkuu, ahven kirjava, hauki
hallava, säynäs sujuva, siikakin hopeasuomu, koko karja

huvut på Alastalo, när han ideligen pratade om skonare och
Lybecksresor, precis som om inte stockholmspengar
varit lika runda och lätt plockade i ens börs. Människor
har mycket olika förnuft när det gäller fiskafänge. Någon
gillar att meteflötet guppar och bleket krusas och kluckar i
lugnvattnet intill ekan, bleket krusas, vassen
prasslar, det är guld i afton och luft, myggen gungar i sin
inande festdans och man själv sitter i frid på sin toft med
tankarna spinnande på sömn och annat av världens goda, tills
man vaknar ur sitt dås, då abborrn finner sin tid för
lång och nappar gottet i sin mun för att inte somna
framför maten; någon annan åter att smyga och lura i
sund och vikslut med sug i åran, drag på skeden, blig i
ögat: glupig söker glupig, karln gädda, gäddan blänke, reven
rinner, listen lömskas: var slinker du, snärtstjärt, var lurar du,
sluksvalg, tänker du hugga flimret, nu? först om en timme?
ligger du i bakhåll vid udden där? väntar du bortom
flera verst? slår han nu? när slår han? drar jag tomgång?
halar jag mothugg? är det liv i reven; karln på fötter i
båren med armarna raka släcker och stramar, tar
klokt in, släpper klokt efter: är det en alnslång best som
spjärnar och rycker i stramande rev, ger slugt anstånd, river till
som ett lispund, eller är det en sprittande gäddvalp som narrar
karln med sina knep och hans byte, konstfärdigt bärgat blir ett
gycklande sprattel på tilden: karln svär och sjön flinar! En
tredje någon vittjar sin katsa, gårdarna har han färdiga i år
på samma vis som i fjol vid samma sundsida, far visste
platsen, visste den i farfarsarv: där går fisken, går den
vårligen tätt och sommartid till husbehov, årstiden
bestämmer tågordningen, bestämde den redan för far
och för farfar före far: katsan upp i land till
mickelsmäss i ett vettigt hus, så inte strömmarna sliter
och isarna klämmer den, om vintern har man tid att
slöjda spjälor, och varje vinter tredjedelen nya, så är
katsan alltid hel, och inte ens gamle Tapani i gården
minns om gammelhusbonds farfar sagt att katsan var
ny då han ärvde den av far sin, eller om tredjedelen
spjälor den gången ock lyste vita bland de grå, i april
ligger videvidhorna i blöt och strandvattnet ångar, då
blir bergsklacken vävstol, med raden av kådiga spjälor till
ränning och vidjornas baddade spön till inslag, det vävande

karlfolket spänner och drar, stramar och trär,
stryper och snor vad tygen håller, husbond
dundrar, drängarna gnor, pojkarna smiter, nu är
det bråttom, glansen glindrar på krympande snö,
sluttande klacken står båtblank i solglim, granarna
höga med vaggande topp och barren grönskande färska svinner
upp i det vårblå, nu är det bråttom, ärlan med spjälstjärten
skyndar sig redan att knacka på bäckarnas tinande is, vattnet
kilar och kvillrar kring skrovliga tallrötters knöliga slingror, och
snart smäcker lärkan till sin klirrande jubelbjällra i himlens
tälttak, bråttom, nu är det bråttom, för redan pärlar en vak i
sunnansundet, strömmande vatten med glidande bläddror
kluckar i råkarnas glipor, fisken går, slinket simmar, brokig
abbor, ljusblack gädda, vickande id, siken den silverfjällade, all
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purstoin potkiva, evin soutava summain merten vaelluksella
on, viistävät vilvasta vapaata vapaat vilvasten parvet, viluilta
ikikylmiltä, suolanraskailta syviltä saapuu jonoin
loppumattomin, jonoin saeten taajenevin, tuhannet tuhanten
takaana, kirkaskylkisten, rengassilmäisten mykkä saatto, kun
kurkkujen sulilla loikkii laine ja salmien solina kutsuu:
mieto on vedessä maku, suloinen haukkoa ahmivan kiduksen,

maanmakea on heru juoksevan uran, pehmyt suomuilla hula
suljivan virran, joko läsnä on häittävin loiskein kuturannan
hullu ja hemassa lämmin: kypsä on kupeessa maiti! kiiru on
kalaan, kiiru virvivän veden, kevään liehtovan, kiiru jään
sulaavan, kiiruin huhtovan isännän ja hikisten miesten: heilu,
Henrik, kisko Kristian: vesi viljoo ja salmi sakoo, katiska
kuivalla vielä! näppärään, Nestor, piukkaan, Petter,
tänäpänä hiha miehen kyynäspiipussa huhkii, hullummin kala
huomenna karsinan pälkkejä hutkii; turise, Taavetti, mutta
tuhikkin, kiroo, Kaaleppi, mutta kiristäkkin, huomeneksi
meillä on meressä aita ja sulko vitjottu veden kavalaan paulaksi
parville retkiville viljoovain syvyytten; hyppy sormiin ja hoppu
hyppysiin, meri ei odota ja kala salmessa sulloo: kohta jo
isäntä karjaa korjaa, talon viljaa talon vedestä, vuoden
ruokaa, vuoden rahaa, saalista siunattua saman satoisan
salmen, jota koki jo isä ja jota joskus on kokeva
varttunut vauras poika, perijä talon ja tavan, mannun ja
rantojen riistan. [...] (AS I: 61–63, kap. 3)

vattenvildnad med snärtande stjärt och vajande fenor vandrar ur
sjödjupens överflöd, de fria och kyliga flockar som flockas i
kylande frihet, ur fryskalla tungsalta djupen nalkas oändliga
stim, i ständigt tätnade stim av tusenden bakom tusenden de
sidblankas rundögdas stumma parad, vågorna krusas där isen
gått upp och sorlet i sundena kallar: vattensmaken är mild,
spolar ljuvt genom giriga gälar, markens sötma dryper i
bäckfallen, mjukt sköljs fjällen i strömmarnas rum, är det långt
än till lekvattnets klaskande bröllop och galna och smeksamma
värme: mognad är mjölken som väntar! bråttom har fisken,
bråttom det virvlande vattnet, bringande vår, bråttom isen att
smälta, allra mest bråttom husbond på hugget bland svettiga
karlar: häng i, Henrik, kläm till, Kristian: fisken frodas och
stimmen står, och katsan är ännu på torra land! nappa tag där,
nestor, dra åt där, Petter, i dag är det fläkt i ärmarna, desto
friskare piskar fisken katsans spjälor i morron; låt truten gå,
Taavetti, men tryck till, dyvla du, Kaaleppi, men damma på, till
i morron har vi stängsel i stäket och spärren gillrad i falska sjön
till försåt för de givmilda djupens vandrande stim; fart på
fingrarna, kläm i nävarna, sjön väntar inte och fisken trängs i
sundet: snart är husbond beskärd sin skörd, bärgar
gårdens boskap ur gårdens vatten, mat för året, pengar
för året, ett signat fänge i samma fiskliga sund som
redan far har vittjat, och som en dag ska vittjas av en
stadgad och vuxen son, med gården och bruket i arv,
liksom skogens och strändernas vildnad. (SA I: 74–76,
kap. 3)

Ovan har jag kursiverat de ställen som är relevanta ur översättningssynpunkt och
markerat några ställen i fet stil och allitterationerna med understrykningar för att
visa hur det auditiva, det visuella och rörelsen samtidigt uppstår i texten. Det gäller
ordval som blir stilval och det gäller språkspecifika ställen. Den svenska
versionen blir nästan lika lång som den finska. Den semantiska exaktheten i den
svenska översättningen är minutiös. Finskan bygger ovan på arbetets rytm och
rörelser samt på det ljudlika. Kalevalaspråkets allusioner och parallellismer bildar
det rytmiska och andningen. Härefter kommer en lång beskrivning på två sidor av
olika slags fiskare, jämförelsen har till syfte att jämföra Härkäniemi sig själv med
Alastalo och Pukkila. Det språkliga blir som ett stim av liv. Samtidigt blir språkets
rytm som ett fiskstim:
Kalamiehiä on, on ongella kokottajia niinkuin minä,
jotka odottavat sitä, joka tulee ja korjaavat kalan, kun
närppää, nuokkuvat kun ei tärppää, ja ovat tyytyväisiä
kummastakin, nuokkumisesta, koska se on mukavaa, ja
korjaamisesta, koska sekin tuo miehelle mukavaa. On
rannan huiskijoita, niin kuin Pukkila, joilla on väkä silmässä
ja väkä virvelissä, haru ajatuksessa ja haru siiman päässä
lykyn haukea liipasemassa, mies soutaa ja rauta raapii, airo
kiskoo ja kärki viistää, joko riipasee? haurunko harppaa,
haukiko siepaisee? virstan tyhjässä lykyn lymy: koskas on

Så finns det fiskare, metspökurare som jag själv, som
väntar på vad som komma vill och drar upp vad som
nappar, nickar till ibland om ingenting nappar, och är nöjda på
vartdera viset, med att sitta och nicka, för att det trivs de
med, och med att dra opp, för att det trivs de också
med. Det finns strandrakare, som nu Pukkila, som har hulling
i ögat och hulling på svirveln, dubbelkrok i sin tanke och
dubbelkrok i ändan på reven till att skaffa sig en tursam gädda
på släp, karln ror och kroken draggar, åran drar och vettet
vädrar, knycker det nu? vad knycker? hämtar den höter,
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lihava potkimassa? saastainen, kun meressä on tyhjän
lovea enemmän kuin kitaluin hahmivaa, ja mitä
saatanaa on hauruillatekemistä siellä, mistä mies pyytää
haukea! – On pyytäjöitä, oman katiskan kokijoitakin, niin
kuin Langholma, joilla on pesä oman rantahuoneen kupeella,
kala tulee, saapuu itse, saapui sakeana mennä vuonna, saapuu
tänä vuonna, saapuu sojottelee tulavuonnakin, kun on
vuodenaika ja katiska paikoillaan, ui omin nokin karsinan
talteen ja odottaa, kunnes isäntä tulee haavilla ja pistää pesästä
omansa omaan ruuheensa, kyljekkäät säynäät, siian hopeaakin
seassa ja ankeriaan lieruvaa, selkävä hauki molskii haavissa ja
ahven harittaa harjapiikkejänsä, särjen sätkyväkin on
kaadettava kasovaan ruuheen, onhan tiinua talossa ja särpimen
tarvitsijaa läänissä, isännällä valta korjata omansa, olkoon
vilja pellon antama vai meren kasvamaa, ja velka katsoa, että
on muona runsaana talossa, rikkaus laarissa ja vuoden vara
kammiossa. Pyytäjää on, on ongella nyköttäjää, on
uistimella harijaa, on katiskansa tanavaa kokijaa, mutta
on pyytäjää muunkinlaista, Alastalon mallista
nuottamiestä, niillä on nuotta kuivana orrella
kymmenten syltäin laskot, tervattu nuotta, paulottu
nuotta, silmukat seitsentiivistä lankaa, itse ne kävelevät,
kävellä kelkuttavat rantojen viertäö, jouten vain,
katsovat jouten, mikäs on tuulen kurikin? meneekös
henki ehtooksi maata? pilven lieve lykkää pehmeätä
auringon naamalle taivaalla, niin kuin kalan hajua
ilmassa, kutukosteata sieraimissa, Nuotviikin lahtiko?
Siikarauman peräskö tänäpänä sakoo? kas vain! enkös
arvannutkin? tännd tulinkin! Katkuruun kävlin, kävelin
joutessani tännekin, tuuli on kaatanut sillä tavalla
tänäpänä, päivällä ajattelin: kävelen ehtoosti Katkurun
peräkseen, mikäs kiire, mikäs kiire, kun sillä tavalla
pulikoidaan! onkos laitaa pistää padaksi koko Katkurun
santa? visusti nyt! lahna on leikillä! osaavat riettaat vilata!
sammalselkää vedessä niin, että kuinkas nuotan saa
mahtumaan sekaan? eikös minun mätipään olisi
näkemättäkin pitänyt arvata, että tänäpänä Katkurussa
kuhisee, taskussaniko minä sieraimiani olen pitänyt koko
jumalan päivän, kun ilma kuitenkin haisee paksuna
lahnasta, nyt, poika, jalat alle, jskus lihavakin hölkkää!
vatsakin, hempukka, välistä liikaa! penteleen veräjä,
sälisköön maahan! ei nyt tikkuja noukita, nyt harpataan!
vouti, pöksyt jalkaan! pojat, luhdista joka kontti, ei tänä
yönnä polstareita lämmitetä: lahna on Katkurussa! peli
paattiin, isonuotta isoon ruuheen, parrasåuu vettä hipomassa
palataan, huomenna ovat markkinat Alastalon rannassa,
suukeräjät ja suomuskeräjät, kun on ruuhet lastissa upillansa
siltakarkkujen kyljillä, korin täysi korin täyden jälkeen
nostetaan lihavaa ruuhen täydestä palkkien notkuville ja
muijaset kolmen kylän läänistä huiskivat sillalla ja puotien
solissa, puukot pärskyttävät, kielet papattavat, kyljys kyljyksen
jälkeen solahtaa perattuna paukkuvalta laudalta, lokit
parkuvat ilmassa, varikset kärkkyvät kalliolla, puodin oven
sisäpuolella katoo kukkurainen lahnakori kukkuraisen
lahnakorin jälkeen ja tiinu tiinulta täyttyvät

snappar en gädda? turen på lur där det annars är tomt:
när spritter det feta? fanken att det ska finnas mera
tomrum i sjön än slukande gap, och vad satan har
hötern att skaffa där en karl ska ut efter gädda! – Det
finns fångstmän som vittjar sin egen katsa, som nu
Langholmarn, som har sin vid sin egen sjöbod, dit kommer
fisken, självmant kommer den, tätt kom den i fjol, kommer dit i
år, kommer pilande nästa år med, när årstiden är den rätta och
katsan på plats, den simmar på egen hand in i sitt bås och
väntar där, tills husbond kommer med håven och öser upp sin
egen fisk i sin egen eka, breda idar, silversik i skocken och
slingerål också, en ryggstark gädda spritter i hans håv och
abborrn spärrar ut sina taggar, en och annan sprattelmört hälls
också över till allt som hopar sig i ekan, det finns väl tinor där
hemma och sovelbehov, en husbond råder sin egen bärgning, om
så skörden ges honom av åkern eller växer i sjön, och är skyldig
att se till att kosten är riklig i gården, fulla bingar och årsförråd
i boden. Fångstfolk finns det, det finns metspöpekare,
det finns dragdraggare, det finns vittjare som vispar i
sin katsa, men så finns det annorlunda fångstkarar
också, notdragare som nu Alastalo, de har tietals
famnar not, med maskor av sjuspunnet garn, hoplagd
och torr på taksparr, tjärad not, telnad not, själva
vankar de kring, lunkar utmed stränderna, annars bara,
skådar för ro skull, ska blåsten hålla i sig? ska han gå
och lägga sig till kväll? en molnkanta skuffar sig mjukt
över solens nuna, det är som fisklukt i luften, lekfukt i
vädernosen, är det från Notviken? ska det tjockna ini
Siksundet i dag? se på! gissade jag inte? och hit kom
jag! Gick till Kattviken, gick för ros skull också hit,
vinden har skrotat på det viset i dag, jag tänkte på
dagen: mot kvälln ska jag gå till Kattviksslutet, är det
brått, är det brått, med ett sånt plaskande! ska ni göra
gryta av hela Kattvikssanden? kvickt nu! braxen leker! de
kan vimla, kåtingarna! ska man alls få rum för noten så
tätt som mossryggarna trängs i vattnet? borde inte jag
mitt romhuvud ha gissat obesett att i dag kokar det i
Kattviken, har jag gått med näsan i fickan hela guds långa
dag, för luften är ju tjock av braxenlukten, nu, gosse,
fart på benen, också fläskigt folk springer ibland!
magen ock, min ögonsten, tål det inte alltid! förbaskade
led, det får skramla i backen då! här plockas inga
stickor, nu sätter vi fart! fogde, hoppa i byxorna!
pojkar, ner från loftet varenda kotte, i natt värmer vi
inga bolster: det är braxen i Kattviken! lasta in pinalerna,
stornoten i stora ekan, få se om vi har suden över vatten när vi
kommer hem, i morron blir det marknad på Alastalo strand,
snackting och fjällting, när ekorna ligger lastade sjunkfärdiga vid
bryggkistorna, korgfylla efter korgfylla med fetfisk lyfts ur fulla
båtar till bågnande plankor, och gummor från tre byar flänger
på bryggan och sjöbodstågen, knivarna sprätter, tungorna
pallrar, braxensida efter braxensida slinker rensad av smällande
bräden, måsarna skränar i luften, kråkorna lurar på
klipporna, in genom boddörren åker rågad korg efter
rågad korg med braxen och tina efter tina blir fylld
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suolanhaisevilla seinämillä astioiden pitkät rivit
sullottua lihavaa saalista: kelpa isännän sen ehtoon
jälkipäivänä, kun on lahnalauma katsottu ja kaittu,
kävellä sillallansa ja puodissansa, puolitoistatuhatta
lahnaa tiinuissa palkitsee pienen hölkänkin ja saa
nuottakin vähän revetä, saavat naapuritkin noutaa
mätiä ämpäreissä, jos tahtovat ja kolmessa kylässä
keitetään joka talossa joka ateria lahnanpäitä kolmen
viikon ajan, jolleivät sitä ennen saa osaansa! Alastalo on
nuotan mies muussakin kuin kalassa, hän kulkee ja kyttää,
laiskottelee, kävelee ja kyttää, silmäpari valveilla, vainukarvat
valveilla sieraimissa, järki otsaluun takana kolmantena
valpasna, ja olisivatko anturan pohjatkin haistavia: sinne hän
kävelee, missä kulloinkin pulisee, aina Alastalo on paikalla,
missä kala kutee tai raha kutee, ja kun silmä äkkää ja järjen
katti kirii löysät piukoiksi miehen meinassa, niin onkos vatsa
tiellä, kun nuotta haetaan: hylkky vain piuvaa puhtia menoon,
kun nappulat tämmäävät ravia ja kura korkoista lentää! Minä
olen mielelläni Alastalon naapurina: kun Alastalo on
katsonut apajan ja iso peräs varpataan, niin tarvitaan
välistä apuun naapurin nuottakin ja naapurin ruuhikin,
jotta kurottaa naapurin nuotta siinä, missä oman nuotan
mittaa loppuu ja saalis sullova tulee talteen joka purstona, jona
se on saapunut: kun ei livistä vieriltä kala, niin
nelinkertainen on sato puhjussa, kun se on ummessa, ja
Alastalon järki ja laskupää ymmärtää, että parempi on
korjata kaksi kukkulastia, oman ruuhen täysi lasti
omaan rantaan kuin soutaa yksin puolen lastin saalista
Alastalon rantaan.
Enpä, en minä sitä kadu, että olen Alastalon
naapuri, enkä sitäkään että Alastalo kävelee edellä ja
minä askelen pari taampana hänen selkänsä takana, jos
sitte on meno kirkkoon käytävästä sisään tai kuljetaan
muissa asioissa. Ei nimittäin ole tärkeä, kuka
ensimmäisenä pääsee perille, vaan tärkeässä asiassa on
tärkeätä se, että mies on perillä silloin, kun jatkaminen
alkaa, ja Alastalon jäljissä kävellen pääsee tavallisesti perille
jakopaikalle
aikanansa,
pääsee
kirkonpenkkiin
sananantamisen ajaksi ja pääsee paikalle sielläkin, missä raha
on jakokaupalla, ja pyöreä kutee ja juoksee massiin sille, jossa
on massi varpille pistettäväksi. [...] (AS I: 63–66, kap. 3)

utmed saltfräna väggarna i långa rader av nerpackad
fetfångst: det heter duga för husbond dagarna efter den
kvällen, då braxenhjorden blev upptäckt och vallad, att
vanka på sin brygga och i sin bod, halvtannat tusende
braxenar belönar också lite spring och någon bristning
i noten må vara, nu kan grannarna få hämta sig ett
ämbar med rom om de vill och i tre byar kokar varenda
gård till vartenda mål braxenhuvun i tre veckors tid,
om inte svinen har fått sin del dessförinnan! Alastalo är
en notkarl i annat än fiske också, han vankar och spejar, latar
sig, vandrar och spejar, ögonen sitter på skaft, väderhåren vakar
i näsan, vettet bak pannbenet är tredje vakt, och kanske att
stövelsulorna nosar de med: dit är han på väg där någonting
plaskar och slår, Alastalo är alltid på plats där fisken leker
eller pengarna leker, och när ögat hågsar och vettets kattgina
stramar slacken i hans funderingar, så inte är magen i vägen när
noten ska fram: fart på gunget bara med pinnarna i trav så
lorten stänker av klackarna! Jag bor gärna granne med
Alastalo: när Alastalo har hittat varpställe och en
bredare vik ska dras, så behöver man emellanåt hjälp
av grannens not och av grannens båt också, så att
grannens not kan sträcka sig där ens egen not tar slut och
trängselfångsten lukas hem med varenda stjärt som den simmat
dit med: när inte fisken rymmer på sidorna, så blir det
fyrdubbel fångst i viken som är tillstängd, och Alastalos
förstånd och räknehuvud fattar ju, att det är bättre att
bärga två laster med råge, egen eka full till egen strand
och grannens eka fullastad till grannens strand, än att
ensam ro en halv båtlast till Alastalo strand.
Nej, inte är jag gramse på att bo granne med
Alastalo, och inte ens på att Alastalo går framför och
jag ett par steg bakefter hans rygg, antingen det så
gäller att stiga in på kyrkgången eller vi är ute i andra
ärenden. Det är nämligen inte viktigt vem som
kommer först fram, utan i viktiga ting är det viktiga
det, att man är framme när skiftet börjar, och går man
Alastalo i spåren brukar man hinna i tid till skiftesplatsen,
man hinner in i kyrkbänken tills ordet bestås, och man är på
plats också där det ska skiftas pengar och ryndmyntet leker och
går till pungen för den som har en pung att varpa med. […]
(AS I: 76–79, kap. 3)

Den svenska översättningen följer noggrant Kilpis innehåll och rytm. Detta långa
och forserande avsnitt hör till de långa utläggningarna där porträtteringen sker via
den skärgårdsmiljö som det här handlar om, om sjön och fisket. Alastalo är den
som har tur, han vädrar tur och pengar; han förefaller att lyckas med allt som han
tar sig för, är företagsam redan som pojke (AS I: 73; SA I: 79, kap. 3), Alastalo
brukade vara den målmedvetne och den förste i allt: ”Alastalo blev sedan först
med att tackla en brigg också” (SA I: 87, kap. 3). Härkäniemi minns hur han
tillsammans med Alastalo seglade med socker (en förbjuden vara) och salt: ”På
detta viset, och med mångahanda, porlade och plaskade Alastalo och jag
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omkring, och också om det inte hade turat sig så bra med pengarna som det
gjorde, så hade blotta bestyret gjort en gott i själen,” (SA I: 81, kap. 3).
Härkäniemi har förstått (savoir) ”att också Pukkila är bättre karl än man skulle tro
(croire), dvs. att Pukkila begriper sig på pipor, ”den smaken får man lov att
erkänna att han har, vad man än annars må tycka om karln!” (SA I: 57, kap. 3).
Att Härkäniemi ska hinna ta den bästa pipan, inte Pukkila, Härkäniemi är inte så
noga med ”om jag kommer någonstans som andreman eller tredje, eller sist,
hamn är hamn” (SA I: 57, kap. 3), men framför en piphylla ”där står jag helst
först av alla” (SA I: 58, kap. 3). Pukkila är ”inte den karln som håller pipan med
känslig hand efter att han tagit den” (SA I: 58, kap. 3). Härefter funderar
Härkäniemi på om han skulle ha haft en hustru, och om han hade haft en dotter,
”så vore det efter pipgreppet jag såg ut den karl jag skulle ge min dotter till” (SA
I: 58, kap. 3). Härkäniemi som är ungkarl och inte har någon dotter funderar:
”Jag har tittat på dig [Pukkila] när du röker pipan din: inte ger jag dig min dotter!”
(SA I: 58, kap. 3), en karl ska ha ”förståndets udd i ögat och är rapp i nyporna”
men också ”trofast”: ”Inte ger jag min dotter åt en karl som inte röker sin pipa
med omsorg! En som är vårdslös med sin pipa är vårdslös ock med sin hustru”
(SA I: 59, kap. 3). I detta ”tittande” och ”funderande” kommer så Härkäniemis
första syn på kvinnan: ”En god och beredvillig hustru är ett käril, som
sannerligen förtjänar en ömhänt och ömsint eftertanke, behöver en ännu
känsligare eftertanke än ens en trogen pipa, för ett fruntimmer är mera invecklat
till naturen än en pipa, och ett fruntimmers tålamod är kortare än en pipas.” (SA
I: 59, kap. 3)
Härkäniemis långa funderingar gäller jämförelser med röken från en pipa,
något som han jämför med en människa som förstår sig på att njuta av att se den
ringla; den som ser detta förstår sig på livet, ser det sköna och är tillfreds med
livet. Härkäniemi går också igenom ha-begäret hos Alastalo, varför ”har han
skaffat sig fler pipor än han själv behöver” (SA I: 62, kap. 3),
”landshövdingsmodell” (SA I: 63, kap. 3). Men Alastalo har en dröm: ’Den här
köper jag’, sa han till Aronsson, ’om den skulle komma till pass en dag i alla fall’,
förklarade han [Alastalo]” (SA I: 63, kap. 3). Härkäniemi försöker säga: ’Vad ska
du med en sån, blanka saker är för skator!’ försökte jag som den förståndigare
varna honom, men det sa jag förgäves, Alastalo köpte pipan, han betalde fulla
priset på ett par tunnor strömming [...] vad i helvete ska du med en sån pipa till?
sa jag redan då!” (SA I: 63, kap. 3). Härkäniemi funderar: ”Jag gjorde mig elak i
mun, fast jag nog redan tidigare hade kommit att märka, att det bodde en
storhetsande i Alastalo-Herman, storvulnare än i en vanlig fiskborgare, [...]” (SA
I: 63–64, kap. 3), Härkäniemi, så som också Pukkila, har sett detta starka drag hos
Alastalo att vara förmer än andra (”Fåfängligheten och prålet med pärlor kring
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skaftet [på landshövdingspipan inhandlad hos Aronsson i Åbo]”, SA I: 66, kap.
3), att vilja (vouloir) något. I slutet av skärgårdsskildringen, när barkmötet är slut,
fundationsbrevet undertecknat och inlåst i Alastalos klaffbyrå, tar Alastalo
landshövdingspipan och sätter sig i den bästa gungstolen i sin sal. Hans dröm och
vilja (desire, devoir, pouvoir) har förverkligats.
Härkäniemi funderar vidare: Alastalo ”skaffar sig och jag får”, dvs. Härkäniemi
har möjlighet att njuta, visst vet ”min mun på vad som är läckert, och vid ett
kalasbord sätter jag mig så fort jag blir bjuden” (SA I: 62, kap. 3). Härkäniemi
kommer sedan in på varför de är i salen i dag:
Härkäniemi naurahti omille ajatuksillensa, silmän
verkkaisesti tarkastellessa piippuriviä hyllyllä. Onkos
ihmisen mieli paljoakaan viisaampi kuin pesän porosta kiertyvä
savun sininen rihma? Savu kallistelee, kuinka ilmanveto sitä
kantaa ja kuljettaa, ja ihmisen mieli kulkee omilla teillänsä,
kuinka sillä on juoni! Minäkin, partainen mies, tuumin
sinisiä sinisiin, ja naitan tytärtä, vaikka oma vaimokaan
ei ole vielä tullut valituksi! Me rakentelemme laivoja ja
olemme vakavia miehiä vakavissamme, vakava minäkin olen
olevinani partoineni, mutta paljonkos sumun löysää
mahtuukaan pääkuoren sisäpuolella liikkumaan, ja
pitääkös ajatus määriänsä sen piukemmin kuin savun
polveileva rihma ilman keveissä piipun pesänsuun
yläpuolilla? Minä katselen mieluummin piipun vartta
pitkin, kuin kuuntelen jutun vakavaa vakavasta parrasta,
sillä piipun suorassa on mittaa, sillä on selvä mittansa ja
silmä tietää, että varren päätä pitemmälle ei tarvitse
katsoa, nähdäkseen pesän, mutta jutun juonessa,
väkäistenkin huulien väkäisessä hyrinässä on järjen meina lyhyt
ja näkeekös sittenkään aina lyhyen meinan lyhyen pään?
Piipusta saa tyhmempikin suuhunsa savun, kun sitä
imee, mutta ihmisten jutun rikasta noukkii
ymmärryksen kana harvoin järjen jyvän nokkaansa,
[…]. Omasta päästäni minä muitten päitten
sisäpuolustan tiedän, ja kuuntelen puhetta, viisaankin
leukapielen päästämää puhetta niinkuin katselen savun
kiemuraa palavan piipun, hyvänkin piipun pesän yllä: ei se
muuta merkitse, kuin että savu rinkilöi ja juttu
jaarittelee, jotta silmän ja korvan on mukavaa joutiloida,
puhallan pienen pelmauksenkin sekaan, hiin on lysti
rinkivämpi niin savussa kuin jutun käherässä. Piipun minä
otan ja parhaan piipun hyllyltä, se kuuluu minun
käteeni, sillä piipun suupala on minun suussani
tuntevassa suussa ja savu tietää minun imemäni pesän
yllä mukavikseen, ett’ei sen lyhyt elämä aivan turhan
taitse koukeroi viatonta hupiansa ilmaan, koska sen
heräämistä ja haihtumista kuitenkin on näkemässä ja
tunnustamassa koottu ja mielevä silmä. Minun on surku
piippua ja savua enemmänkuin ihmistä ja ihmisten ajatuksia,
sillä piippu on piipuksi tehty, eikä se muuta pyri
olemaan kuin piippu, ja savun viaton hahtuvoi ilmassa

Härkäniemi småskrattade åt sina funderingar, allt
medan hans ögon i sakta mak granskade raden av pipor
på hyllan. Är en människas sinne särskilt mycket klokare än
den blå tråden av rök som stiger ur piphuvudets mörja? Röken
svajar allt eftersom luftdraget bär den och leder den, och
människans sinne går sina egna vägar, allt eftersom det vill sig!
Till och med jag, med skägg om hakan, funderar blått i
blått och gifter bort en dotter fast jag inte ens har valt
mig hustru ännu! Vi bygger skepp och är allvarskarar på
fullt allvar, allvarlig låtsas jag vara jag med mitt skägg,
men hur många lösa dimmor får inte plats att flyta
omkring innanför ens skallben, och håller ens tanke
sina kurser desto diktare än ett ringlande rökband i
luftens lättor ovanför piphuvudsgapet? Jag tittar hellre
utmed ett pipskaft än jag hör på pratallvar ur allvarsskägg,
för det raka på en pipa har sitt mått, sitt klara mått och
ögat vet att längre än till slutet behöver man inte töja
blicken för att få se huvudet, men i räckan av ett prat, i ett
allvarssurr av aldrig så allvarsamma läppar är
förståndsmeningen kort och man kanske inte ens då får syn på
sluttampen? Av en pipa får även en dummare karl en rök
i sin mun, om han suger, men ur skarn och smolk i
människoprat är det sällan förnuftets höna lyckas picka
något vettets korn, [...]. Av mitt eget huvud känner jag
innanmätet i andras huvuden, och till prat lyssnar jag, till
prat som också kloka käftar släpper ut lyssnar jag som när jag
tittar på rökringlet över en brinnande pipa, huvudet på en nog så
god pipa: det vill inte säga mer än att röken ringlar sig
och pratet pladdrar, och för att öga och öra ska trivas med
lättsamheten blåser jag någon liten pust med i laget, så slingrar
sig både rök och snack i roligare bukter. En pipa ska ta mig,
och bästa pipan på hyllan, den hör hemma i hand på
mig, för ett pipbett i min mun sitter i en vetande mun
och över ett piphuvud som jag blossar på vet röken till
sin trivsel att dess korta liv inte krumbuktar sitt
oskyldiga nöje förgäves genom luften, eftersom dess
uppväckelse och bortdunst i alla fall beskådas och
uppskattas av ett samlat och förstående öga. Jag tycker
synd om pipa och rök mer än om människor och människors
tankar, för en pipa är gjord till pipa, och den strävar
inte efter att vara annat än en pipa, och röken oskyldig
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sen ajan kuin sillä on hahtuvoitavana, ja häviää, mutta
ihmiset, ne eivät ole tyytyväisesti sitä, mitä ovat, vaan luuraavat
kahdesta silmästä, minkä silmien repeämättä kerkiävät, ja
janoovat
nälkäiseen
ihmisnahkaan
maailmaa
mahtuvammankin kuin mitä jaksaa ahmia ahne silmän rako;
ja ihmisen ajatukset, ne sitte eivät renkaina leijaa ja sinisiin
kevenny, vaan niissä on katku kuin kydössä, ja maan raskaita
hakee pilven paksu! Minä en pidä ihmisistä, ne raatelevat
toisiansa ja surevat itsiänsä, minä pidän piipusta, se on
hyvä minun suutani varten, eikä tiedä itsestänsä. […]
(AS I: 44, 45, 46 kap. 3)

lättar genom luften den tid den lätta skall, och
försvinner, men människorna, de är inte förnöjsamt vad de är,
utan lurar med bägge ögonen så mycket de hinner utan att tappa
dem, och törstar efter att får rymma mera av världen inom sitt
hungriga människoskinn än vad någon girig ögonspringa
mäktar sluka, och människors tankar, de svävar inte som
ringar och lättar i skingrande blått, utan de sticks som svedjerök
och lägger sig molntjockt över jordens tunga! Jag tycker inte
om människor, de river varandra och ängslas för sig
och sitt, jag tycker om en pipa, den är gjord till att göra
gott i min mun, och vet inte av sig själv. [...] (SA I
1997: 59, 60, 61, kap. 3)

Härkäniemis livsfilosofi består i att se det sköna, att vara tillfreds med sig själv
och andra. Likaså vill han inte ta livet alltför allvarligt, man ska inte äga mer än
vad man behöver och man ska njuta av livet här och nu. I kap. 3 hinner
Härkäniemi på de 72 sidorna noggrant i sina inre monologer och funderingar
behandla Alastalos, Langholmas och Pukkilas egenskaper och jämföra sig själv
samt Alastalo och Pukkila sinsemellan. Alastalos karaktärsdrag beskriver
Härkäniemi med jämförelser med fisk och fiskare:
Sanonko suoraan ja ilman koristuksia, niin Pukkila on
silmän kätyri ja minä järjen hituri, kun Alastalo on
tasokonkari sekä silmän että ajatuksen siirrolta. Pukkilalla
on silmä harpannut penikulmat, kun järki kävelee vasta
virstan päässä, minulla ei silmä pääse piipunkaan
varresta, jos järki on sattunut sen noukkimaan
kärkeensä pieltävikseen, mutta Alastalolla ovat silmät ja
järki samalla askeleella piipun varressa kiinni ja piipun
varresta irti, […]. (AS I: 104, kap. 3)

Ska jag säga som det är utan krusiduller, så är Pukkila
hafshovad i ögonen och jag trögtravad till förståndet, medan
Alastalo är en jämnklippare både när han ska flytta ögonen
och tanken. Pukkilas öga har skuttat miltals när hans
förnuft har vandrat bara en verst, mitt öga vill inte
lossna ens från ett pipskaft, om förnuftet har råkat
plocka det åt sig att hålla i, men Alastalo tar ett pipskaft
och släpper ett pipskaft med ögon och hand i samma
svep och steg, ut på milshåll och tillbaks igen, […] (SA
I: 112, kap. 3)

Den ogifta estetikern Härkäniemi funderar mycket i sitt pipval på det sköna, på
kvinnan och på hennes ögon. ”Jag tycker om allt som känns bra, människor som
är trevliga, don som ligger väl i handen, saker som tankarna passar bra till,” (SA
I: 102, kap. 3). Blicken är viktig för Härkäniemi, han betraktar själv det sköna
länge och väl, så som han väljer pipa och ser det vackra, det lena och det böjda i
en bra pipa på Alastalos hylla, en pipa som Hullpipan (som Alastalo förstås
hittade och köpte, inte Härkäniemi) som är ”vacker, ojoj, tänk att någonting så
slankbehagfullt blir anförtrott åt en karahand, men märker du att den också är
blyg, den är just så skyggvacker att ens hjärta smälter i sin håla, för att det kan
finnas någonting så till lags behagligt i världen!” (SA I: 120, kap. 3). Pipan är för
Härkäniemi som en kvinna, en käresta som står och väntar på honom när han
besöker Alastalo och hans piphylla. Det sköna är njutning för alla sinnen –
synestesier:
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Minä sanon, että minä olen pehmeä mies, kyljen luitten
sisäpuolia myöten myötäinen mies, kun ihminen tai kapine
on silmieni edessä niinkuin Jumalan akkunasta minulle
paljaaltaan näytetty, ja minä saan siunata silmiäni, että
senkin akkunaruudun taakse pääsee kurkistelemaan joskus.
Niin kuin enkelien pesuvesissä pesty on välistä joku
ihminen, naisihminen, silmät semmoset, että parempi olisi
olla näkemättä semmoisia silmiä elinpäivinänsä, niin
kirkkaat ja niin raikkaat ja niin puhtosen syvät, että
haikea puree sydäntä kuin suden hammas, ja kasvot sitte,
otsan lauha paiste, posken tuore suvi, huulten sula nuori
nauru, ah, lääkitsemätön on haava sydämen, kun on
enkelin nähnyt kuin Jumalan ruudun takaa! Ja mieltä
myöten on muutakin maailmassa, niin kuin lainivan

ruispellon liehuva taipu tuulen lupia myöten
saapuvan suviehtoon suussa. Tämä piippukin tässä
kädessäni, sydän kerällä sitä on käännettävä ja
katseltava kädessä: jos taivaassa on piippuja, niin
tällainen piippu on siellä minun varaltani! […] ja
kiitollinen on ihmisen mieli, vuosienkin kopettama, kun
on sydän vielä hipiällä, vaikka on känsää kämmenessä,
ja silmien koste tuore, vaikka jo kulmat on kuivanut
tiedon jää. [...] (AS I: 112–113, kap. 3)

Det säger jag, att jag är en mjuk karl, en ini revbenskorgen
eftergivlig karl, när någon människa eller sak visas för
mina ögon liksom i Guds eget fönster och jag får välsigna
mina ögon därför att det någongång får koxa in genom den
rutan.
Liksom tvagen i änglatvättvatten är emellanåt någon
människa man ser, någon fruntimmersmänniska med såna
ögon att det var bättre om man aldrig fick se dem i sina
livsdar, så klara och så friska och så rensköljt djupa, att
ett vemod hugger en i hjärtat som en vargtand, och så
ansiktet, pannans milda sken, kindens friska sommar,
läpparnas ungljuva skratt, nej, oläkeligt är hjärtesåret när
man fått se en ängel liksom genom Guds fönster! Och
förligt för själen är även annat i världen, som ett böljande
rågfälts vajande sving efter blåstens vilja i en
sommarkvällning. Och även denna här pipan här i min
hand, med snörp i hjärtat måste man vända på den och
se på den i handen: finns det pipor i himlen, så finns en
pipa som denna till reds för mig där. […] och tacksam
är människan i själen, också förhärdad av år, över att
hjärtat än sitter i huden, om än handen är valkig, och
ögonfukten frisk, fastän tinningen torkad av
kunskapens is. […] (SA I: 120–121, kap. 3)

Härkäniemis sinnliga funderingar sker på flera sidor – pipan är objektet som han
beskådar genom att personifiera pipans form och utseende och liknar den med
en kvinnas ögon och läppar. Det är i Platons anda den saktmodige och
eftertänksamme karln Malakias Afrodite Härkäniemi söker det sköna, den andra
hälften, skönheten och kärleken: ”Inte är du ju någon så märkunderlig pipa i dig
själv, inte har du ens blivit ställd mitt i hyllan, där står du på sidan om, inte
hämtar dig någon annan än den som känner dig. Och vad är jag själv desto mera
märkvärdig, men dig känner jag och dig söker jag, och lycklig är jag när jag får
dig. Jag tror jag var gift till och med, om jag i livet hade mött och sett någon så
välförtrogen människa till människa som du är en närstående pipa till pipa.” (SA
I: 121–122, kap. 3.) Sedan ”änteligen” (som Pukkila skulle ha sagt) stoppar
Härkäniemi sin utvalda pipa ”med det läderdoftande”: ”Mjukt som ett gott
samvetes tankar” erkände Härkäniemi, när han hade fått en nypa full mellan
fingrarna. Om änglarna har skägg, så är det sådant här deras hakfjun består av!
tänkte han och gnuggade tussen mellan fingertopparna.”, det var torrt och färskt
på samma gång, som ”prinsesshår” och ”tungan hade saftat sig” (SA I: 123, kap.
3), och han kunde inte låta bli att ”föra saftigheten förbi näsborrarna att luka på
innan han slutligen tryckte in i pipskallen det som i alla fall först där skulle släppa
ifrån sig sin fulla njutning.” (SA I: 123–124, kap. 3) Härkäniemis inre monologer
och berättaren som emellanåt kommenterar Härkäniemi är en 72 sidor lång
beskrivning av människans alla sinnen: att se, att höra, att känna, att lukta, att
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smaka och att förstå det godas och det skönas betydelse i livet. Valet av pipa är
symboliskt, det är som att välja rätt hustru, Härkäniemis tankar om kvinnan,
skönheten, det estetiska och njutningen kommer till uttryck i synnerhet i kap. 3
men också i kap. 5, 6 och 11 då Alastalovärdinnan Evastina och dottern Siviä
kommer med trakteringen in i salen.

Härkäniemi och det sköna – den poetiska funktionen
Afrodite Malakias Härkäniemis Eros tar sig uttryck i funderingar kring pipors och
kvinnors skönhet med högtidliga bibliska allusioner som åstadkommer det
komiska i sammanhanget. I citatet nedan jämför Härkäniemi Alastalodottern
Siviä med de bibliska personerna Rakel, Susanna, Ester och Sulamit:
Herrapookenas sinua tyttönen, Rakel silmiltä ja Susanna
kasvoilta, Ester kulmain korulta ja Sulamit sydämen silkiltä,
kun on lupakin ihmisen lapsen, vaikka vain taulun
pohjilta ja lasin sulkemilta neljän kehyksen sisälle,
kantaa kasvoissansa silmäparia semmoista kuin olisi
tämän ainoan silmäparin valloissa ripsiensä välistä
välkyttää ihmiselle, ja samoine hentoine ripsinensä
sammuttaa ja peittää ikinäkyviltä taivaan aurinkoinensa
ja kaikkine tähtinensä! Kasvot kuin selvä hunaja, ja
silmäin saframi kuin sulavat sokerinpalaset totiveden
pohjalla! Voi Abraham Mamren tammistossa ja Joonas
öljypuskan juurella, kuinka saattaa riipaista sydänalaa ja
heikottaa täysikäistäkin miestä kurkun kukkuraa
myöten pelkkä värinhyvä ja silkinsametti paperin
pohjilla, ja semmoinen kaunis, joka on vain kihoa
silmään ja himmelin kimmellystä tyhjiltä vilkkuvilta
lasin kilon takana! […] (AS I: 230–231, kap. 5)

Herreminskapare, flicka lilla, en Rakel till dina ögon och
en Susanna till ditt anlet, en Ester till din pannas prakt och
en Sulamit till silkeshjärtat ditt, tänk att ett
människobarn, fastän bara på en tavlas grund och
bakom glas mellan fyra ramlister, ändå kan bära i sitt
anlete ett sådant par ögon som om hon med detta
enda ögonpars makt kunde låta himlen med sin sol
och alla sina stjärnor skymta fram för människorna
mellan sina ögonhår, och med dessa samma späda
fransarna kunna släcka den och dölja den för
evinnerliga tider! Ett ansikte som rena honungen och
ögonens saffran som smältande sockerbitar på
bottnen av ett toddyvatten! O Abraham i Mamres
ekelund och Jona vid oljobuskens fot, vad ens hjärterot kan
stingas och till och med en fullvuxen karl bli matt
ända upp i halsen av bara färgsmek och sidensammet
på ett papper, och en vackerhet som är idel
ögonkittling och himlablänk av tomma blinkar bak
ett glänsande glas! [...] (SA I: 226, kap. 5)

[…], oman siippasen kyynärvieressä, vaikka onkin raiteilla
lauantai, nauru raikaa kylän ehtoossa ja saunantuore
saunantuoreen jälkeen helmoin heikkuvin katoo luhteihinsa,
kun on oma vieressä samaisesti saunanraikas, samaisesti
silmänvälkky,
samaisesti
naurunvalmis,
omampi
helmoinensa kaikkia muita, […].
[…] Herran heraus, mikä sievonen kapine sittenkin,
kuin sydänalan mieli! […]. Ja katsoppas, jos ymmärrät,
katso varrenkurotusta: niin se on kuin piipunvarren
mieli! Hivaseekos? Se on kaunis, aijai, että miehen käteen
uskotaankin niin sorjan mukavaa, mutta huomaatkos,
että se on ujokin, se on juuri niin varoten kaunis, että sydän
sulaa kuopassansa, kun saattaakin olla niin
mielenmukaista maailmassa! […] Voi perhanaa, kuinka

[…] med sin egen käresta i armbågskänning, om det
dessutom är lördag på vägarna, skratten ekar i
bykvällen och den ena bastufriska efter den andra försvinner
upp på sina loft med sving i kjortelfållarna, när han har sin
egen bredvid sig lika bastufrisk, lika ögonblank, lika
skrattlysten, med kjol och allt mer hans egen än någon
annan, […].
[…] Herre i höjden, vilken behändig pjäs i alla fall,
som en värme under hjärtat! […]. Och titta, om du
begriper, titta på skaftbukten: den är som en
pipskaftssjäl! hisnar det? Hisnar det? Den är vacker,
ojoj, tänk att någonting så slankbehagfullt blir anförtrott
åt en karahand, men märker du också att den är blyg,
den är just så skyggvacker att ens hjärta smälter i sin
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riipaseekin rinnanalassa autuasta, […] tule, tule vaan,
minä sinua jo olen odottanutkin ottamaan herran ajat
ja päivien viikot! […]! Voi varren hilkasta kämenelläkin ja
himarrusta nauhojen kieteen, […] ikäänkuin viekottelisi,
viekana, puhuisi, pahus, ja sanoisi, kotiin minä pääsen, kun
minä sinun suuhusi pääsen, Härkäniemi! (AS I: 110,
111, 112, 119 kap. 3)
Niinkuin enkelien pesuvesissä pesty on välistä joku
ihminen, naisihminen, silmät semmoiset, että parempi
olisi olla näkemättä semmoisia silmiä elinpäivinänsä,
niin kirkkaat ja niin raikkaat ja niin puhtosen syvät, että
haikea puree sydäntä kuin suden hammas, ja kasvot
sitte, otsan lauha paiste, posken tuore suvi, huulten
sula nuori nauru, ah, lääkitsemätön on haava sydämen,
kun on enkelin nähnyt kuin Jumalan ruudun takaa! Ja
mieltä myöten on muutakin maailmassa, niinkuin
lainivan ruispellon liehuva taipu tuulen lupia myöten
saapuvan suviehtoon suussa. Tämä piippukin tässä
kädessäni, sydän kerällä sitä on käänneltävä ja
katseltava kädessä: jos taivaassa on piippuja, niin
tällainen piippu on siellä minun varaltani. […]. Ethän
sinä itsessäsi niin merkillinen piippu ole, […] Ja mikäs
minäkään olen
merkillisempi, mutta sinun minä tiedän ja sinun minä
haen, ja minä olen onnellinen, kun minä sinun saan.
Minä luulen, että minä olisin naimisissakin, jos minulle
olisi elämässä tullut vastaan ja näytetty niin tuttu
ihminen ihmiseksi kuin sinä olet omainen piippu
piipuksi. (AS I: 112–113, 114)

håla, för att det kan finnas någonting så till lags
behagligt i världen! […]. Å fanken, vad det suger
saligt i bröstet, […] kom, kom du, jag har redan
väntat i herrans tider och veckors dar på att du ska ta mig!
[…]! O detta skaftets lättgång i hand och lockelse i bandens
virning, […] alldeles som om den lockade en, den luriga,
talade till en, den attan, och sade, det är hem jag får
komma, när det är i din mun, Härkäniemi! (SA I:
118, 119–120, 126, 127, kap. 3)
Liksom tvagen i änglatvättvatten är emellanåt någon
människa man ser, någon fruntimmersmänniska med
såna ögon att det var bättre om man aldrig fick se
dem i sina livsdar, så klara och så friska och så
rensköljt djupa, att ett vemod hugger en i hjärtat som
en vargtand, och så ansiktet, pannans milda sken,
kindens friska sommar, läpparnas ungljuva skratt, nej,
oläkeligt är hjärtesåret när man fått se en ängel
liksom genom Guds fönster! Och förligt för själen är
även annat i världen, som ett böljande rågfälts
vajande sving efter blåstens vilja i en
sommarkvällning. Och även denna här pipan här i
min hand, med snörp i hjärtat måste man använda på
den och se på den i handen: finns det pipor i himlen,
så finns en pipa som denna till reds för mig där. […]
Inte är du ju någon så märkunderlig pipa i dig själv, […]
Och vad är jag själv desto märkvärdig, men dig
känner jag och dig söker jag, och lycklig är jag när jag
får dig. Jag tror jag vore gift till och med, om jag i
livet hade mött och sett någon så välförtrogen
människa till människa som du är en närstående pipa
till pipa. […] (SA I: 121–122, kap. 3)

En sammanfattning av Härkäniemis skönhetsfunderingar och njutningsharanger
kommer till uttryck i citatet nedan. Kilpis finska formuleringar i de svenska
motsvarigheterna är så exakta som möjligt. De ställen som jag skrivit i fet stil
markerar Kilpis säregna ordbildningar och strukturer:
[…]? Kyllä Antverpenin piippu minun puolestani saa
Pukkilaa varten hyllylle jäädä, en minä siihen kajoo!
Minussa on härkää muussakin kuin nimessä, ja härän
tammi on niskassa ja sorkan pinnauksessa eikä hännän
huiskutuksessa, ja jos minä milloin joskus sanan täräytän,
niin kyllä sen minulla täräyttää leuka, eikä piippu, täräyttää
terävämminkin, jos piippu silloin on alallansa turhia
viipoittelematta. Savun haikua varten minä suuni mieliksi
ja mieleni hyväksi piipun otan, sitä varten, että haiku
maistuisi suussa, ja olisi silmällekin mukavia
katselemisia, kun kuherpäät kehittelevät lepposiansa
ilman pehmoisiin tyhjiin ja savu pengertää

lakanoittensa liinaa mielen ajatuksenkin levätellä
poskea hyvillä; savun haikua varten minä, en sanan
haikua varten piippua ota, sitä varten, että järki kiirisi
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[…]? Visst får Antwerpenpipan för min del stanna på
hyllan för Pukkilas räkning, jag ska inte röra den! Jag
har oxe i mig mer än till blotta namnet, och oxen
stämmer tag med nacken och klövspjärnet och inte med att
vifta på svansen, och om jag någon gång enstaka gång
drämmer till med ett ord, så nog är det då käftamentet som
drämmer till, och inte pipan, och som gör det desto
skarpare förresten, om pipan då håller sig stilla utan
att vippa onödigtvis. För röksmakens skull tar jag mig
en pipa till behag för min mun och nöje för min själ, för
den skull att röken ska smaka gott, och mina ögon
också ha någonting trevligt att titta på, när
blossringlet vecklar ut sina mildor i luftens mjuka
tomning och röken flakar sin lakansväv så också
själatanken kan vila kinden på någonting gott; för
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jälestä, kun sana kiirii suusta savun tielle, ja että ajatus
huppelisi sinen kyttyröillä niinkuin suu heijavaa ilmaan
puhaltelee, juoksisi ravia pilvivää piennarta niinkuin
olisi vakavakin penger siltana kavion alla, ja niinkuin
uskoisin kangastelevien kantavan itseäni siellä, missä

röksmakens skull är det, inte för ordsmakens som jag

vaan ei järkeänsä, ja sopii silmääkin päästää retkille, kun
vain muistaa, että silmät ovat kotona miehen päässä ja
se, minkä silmä näkee, piipun ja pilvien välissä pitkillä teillä!
[…] (AS I: 109–110, kap. 3)

orden dansar med lätta skor på sina vajande
marker: sinnesron sin kan en karl låta vila på

sanan kenkä kevyenä karkelee liehuvilla
tanterillansa: mielensä voi mies savun hattaroille jättää,

tar min pipa, inte för att förnuftet ska rusa efter när ordet
rusar ur ens mun i vägen för röken, och för att tanken ska
få fjollas uppe på blåpucklarna allt eftersom munnen
blåser ut en svävning i luften, trava på molnkanter som
om den hade fasta marken till brygga under hovarna,
och som om jag trodde hägringar bar mig själv där
röktrasslet, men inte sitt förnuft, och sina ögon kan han
också släppa ut och ströva, om han bara kommer ihåg att
de hör hemma i hans huvud liksom det som ögat ser,
på de långa vägarna mellan pipan och molnen! […] (SA
I: 117, kap. 3)

Ovan har jag i fet stil markerat de ställen som är specifika för Kilpifinskan; de
svenska motsvarigheterna är fungerande. Kilpis allittererande ställen med h-ljudet
framhäver rökslingans smak (haiku, heijaavaa), rörelser (huppelisi, lepposiansa,
pilvivää, pengertää lakanoittensa liinaa) och utseende (ilman pehmoisiin tyhjiin, pilvivää),
det molnlätta. Kilpi relaterar det lätta savun haiku, röksmaken, sanan haiku,
ordsmaken och sanan haiku, ordsmaken och sanan kenkä, orden dansar med lätta skor. I
bildspråket jämförs tobaksröken och molnens lätthet med en himmelsk
njutning.462

2.3 Motspel och maktspel

Pukkila och Alastalo i affekternas spel
”saman sanan varomattomalla kohentamisella olivat päästäneet salissa ja hiukan jokaisen mielessä karkuhypyille”
(AS I: 275, kap. 6)
”detsamma ordet hade släppt i väg på rymmarskutt i salen och in i tankarna hos lite var” (SA I: 266, kap. 6)

Volter Kilpi har i sitt verk ett precist och varierat språk, ett frodigt språk, då han
verbaliserar känslor och affekt. Det är vrede, förargelse och avundsjuka (Pukkilas
häftiga lynne) som bäst formuleras på ett varierat sätt i Kilpis text. Uttrycken för
affekt består å ena sida av konventionella konstruktioner, men å andra sidan
också av Kilpis eget språkmaterial som talaren ger uttryck för i sin relation eller
attityd till sakförhållandet i fråga eller till sin samtalspartner. Affektiva uttryck
finns i tal- och tankeakter som riktas till motparten som frågor och uppmaningar
samt uttryck för sinnesstämningar. Talakter där sakförhållandet innehåller
affektiva uttryck är omdömen och evaluerande uttryck, ställningstaganden och
462

Om smak- och luktsinnet som skapare av minnen, se Larsson 2004: 15–26.
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starkare former av dessa så som himlanden och smädelser.463 Dylika affektiva
konstruktioner uttrycker inte enbart en viss affektiv stämning eller attityd utan
fungerar också på ett allmännare plan antingen i positiva eller negativa
sammanhang. Med samma medel kan man alltså uttrycka olika attityder, rentav
motsatta, t.ex. uttryck för förskräckelse eller beundran (Mikä ilma! Vilket väder!). I
den morfosyntaktiska konstruktionen lexikaliseras affekten så som i vissa uttryck
som smädelseord, förstärkande uttryck, svordomar och interjektioner samt
affektiva avledningar. Affektiva nyanser förekommer i slang och i deskriptiva ord
med det centrala betydelseinnehållet som är affektivt. Detta har till funktion att
erbjuda lexikaliserade sätt att uttrycka talarens reaktioner på den tilltalade, det
sagda eller det som skett. Uttryckets affektiva betydelser brukar inte anses höra
till satsens eller utsagans bokstavliga betydelse eller till det propositionella
innehållet, utan de affektiva medlen för in i deras satser och utsagor
tilläggsbetydelser och implikationer vilka också har kallats expressiva, sociala och
interpersonella betydelser. Ett konventionaliserat uttryck för en attityd eller ett
förhållningssätt, så som överdrifter, förstärkande uttryck, smeksamma, lekfulla
eller pejorativa uttryck är situationsbundna. Relationen mellan talarna utgör
situationen i fråga. Varje situationskontext är avgörande och hur den tolkas. I ett
uttryck ingår ett element som talaren använder och detta i sin tur styr motpartens
tolkning. Det är alltså interaktionen som bygger upp betydelsen.464
I Kilpifinskan verbaliseras känslor på olika sätt med ett mikroskopiskt språk
där allitterationer, parallellismer och upprepningar bidrar till att uttrycka affekt.
Genast i kap. 1 och 2 kommer Pukkilas förtret och temperament till uttryck
huvudsakligen i hans inre tal. I Kilpifinskan finns en mängd modaliserande och
modifierande attribut, adverb och interjektioner som ger uttryck för olika
sinnesstämningar. Likaså beskrivs egenskaper med adverbiella bestämningar som
visar känsloläget och det inre landskapet i kombination med olika slag av
ikoniska, mimetiska och ljudhärmande uttryck. I fråga om översättningen är det
frågan om den expressiva eller affektiva genren eller texttypen som är en av de texttyper
som urskiljs inom översättningsforskningen.465 Hos Jakobson står detta för den
emotiva funktionen.466 I Kilpis prosaepos är upprepningen ett stilmedel som ger
uttryck för affekt och känslor; sinnesstämningarna verbaliseras med textens rytm
och andning, som i ett epos, i detta skärgårdsepos. Affekterna, känslorna och
sinnestämningarna kommer till uttryck i de poetiska stilmedlen allitterationen,
parallellismen och upprepningen i kombination med uttryck för modalitet, ett
Se VISK § 1707.
Se VISK § 856, 1212, 1712, 1717, 1719, 1725.
Bühler [1934] 1990 har informativ, expressiv och imperativ funktion; Reiss & Vermeer [1984] 1991 talar om informativ, expressiv
eller affektiv, operativ, audiovisuell l. multimedial texttyp.
466 Jakobson [1960] 1974: 180–194.
463
464
465
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semantiskt område där det är frågan om ett sakförhållandes sannolikhet eller
möjlighet att förverkligas (dvs. är något säkert, nödvändigt, möjligt, osäkert,
omöjligt, obligatoriskt eller lovligt, önskvärt eller oönskat), det omöjliga, ickeverkliga anges med en negation. Modalitet beror på både inre och yttre
förutsättningar. Modaliteten kan språkligt uttryckas med modala verb, deskriptiva
och frekventativa verb, adverb och partiklar, adjektiv och verbets modus (kunna,
vilja, skola, måste, behöva).467 Så som jag ovan konstaterat är modaliteten en av de
viktigaste existentiella kategorierna – modaliteten uttrycker relationen mellan
individen, jaget, och världen det som Martin Heidegger kallar das Man In–der–
Welt–Sein, dvs. hur människan är en del av sin egen existens och hurdan relation
människan har till andra människor.468
Maktkampen mellan Pukkila och Alastalo tar sig följande språkliga uttryck.
Först lägger Pukkila ut en text som reflekterar hans vrede gentemot Alastalo.
Pukkila är förgrymmad och det upprepande talet följer hans sinnesstämning.
Ordhaglet blir en obegriplig ramsa som Pukkila upprepar i affekt med tappi-tappi
och toppi-toppi. Ramsan med de många allitterationerna ger uttryck för Pukkilas
ilska och han exploderar:
[…] Pukkila purrasi partaansa, karvoissa tuiskahteli kuin
olisi taula kipenöillä: jollen minä nyt puhu ja kieli kriipase
liekkiä rohtimiin, niin minä olen lammas ja määkivä
enkeli, enkä piru ja Pukkila! kerkesi pää vielä munimaan
pienen ajatuksen pirauksen, ennenkuin sana oli
kynsillänsä ja järjen käpälä varvasvirstalla kahden parin
loikolla.
»Tappi-tappi, tynnyrin tappi, toppi-toppi,
parkin toppi, juokse haiskin tappi kädessä, hae huiskin
toppi pystyssä, kysy kirpulta, kosi krapulta, missäs
tynnyri, kun täss’ olis tappi, kussas laiva, kun täss’ olis toppi:

hiiret kierittävät tynnyriä tyhinänsä Tyhjälän
mäessä Marjattulan markkinoille, ja parkin
pantterit jäivät mennävuodellta metsään kasvamaan
kaarnankuorta vielä tuhlavuoden tikkajouluun! Pistä pesti
kiinni tuulen nirkon taakse, ja veistä kakkulan koukku
laarinlaudan läpipaikasta, mutta älä puhele mastoista

silloin, kun orava vielä niistelee nenäänsä kölipuun latvassa
männyn heilumilla Vaarniemessä, ja ketunmiko nostaa

ketunkoipea pantteripuun juurella kuusen kyljen
kastimiksi!» Pukkila tikutteli julmana kulmainsa alta ja
katseli niin turkasena Alastaloon, ikään kuin nyt olisi
seuraava toimitus se, että mies keinutuolilla, niin paksu
kuin olikin, nyt oli tromppuineen päivineen nieltävä
hampaan purematta kurkusta alas yhtenä suupalana.
(AS I: 426–427, kap. 10)

467
468

[…] Pukkila krafsade sig i skägget, det knastrade i håren som
gnistor i fnöske: om jag inte nu säger ifrån och tungan
slår eld i blåret, så då är jag ett får och en bräkande
ängel och inte en djävel och Pukkila! hann hans huvud
ännu värpa en liten tankeskvätt, innan orden spände
klorna och två par tassar satte i väg med dem.
»Tapp-tapp, det är en tunn-tapp det, topp-topp,
det är en masttopp vetjag, håll tappen i hand du, ställ
toppen på ända du, men fråga då, och undra på, var får jag
tunna för jag har ju en tapp, var är skutan, här har jag en topp;
tomma tunnor, dem trillar mössen på marknad, och
barkspanten står i skogen sen i fjol för att det ska växa bark
på dem åt spettarna till nästa jul! Fäst du fånglina på
vindändan, och tälj skackelkrok av ett brädakvisthål,
men prata inte om master medan ekorrn ännu snyter näsan i
toppen på költimmerfuran i Vaarniemiskogen, och rävmickel
lyfter på rävbenet och vattnar roten på granvrängerna!«
Pukkila stirrade grymt under sina ögonbryn och såg så
barskt på Alastalo, som om nästa göromål skulle bli att
svälja ner karln i gungstolen, så tjock han än var, med
byxben och allt hel och hållen i en enda munsbit. (SA
I: 401–402, kap. 10)

ISK 2004: 1479, se om kategorin modalitet, a.a.: 1477–1531.
Heidegger 2000: passim.
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Kilpifinskans många allitterationer förstärker intensiteten i Pukkilas vrede. I den
svenska översättningen saknas ramsan kysy kirpulta, kosi krapulta ’fråga loppan,
fria till kräftan’ och namnen Tyhjälän mäessä Marjattulan markkinoille
’Tyhjäläbacken = tyhjälä ’en tom plats’ och Marjattulas marknad’. Pukkila är som
gestalten av den sorgliga skepnaden. Pukkila saknar självbehärskning, men han
funderar också i sitt stilla sinne vad han tänker säga för giftigt åt Alastalo och
sedan hur han får det sagt på rätt vis. Sedan är det Alastalos tur att ge tillbaka med
att slunga ut en ramsa på sydväsfinsk dialekt, den svenska dialekten är Iniödialekt,
som Warburton själv angett som motsvarighet:
[…] Eihän Alastalo sentään […]. »Tjah, tjah!» sylkäsi
hän tapansa mukaan pientä vihman hienoa
rintapielillensä merkiksi, että on hänelläkin suu, josta
lähtee jotain tarvitessa. »Tjah, tjah!» sanoi hän vahvisti
vieläkin, […]; kielikin paukkui kuin eläviltään Pukkilan
omassa suussa, kun Alastalo nyt kureiltaan lateli saliin,
ja vanha ramariikka viskattiin viimeisen niskaan
ystävälliseksi muistutukseksi siitä, että vaaraa ei ole
vaikka vaaralliselta näyttäisikin, ja että on Pukkilalla
ennenkin pysynyt kieli tyvipäästään kitalaessa kiinni,
vaikka onkin lentänyt jumalattomilla karuilla! »Kielis,
sliipis!» matki hän ja yskäisi, että ymmärsivät kuunnella
ympärillä ja nauraa Pukkilan nykyisille samalla kuin
muinaisillekin. »Kieis-sliipis, kuivas tokas, triivattinkrapattin, puntattin-mönjättin: asti ko seul, ny ko muna,
vaikke ol muna; vuas ko saapas, ny pitä kon pata, vaike ol
pata; seilas ko lato, ny lykkä kon peto, vaike ol peto –
vietävän poik, kos puula mun planksaappan: kookil puhelen
sano, vaik sinul praakkan puhele! – hyvä asti, vaik enne hais,
sili asti, vaik enne karvane, liukas asti, vaik enne kraape:
seili plikis, trossi plissis, täk o tervat, puam o öljätt, riki
tämmis, raakpuu tällis; pump o reeras, ruar veiva, tyyr käänty
ja nokk nouse – konst, tuas mu kovakuarine karvhattun
kajutast, puasu, haalakkan poja, päästäkkän paat vette;
muistakkin kokk, ettäs keitä ne pau pehmiöiks, poik; helveti
hatt, kon korsteen putos ja keikku meres ja karva kastuva!»
– Alastalo oli läikähtämättä laskenut loppuun koko
liukkaan rotlan hengenkään pihausta vetämättä välillä,
mutta kylläpä ähkyikin prässin päälle ja pärski
punaisena kasvoiltaan kuin krapu: […]. (AS I: 427–
428, kap. 10)

[…] Alastalo hörde ju ändå inte till […]. »Tjaff, tjaff!«
spottade han efter vanan en tunn liten drägelstrimla
på sin bringa som till ett tecken att han också ägde en
mun som kunde ge någonting ifrån sig vid behov.
»Tjaff, tjaff!« sade han till yttermera visso, […]; också
tungan bamlade som om den bott i Pukkilas egen mun,
då Alastalo nu på pin kiv rabblade utåt salen och en
gammal radiramsa slängdes i nacken på den senaste
talaren till en vänlig påminnelse om, att farligt är inte
allt som kan se farligt ut, och att Pukkilas tunga alltid
hitintills hade suttit förtöjd med bakänden fast den
flugit omkring i gudlösa farter! ”I Kiel åpå slip!”
härmade han och krämtade, så att de kringsittande
skulle förstå att lyssna och att skratta åt Pukkilas
senaste liksom åt hans tidigare. »I Kiel åpå slip, i Kiel
åpä torrdock, drivin å skrapager, bultad å mönjad: skutan va
eitt såll, nu ä hon eitt ägg, fast ägg ä hon int, läckt som ein
stövvel, nu tiät som ein gryto, fast gryto ä hon int; siegla som
ein lada, nu far hon som ein jievel, fast jievel ä hon int –
förbajskade pojk, ska du spåola min blanskstövel: ja talar me
kockn sa ja fast ja skäller på dej! – bra skuta fast hon lukta
förr, sliet skuta fast ludi va hon förr, hal skuta fast hon spärra
förr, siegel i pliktn, splissn på trossn, tjäru på däcke, olja på
bommen, stäm på riggn, rikt på råna; pumpen suger, rore
veivar, styre styr å förn far – konste, hämt min hårda ludihatt
i kajutan, båsn, hal pojkar, släpp båtn i vattne; kockn, si till
att ärtena blir mjuka, pojk: helvitis hatt, nu trilla skorstien å
vinka i sjyön å blir våt i håre!« – Alastalo hade utan att
storkna vevat fram hela den rullande ramsan och inte
dragit minsta andetag emellan, men så stånkade han
också efter mödan och fnös röd i ansiktet som en
kräfta: […]. (SA I: 402–403, kap. 10)

Ovan framgår affekternas spel, dvs. hur det inre, känslorna, verbaliseras på finska
och på svenska. Effekten blir humoristisk på finska och på svenska. Så som det
framgår drog Alastalo hela ramsan utan att andas. Pukkila tilltalar Alastalo med du
i sitt stilla tal. Skymforden haglar och får formen av alla tänkbara språkliga
potential. Redan i kap. 2 efter Alastalos pik blir Pukkila rasande i sitt stilla sinne
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och riktar sitt inre tal till Alastalo. Pukkila förstår Alastalos spel och använder så
spelmetaforiken; Alastalo är en slug spelare i damspel. I ovanstående citat finns
många av Kilpifinskans kännetecken: först de jämförande uttrycken om vad
Alastalo är. I Pukkilas utbrott finns förargelsen uttryckt i alla ordklasser och den
svenska översättningen får samma rytm och andning med svenskans
språkresurser. Allittererande fraser som hyristelet naurun hyllyvää är ett typiskt
beskrivande uttryck för Kilpi som aldrig egentligen skriver med ett enkelt verb,
t.ex. nauraa, skratta utan han fyller på med genitivfras (naurun hyllyvää ’av skrattets
skvalp’) och något beskrivande verb så att det fysiska kommer exakt till uttryck.
Det svenska uttrycket skvalpa ditt skratt med allitteration gör sig väl i denna
kontext. Det frekventativa verbet sojotella ’stå och peka’ får en fungerande
motsvarighet i peka på du. Warburton finner lyckade allitterationer där de bara är
möjliga i svenskan som motsvarigheter till originalet. Pukkilas affektiva tillstånd
uttrycks exempelvis med de allittererande fraserna i början av citatet och det för
honom typiska upprepande sättet att tala. Pukkilas tal och tankar, men också det
som han sedan på brist av självbehärskning kastar ur sig blir alltigenom komiskt.
I bokens andra kapitel inleder berättaren med att konstatera: ”Tillstukad, som
sagt, var Pukkila där han steg in på salssidan i Alastalo” (SA I: 31, kap. 1).
Härefter ger Pukkila uttryck för sin affekt, sin förargelse, sin avundsjuka och sin
harm för att Alastalo är rikare än han, varför ”måste Alastalo göra sig förmer än
dem som var det?” (SA I: 31, kap. 2). Kilpis språk ger uttryck för Pukkilas
känslor och temperament:
[...] Pärisköön paskoja tyhmemmille: [...]! Pukkilaa piirteli
tällä kerralla mielessä vielä pahemmin kuin tavallisesti
[...] Raatoa, kun saisin minäkin uuden ripini viimein
kehälle [...] Nahkasohvakin tuossa, Tukholman nikkarin
tekoa, pari hyvää miehenmittaa pitkä, selkäkarmin
tasasuora kaaripieli jatkumassa koko seinämatkan
pihtipuusta pihtipuuhun takakamarien ovien välillä ja
messinkinuppien kiiltävä helorivi loputtomana jonona
kaartamassa piukatun selkämyksen mustaa nahkapintaa
ja vaakasuoran istuimen kopeata reunapienaa. istuttiin
Alastalon salissa ennenkin, ennenkin tuo piti tuoda
mennä syksynä! Kun minä saan uuden salin valmiiksi,
niin – – –, koetti joku pieni ajatuksen kulku vuodattaa
heikon lohdutuksen tipan tähänkin mielen apeaan,
mutta nyt oli silmä kuitenkin nopeasti korjattava
kiusankappaleesta: siinä istui rehevänä keskellä Lahdenperä,
mukava naapuri kyllä, mutta sitä miestä ei tällä haavaa
viitsinyt ottaa silmänkärkeensä! Istuu pyllyttää nahan
piukalla kuin porsas polstarilla,
naamataulun
neliskulmakin paistaa semmoisessa naurun voiteessa, että
hävettää katsella! [...] (AS I: 12–13, kap. 2)

Sån skit kan han tratta i dummare folk: [...]! Denna gång
rispade det Pukkila i själen ännu värre än vanligt, [...]
Anagga, den dagen jag äntligen får mitt nya bygge rest,
[...] Lädersoffan den med ja, stockholmssnickeri, ett par
rejäla karalängder bred, och ryggstödets jämna
karmkantsbåge slätsträckt hela vägen mellan
innerkammardörrarna från ståndare till ståndare, och
en blänkande rad mässingsstift som skiner i oändlig
räcka längs det strama ryggstödets svarta läder och det
vågräta sätets högfärdsblanka kantlist. Sittplatser fanns
det väl tidigare också i salen på Alastalo, utan att denna
här måste forslas hit i fjol höstas! När jag får nya salen
färdig, så då – – –, grodde en liten tanke och försökte
drypa en svag droppe tröst i sinnesdystret, men nu var
det dags att hastigt ta ögonen från förargelseklippan: mitt
på den satt Lahdenperä så frodig, en hygglig granne för allan del,
men just nu gitte man inte ta den karl i ögnasikte! Klämmer ner
rumpan på spända lädret som en gris i gröngräset, och
nunans fyrkant skiner så skrattblank att man skäms att se på!
[...] (SA I: 31–32, kap. 2.)
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Pukkilas inre monologer är långa med anföringsuttryck som ”tänkte Pukkila i sin
förargelse” (SA I 1997: 32, kap. 2) och ger uttryck för sin svaghet, avundsjukan
gentemot Alastalo – detta är genomgående i boken: ”Då skulle vi inte nu sitta i
salen på Alastalo, utan i storkammarn på Pukkila, och det skulle inte vara tal om
Alastalos bark, utan om Pukkilas bark!” (SA I: 32, kap. 2) Pukkila har svårt att
svälja detta att det är Alastalo som har tagit initiativet till barkmötet: ”med hans
förbenade bark till på köpet, när han annars med ska tränga sig förbi en överallt!”
(SA I: 33, kap. 2)
Pukkila är medveten om Alastalos sätt att handla och agera. Spelmetaforen är
central: ”Alastalo vet allt att lägga dammbrickorna på rätta rutor! Gå dit sen och
stick emellan med någon liten sanning och liten beskhet om Alastalos bark, och
släpp in Alastalo i svarstur, så vems prat tror man Lahdenperä gnäggar bättre åt
ur fulla kinder i dag, mitt eller Alastalos? (SA I: 32, kap. 2) Alastalo karakteriseras
via spel (t.ex. ”Alastalolla on oma fasuunansa, miehen fasuunansa [...] AS I: 216,
kap. 2). Pukkila observerar karlarna i salen: Lahdenperä är alltså ”en hygglig
granne förallan del” och Lahdenperä kunde skratta ”den jäkeln kunde det på
förbaskat rätt ställen; råkade man själv någon gång få lagom snärt på tungan, så
var det en lust att höra med sitt öra hur Lahdenperä bred om hakan klämde till
liksom kantorn ger ton från kyrkläktarn, och även kringsittarna fattade att nu
hade Pukkila igen en gång låtit undfalla sig någonting som dög att skratta åt så
rutorna skallrade!” – Sitt du och skin i soffan! svalde Pukkila tanken. Frustar han
i överkant, så snyter vi näsan på honom! klämde han ner den beska biten.” (SA I:
33, kap. 2). Pukkila reflekterar hela tiden i sina inre monologer vad han ska säga
till Alastalo och hur han ska säga det: ”Ännu har Pukkila en stadig tång mellan
tumme och pekfinger! Fastän ovedersägligen kändes det motigt. I dag får allt
tungspetsen skärpa sig om det ska gå att tråka Alastalo ens i smått! (SA I: 33, kap.
2). Det ymniga bruket av utropstecken förstärker Pukkilas sinnestämningar
ytterligare. Pukkila skådar och sneglar på den snåla Karjamaa-Enok och undrar
vad denna pipsugande, tigande och snåla bonde gör här i salen i dag. Pukkila
betraktar det fysiska, salen och de som sitter där; han reflekterar över sig själv,
han var ”kvick i tanken, det visste han själv” (SA I: 35, kap. 1), sitt förnuft och
andras förnuft, men också språket, hur han talar och hur de andra talar:
Pukkila tunsi itsensä kuin vääryyden kärsineeksi:
mene tuommoisten päähän kaatamaan järkeä! Onkos
ihmisen kieli, olkoon se liukaskin, mikään rautakanki,
että sillä vääntäisi kiviä nummesta tai ajatuksen älliä
Karjamaan Eenokin kaltaisten kalloluista? Vielä
Kivivedellä äsken oli hän sluupissa puhellut Evaldille:
pelkään-pelkään, tästä tulee tosi päivä tänään! Alastalo
on perhana käärimään miehet: se voitelee puheella siinä kuin
puhein voidellaan ja sillä on ajatuksen koukku sananmadossa

Pukkila tyckte sig liksom ha lidit en orättvisa: hur ska
man hälla vett i såna skallar! Den mänskliga tungan, om
än så hal, är väl inget järnspett heller om det går att
bända upp sten med ur momarken eller en förståndets
tanke ur benskallen på Karjamaa och hans gelikar?
Ännu ute på Stensfjärden nyss hade han sagt till Evald
i slupen: Jag är illa rädd-illa rädd att det blir en svår dag
i dag! Alastalo är en fan att trissa med folk: han pratsmörjer
alla som med prat kan smörjas och en tankens krok har han
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valmiina niitä varten, joihin ajatus riipasee! Alastalo on
vaarallinen mies, Evald, pelkään-pelkään, pahoin
aanaan, että parkin saa julmettunut tänäpänä toimeen,
vaikka kuinka kielen kultaa viljelisi, koettaisi karvasta siellä
missä makea ei maistu! Mutta hikeä saa äijä pyyhkiä, saa
pyyhkiä otsaltansa toisenkin kerran ja röhöttää suuttua
naurunkarvasta, naurunkarvasta vatsastansa, siitä
minä olen Pukkila-Pukkila! Jos saakin parkin, niin
maistukoonkin! Sillä lailla hän silloin oli paatissa
vahvistellut ja kohennellut vähän painumassa olevaa
mieltänsä, mutta olisko silloin ymmärtänyt ajatella, että
Karjamaan Eenokinkin näkisi täällä! Muuta nauraa
nuhjuttelivatkin kuitenkin, vaikka ovatkin Alastalon
puolella, kun pistää purevaa surisemaan Alastalon korviin,
mutta kuka on koskaan nähnyt jyväsäkin valssaavan ja
naurun vetoa Eenokin poskipielissä? Olisi tuommoinen
huoneentaulu naamanuunaksi nököttämässä minuun jokaiselta
salin seinäviereltä, niin saman asian ajaisi tänäpänä suussa
anturannahan palanen, kuin minun oma kieleni! […]
(AS I: 18–19, kap. 2)

till reds för dem som nappar på tankar! Alastalo är en farlig
karl, Evald, jag är illa rädd-illa rädd, jag anar illa nog, att
den tusan får sin bark beslutad i dag, hur mycket man än
vaskar sin tungas gull, och prövar det beska om inte det söta
smakar! Men svettas ska gubben få göra, stryka svetten ur
pannan mer än en gång och ilskandes grymta ur sin
mages djup åt beska grin-beska grin, det ska
Pukkila-Pukkila se till! Får han barken sin, så smaka på!
På det viset hade han i båten styrkt och bolstrat sin
stämning som var ett grand nedan, men hade han då
ens begripit föreställa sig att få se Karjamaa-Enok här!
De andra kan väl trögskratta i alla fall också om de håller
med Alastalo, när man låter någonting stickigt surra Alastalo
i örat, men vem har väl nånsin sett en kornsäck valsa och
Enoks mungipor smila? Satt det den sortens hustavlor till nunor
och glodde på mig på alla kanter i salen, så hade jag allt
samma nytta i dag av en bit sulläder i mun som av min
egen tunga! […] (SA I: 36–37, kap. 2)

Pukkilas förargelse och avundsjuka får komiska mått – Kilpi differentierar sin
fiktiva gestalt Pukkilas karaktärsdrag med humor. Pukkila har inte ett gott ord att
säga om någon i salen. Karjamaa-Enok är snål och det gäller både pengar och
tobak, men också ord, han talar sällan, har sin pipa i mungipan – men en gång
talar han i samband med historien om tullkaptenen Blomberg.
Pukkila återvänder till Alastalos sätt att vara och sätt att tala men så som
Pukkila konstaterar ovan: ”Alastalo är en farlig karl” och fortsätter att beskriva
deras relation med spelmetaforen och damspelet (jfr ”Osaa Alastalo pistää
tamminappulat lautapelissä ruuduillensa! […].” (AS I: 14, SA I: 32, kap. 2).
Pukkilas inre monolog är åter lång; han tänker och han tänker på vad han ska
säga till Alastalo med tilltalet du. Skällsorden och förstärkningsorden är
beskrivande med många jämförelser:
Mutta millä perhanan pelillä olet s i n ä – Pukkilan silmät
vilkaisivat kärsimyksen katkuisina vierillä astelevaan
Alastaloon – sinä, silmäneula ihravatsaksi ja käärmeen
kiemuva hylkeen hyllyväksi vääntänyt tänne toisen ihmisen
kiusaksi tuon kivireen mieheksi ja härkäkallon kahdella
kintulla käveleväksi? Pukkilan piti väen väkisin ja vasten
omaa tahtoakin puolin ihaillen vaikka kateen
happamiltaan taaskin ajatella kertansa samaa Alastaloa
ja Mattssonia, joka pyyleän vehoisana toimitteli vieressä ja
olkapäähän taputellen panetteli pakotteli peremmälle.
Sojottelet sinä ja hyristelet naurun hyllyvää, mutta
piru sinun kyntesi tietää, koska ne ovat niskassa? Jumaliste,
liukas sinun kanssasi pitää olla, kun sinun kanssasi
vääntämään rupeaa! Mutta on Pukkila ollut marjassa
ennenkin, minä-Pukkila! Pientä-pientä kiusaa-kiusaa,

Men med vad för ett djävla gångspel har du – Pukkilas
ögon sneglade med ett lidande uttryck på Alastalo som gick
vid hans sida – du din törntagg till isterbuk och slingerorm till
späcksäl vindat hit till en annans plåga denna stendrögen till
karl och tjursskalle på två ben? Pukkila måste nödd och
tvungen och mot sin vilja till hälften beundrande om än
avundssurt tänka om igen på denne Alastalo-Mattsson
som trindfryntlig gick bredvid honom och bestyrsamt och
axelklappande trugade och trängde honom längre inåt.
Peka på du och skvalpa ditt skratt men fan vet när man
får dina klor i nacken på sig? Herreminskapare, hal får man
lov att ställa sig om man ska vränga dig någon vart! Men
Pukkila har allt varit med förr, jag-Pukkila! Lite-lite
småförtret-förtret så märker du att Pukkila spelar
med-spelar med! Enok har du rakat hem, rakat
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niin tiedät, että, Pukkila on pelissä-pelissä! Enokin
sinä olet saanut, olet saanut, pahus, pelatuksi Eenokin,
saakelinmoinen veto, paha veto, vietävän paha veto, minä
tunnustan, miks’en tunnustaisi! Mutta älä klivaa kieltäsi
vielä, Alastalo, tammilaudassa on monta ruutua ja vuoron
perään tammipelissä nappulaa siirretään! Tuhise sinä
tyytyväisenä nyt, eikös sinulla tänäpänä nenä vielä joku kerta
harmistakin tuhise, kun Pukkila hieroo kämmentä hyvän
siirron jälkeen, Pukkila-Pukkila, piru-piru! […] (AS I:
19, kap. 1.)

hem, din tusan, Enok hem, ett sabla drag, ett elakt
drag, ett illande ilakt drag, det medger jag, varför
skulle jag inte medge det! Men slicka dig lagom
om mun, Alastalo, det är många rutor på

dammbrädet, och brickorna flyttar man turvis i det
spelet! Frusa förnöjt du, i dag ska näsan din frusa en och
annan gång av harm också, när Pukkila gnuggar
handflatorna efter ett lyckat drag, Pukkila-Pukkila, fanfan! […] (SA I: 37, kap. 1.)

Pukkila har ett säreget sätt att tala genom att upprepa eller stamma fram namn,
de viktigaste orden i ett yttrande eller svordomar och förstärkningsord. Detta gör
han alltså också i de inre monologerna med det tilltänkta talet med skymford
riktade till Alastalo både om hans fysiska utseende och hans list och slughet i
spel, dvs. på barkmötet. Pukkila är den enda av karlarna i salen som är
misstänksam mot barkbygget och försöker in i det sista torpedera projektet. ”I
vilken djävla förordning står det skrivet att du ska ha en bark före mig? Här får
man bruka tungan på tie skilda ställen, men på dina möten löper alla som
huvudlösa höns likafullt!” (SA I: 43, kap. 1). Pukkila har försökt lobba i förväg
om Alastalos plan, han Pukkila har haft tankarna ”på idel mammon och elaka
tungor” (SA I: 44–45, kap. 2) och medan han lobbat har Enok lyssnat: ”Det är
jag, anamma, som har lett Enok hit, jag själv med tungan min!” (SA I: 45, kap. 2).
Efter 24 sidor av inre monologer med förargelse och avundsjuka konstaterar
berättaren om Pukkila i slutet av kap. 2: ”Pukkila hade satt sig i soffan, med en
liten tröstens droppe drupen i sitt sinnes bitterhet” (SA I: 54, kap. 2):
Pukkilan mieli oli tosiaan ollut vähän lannistunut, hän
tunsi sen itse ja tunnusti suorasti. Harmin palanen koko
Alastalo peleineen ja parkkeineen. Saa kävellä hänen
saliinsa kuin niistetty mies, kuin toisen miehen niistämä
mies! Nyt kun on istumassa, täytyy sekin asia tunnustaa
rehellisesti ja selvästi. On harmittanut pirusti, on
harmittanut enemmänkin vielä, ja harmittaa vieläkin,
pistelee kurkussa kuin kiisken ruoto! Mutta eikös kieli
mahda vielä olla paikallaan Pukkilan suussa, ja järjen nokassa
lipeätä, lipeätä pyykkiin? Pukkila istui nyt jo varmana
sohvalla, käsi haki nenäliinaa taskusta, hän katseli
ympärilleen salissa. Vai koko pitäjäs täällä koolla?
ajatteli hän silmän siepaten miesriviä vasemmalta
seinävierustalla ensin ja senjälkeen oikealla. Miestä vieri
vieressä kuin nokkaa variksien keräjillä! Ja jokaisella
korvapari päässä! Sana ennenkin on siementänyt
korvalävissä: eikös siemennä vieläkin? Sitä varten on
itsellä kieli, että sitä viljelee, ja sitä varten muilla korvat,
että he kuulevat. Alastalo, oletkos taluttanut ketun
kanatarhaan ja oriin tammatalliin, kun Pukkilan
Petterin saliisi? Tässä on tähän asti katseltu pitkin

Faktiskt var Pukkila något nerslagen till sinnes, han
kände det själv och erkände det uppriktigt. En förtret
hela Alastalo med sina bestyr och barkar. Här fick man
stiga in i salen hos honom som en stukad karl, som
stukad av en annan karl! När man nu sitter här får man
lov att medge också den saken helt ärligen och klart.
Det har harmat en alldeles förbannat, det har harmat
en ännu mera, och det harmar en allt fortfarande,
sticker en i strupen som en spiggfena! Men sitter inte
tungan kvar i mun på Pukkila kanske, och har intet vettet
hans lut i lagen, lut till en byktvätt? Pukkila satt redan
säker i soffan, ena handen trevade efter en näsduk i
fickan, han såg sig omkring i salen. Jaså, är hela
socknen här? tänkte han medan ögonen tog in raden av
karlar utmed vänstra väggen först och sedan utmed den högra.
Karl vid karl som näbbar på ett kråkting! Och ett par
öron på varje huvud! Ett ord har väl satt frö förr i
andras öronhål: månntro det inte fröar än? Det är vad
man har tunga till, att bruka den, och det har folk öra
till, att höra på. Alastalo, har du lett in en räv i
hönsgården och en hingst i stostallet, med Pukkila-
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nenää nokavartta myöten alaspäin, mutta eikös
Pukkilalla ole pirua silmissä, pirua ympärillekin
vilkumaan! Pukkila tiesi itsensä jo täydeksi Petteri
Pihlmanniksi taas, iso nenäliina käsissä lyötiin läiskähtäen
auki, niin että Lübeckin kirkon kuva liinan keskellä
hulmahteli komeana ilmassa ja hetken perästä puhdisti Pukkila
nenäänsä semmoisella puhdilla ja pärinällä, että
Eenokkikin sohvan päässään sai huomata ja ymmärtää
kapteenin istuneen sohvan keskelle! Harmin räkä pois
nokasta, niin ajut tulevat selviksi! ajatteli Pukkila. Eikös
Pukkila sentään tänäkin päivänä vielä tässäkin salissa
jotain puhetta päästele? ajatteli hän itse, ja päräytti
nenäänsä uuden ja varmemman kerran. Muutkin kuin
Eenokki saivat kuulla salissa, että Pukkila oli saapunut
Alastalon parkkikokoukseen ja Petter Pihlman
Alastalon peräsohvalle istumaan. [...] (AS I: 38–39, kap.
2)

Petter i salen? Hittills har man tittat utmed näsan i
golvet, men Pukkila har allt en djävel i ögat också, en
djävel att snegla sig omkring! Nu kände sig Pukkila som
den riktige Petter Pihlman på nytt, den stora näsduken i hans
hand blev slagen ut med ett flax, så att bilden av kyrkan i
Lybeck mitt på duken ståtligt fladdrade genom luften, och ett
ögonblick senare rensade Pukkila näsan med sådant
eftertryck och trunt, att till och med Enok i sitt
soffhörn fick märka och begripa att en kapten hade
slagit sig ner i mitten! Ut med harmsnoret ur hornet så blir
hjärnan klar! tänkte Pukkila. Månntro att inte Pukkila
också denna dagen och här i denna salen låter höra ett
eller annat ord? tänkte han själv och trumpetade i
näsduken ett nytt och vissare tag. Andra i salen än
Enok fick ävenledes höra att Pukkila var anländ till
barkmötet på Alastalo och Petter Pihlman på plats i
soffan vid Alastalo salsinnervägg. (SA I: 54–55, kap. 2.)

Pukkila är en man som har svårt med självbehärskningen, han är vresig och
brusar lätt upp (jfr SA II: 186, kap. 15 där Pukkila inser att han släppt ur sig
opassande ord). Han är en egoist som tänker på materiella värden, han är
avundsjuk på alla: hur han, Pukkila, borde ha hållit ett barkmöte, inte AlastaloMattsson, hur hans, Pukkilas sal, när hans nya byggnad står klar, ska ha en
mycket större sal än Alastalos. Men han väntar på nästa chans i spelet, dvs. när
han gör följande drag i spelet och snyter Alastalo. Den fysiska beskrivningen med
näsduken och harmsnoret som ska ut ur hornet så att hjärnan blir klar är Pukkilas
sätt att agera ljudligt i stället för med tal som svar på Alastalos retsamheter. I kap.
2 har alltså Pukkila varit observatören som i sina inre monologer iakttagit
situationen i salen – tillsammans med berättaren som dock för det mesta låtit
Pukkila beskriva sig själv i relation till andra karlar i salen, dvs. till värden
Alastalo-Mattsson, Langholma, som Alastalo lobbat med före barkmötet och den
snåle bonden Karjamaa-Enok, som alltid vädrar pengar. I detta mångstämmiga
rum finns flera röster, berättarens och kommentatorns röst, Pukkilas tankar är
snabba (SA I: 134, kap. 4 om skonaren Petrereesa, Petriresa) och hans inre
monologer och tänkta tal till Alastalo och de övriga i salen. I de inre
monologerna reflekterar Pukkila kring sin avundsjuka, sin harm, sin förtret och
sin förargelse; Pukkila känner sig hela tiden ha blivit fel behandlad av Alastalo
(SA I: 32, kap. 2). Han har inte mycket övers för de andra karlarna, visserligen får
Lahdenperä positiva omdömen som Pukkilas granne, karln som kan skratta åt
Pukkilas förmåga att lägga orden väl, dvs. att han, Pukkila är verbal (SA I: 27, 28,
29, kap. 1) och får andra att skratta åt en mustig historia. Ha-begäret och
avundsjukan tar sig komiska former (SA I: 29, kap. 1; kap. 2, 33, 36, 37, om
pengar kap. 2, 43). Det komiska, humoristiska och skrattet är den genomgående
modaliteten (SA I: 32, 33, 34, kap. 2). Spelet som metafor för livet och språket
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finns genomgående i boken: ”Osaa Alastalo pistää tamminappulat lautapelissä
ruuduillensa!” (AS I: 14, kap. 2); ”Alastalo vet allt att lägga dammbrickorna på
rätta rutor!” (SA I: 32, kap. 2). Pukkila tänker i sitt inre tal och tilltalar Alastalo på
följande sätt: ”Mutta älä klivaa kieltäsi vielä, Alastalo, tammilaudassa on monta
ruutua ja vuoron perään tammipelissä nappulaa siirretään!” (AS I: 19, kap. 2);
”Men slicka dig lagom om mun, Alastalo, det är många rutor på dammbrädet,
och brickorna flyttar man turvis i det spelet!” (SA I: 37, kap. 2). Talakterna,
tankarna och språket beskrivs utförligt – varje blick och varje anletsdrag berättar
om hur Pukkila känner sig och hur han talar och tänker (SA I: 34, 35, kap. 2).
Tal- och tankeprocesserna differentieras med verbfraser som ger uttryck för de
olika para- och extralingvistiska signalerna: ähisi, puhisi, nauraa hörötti! och naurun
hölkkä (AS I: 24, 25, 28, kap. 2). Språket är huvudpersonen. Pukkila funderar
mycket på sitt språk och sin karaktär med förstärkande uttryck för
sinnestämningar från ilska till förargelse: Aut’avita! olenko minä Pukkila? (AS I: 28),
Så hjälpe mig! är jag Pukkila jag? (SA I: 46). Pukkila reflekterar kring sin
sinnestämning och Alastalos ord redan i farstun och funderar över språket och
ordets makt. Han snyter sig högljutt och tröstar sig själv med: ”Ut med
harmsnoret ur hornet så blir hjärnan klar!” (SA I: 55, kap. 2; se AS I: 39, kap. 2).
Den komiska effekten förstärks av de många förstärkningsorden och
jämförelserna med religiösa jämförelser eller naturbilder, havet eller de agrara
bilderna.
Kapitel två, som handlar om hur Pukkila har stigit in över tröskeln in i salen
och att han nu är på salssidan, börjar med en beskrivning av hur Pukkila kände
sig, ”Anagga, den dagen jag äntligen får mitt nya bygge rest”: ”Tillstukad, som
sagt, var Pukkila där han steg in på salssidan i Alastalo. Också annars förtröt det
öga och själ varje gång man kom hit!” (SA I: 31, kap. 2). Pukkilas avundsjuka har
inga gränser: han avundas Alastalos tambur och den pampiga salen, hur stor salen
är och hurdana mattor golvet har. Varför måste Alastalo göra sig förmer än dem
som var det, inte ens salen på Langholma är lika stor? Varför ska Alastalo bygga
en brigg före honom, Pukkila?

2.4 Mellanspel: tilläggsberättelserna
Efter långa och långsamma funderingar kan några speciella mellanspel i
skärgårdsskildringen noteras. Karlarna rör sig i sin värld i tanke- och
talhandlingarna men dessa avbryts då den första trakteringen med kaffe och
tuppaklor börjar, dvs. då kvinnorna på Alastalo, Evastina och Siviä, stiger in i
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salen (kap. 5, 6 och 7). Följande långa mellanspel är Härkäniemis berättelse om
redaren Vasa-Ville och hans kapten Kalle på fregatten Albatross (kap. 13).
Berättelsen fungerar som förebild, ”till ett uppmuntrande exempel och till
tidsfördriv”. Likaså fungerar kap. 7 och 8 om tullkapten Blomberg som
tidsfördriv, dvs. man berättar hur tullsnoken kan göras ofarlig med romtraktering.
Friisenhistorier med Tok-Friisen dras också som tidsfördriv i kap. 19. Det stora
skrattet fungerar som hela verkets modalitet. Tilläggsberättelsernas funktion är att
vara viktiga strategiska drag innan det egentliga barkmötet inleds, eftersom
Alastalovärden med dem vinner tid och kan se, när det är det rätta ögonblicket
att börja tala om barkplanen, ta fram barkhandlingarna och låta karlarna skriva
ner sina underskrifter på barkdokumentet.
Den homeriska berättarglädjen finns i dessa tilläggsberättelser vilka återges och
verbaliseras i Kilpifinskans språk och stil. Karakteristiskt är det goda skrattet som
dessa berättelser åstadkommer, men samtidigt har de alltid en djupare innebörd
att lyfta fram minnets resor i tid och rum till tidsfördriv men också som
förebilder för en stark framtidstro. I Kunderas mening kan vi tala om dessa
mellanspel som lekens anrop, tankens anrop, drömmens anrop och tidens anrop.469

2.5 Samspel

Från tanke och plan till tal och handling
”sana oli sanottu” (AS I: 413, kap. 9)
”ordet var sagt” (SA I: 390, kap. 9)

Ordet i salen är som en performativ akt, en språk- och talakt som har
konsekvenser. Språket har huvudrollen i skärgårdsskildringen. Beskrivningen
omfattar flera ställen där ordet beskrivs, dvs. hur någon planerar det som han ska
säga och hur han ska säga det. Utsagorna i salen på Alastalo formuleras noggrant
i de tysta monologerna så att de är så exakta, beska eller bitande som möjligt. De
bibliska allusionerna är genomgående, vilket ger också en allusion till ordets kraft:
i begynnelsen var ordet. Ordet är i skärgårdsskildringen materia, det är frågan om
talakter och talhandlingar. Ett ord åstadkommer något, det är performativt.
Likaså är tystnaderna talande och de används i likhet med det som Eva Österberg
konstaterat om tystnaderna i de isländska sagorna där tystnaden (ovisshetens
tystnad, väntans tystnad, en hotfull tystnad, försiktighetens tystnad, grubbleriets
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tystnad och kränkningens tystnad) har många strategiska funktioner som social
och normativ kod i relationen tal och tystnad.470
Kapitel 9 inleds med orden: ”I salen var stämningen tämmeligen upplivad, om
också något avvaktande, liksom till sjöss, då rivande landvindar kommer byigt
blåsande bak än den ena, an den andra udden och hugger sina fastlandsklor i
seglen som onda andar, [...] – när nu alltså en stiltje höll på att uppstå i salen och
karlarna att lämnas kvar i sin egen ro sig emellan, [...]” (SA I: 367, 368, kap. 9),
dvs. Evastina, Siviä och Rauha hade blivit färdiga med kaffebjudningen och
lämnade salen. I salen småskrattades det alltså åt både Alastalos och Härkäniemis
berättelser och ”saftiga minnen” om tullkapten Blomberg, Alastalo var nöjd med
”samspråkskryssandet” (SA I: 368, kap. 9).
Efter berättelserna och efter kaffedrickandet är synvinkeln Alastalos, hans
blick går över salen (SA I: 368, kap. 9) och studerar karlarna noggrant och hans
blick stannar så på Pukkila: ”Jo du din skovelhjulade fläktvanna, stridsäd och
agnar spottar du ur dig så det yr om det, kornet bland kornet, agnarna i
bosshögen, bara det ligger en hand på veven och en skyffel häver drås i sållet!”
(SA I: 373, kap. 9), tänkte Alastalo och fortsätter i sin inre monolog: ” Jaså har du
tänkt dig att du inte ska öppna munnen onödigt i dag, att du ska vänta och ligga
på lur?” (SA I: 373, kap. 9). Alastalo och Pukkila har munhuggning (SA I: 373–
377, kap. 9). Efter en stund säger Alastalo: ”En bark sa du visst nånting om, ett
barkskepp?” (SA I: 377, kap. 9), och det blir ”en sådan tvärtystnad” (SA I: 378,
kap. 9) i salen där Alastalo nu beskrivs ur berättarens synvinkel som
”ledarbaggen”, Alastalo som har många roller: ”Alastalo, kapten på Alastalo gård,
Mattsson här i sin sal, en bastant karl på hemmaplankorna som på kyrkgången
och på Siwiäs kommandobrygga, fast ha engång har varit bara Herman, magre
Herman från Alastalo, hale Herman i fiskaffärer och hårde Herman vid
penganoten, finn-Herman i Stockholm och fans Herman i tullens erinran,
Alastalo-Mattsson lyfte nu på kammen och salen såg framför sig en västfasad
som dugde att skåda; [...]” (SA I: 378, kap. 9). Nu först säger han i salen att han
tänkt att ”det borde byggas ett barkskepp i socknen” (AS I: 400, kap. 9; SA I:
379). Alastalo är strateg och kan vädja till rätt person, dvs. till storbonden
Langholmarn i sin gungstol och frågan riktad till honom tvärs över salen från
gungstolen där Alastalo satt: ”Har du tänkt något mera på denna barkhistorien,
som det var tal om i vintras och nångång tidigare med, och som vi pratade om i
förra veckan när jag och Härkäniemi seglade över till Langholma?” (SA I: 379–
380, kap. 9). Frågan var ”uttalad med det lagoma lugn och den övriga
husbondetrygd, varme den karl bland andra karlar nämner karlavärdiga ting för
470
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en annan som är karlaord värd” (SA I: 380, kap. 9). Så talar Langholmarn,
Lahdenperä och till och med Karjamaa-Enok i salen (SA I: 381–383, kap. 9), den
ende som sitter tyst i salen är Pukkila: ”Och vad kan den ha för elakt i sinne?”
snärtade Alastalo till sig själv med en snabbfråga” (SA I: 385, kap. 9), tänkte
Alastalo då hans blick stannar vid ”Pukkilas ansiktshalva, illfäningen Pukkilas
mustasch, som höll på att tuggas med en häftighet som inte bådade gott” (SA I:
385, kap. 9). Men Alastalo talar vidare: ”En bark, ett barkskepp, en tremastare
med tre toppvimplar, det är en skuta som man inte skäms för att erkänna som sin
ens vid Londons möljer, och en sån ska vi bygga om vi är karar som duger till
annat än att sitta på den kroppsdelen som tynger på gungstolsvirket!” (SA I: 386,
kap. 9). Langholmarns gungstol knirkar, han röker på sin landshövdingspipa och
ger allt sitt stöd till Alastalo: ”»och när Alastalo tar sikte i skeppsaffärer, så vet jag
att då har han på kornet en sådan tjädergubbe som man själv gärna är med och
delar på. [...] jag litar på Alastalo, för jag vet att på honom svindlar inte huvut ens
för en skummande kanna på kalasbordet [...]! Jag kommer med när du sträcker
köl till en bark på stapelbädden, också om det blir någon fot längre mellan
stävarna och spanten en kvarter tjockare än vad du tänker dig i dag!«” (SA I: 391,
392, kap. 9). Alastalos företag hade fått ett starkt stöd av Langholmarn vars ord
man lyssnade på. ”Dessa orden var riktade ut i salens rymd,” (SA I: 392, kap. 9). Efter
Langholmarns inlägg konstateras det ”skulle vem som helst i salen, som bara
hade vågat och hastiga tag djärvts öppna munnen, haft ett ypperligt tillfälle att få
ordet,” (SA I: 392, kap. 9). Pukkila sade ingenting, fastän han satt i soffan ”som
på glödkol och kokade invärtes värre än han hade lust att erkänna ens för sig själv
och egentligen orkade hålla igen inom sitt skinn:” (SA I: 392, kap. 9). Sedan talar
också Härkäniemi, han tar god tid på sig innan han yttrar sig, ”bara man först
hade vilat ögonen lite och till sina tankars nöje tittat på rökens flykt,”: ”»Varför
skulle vi inte bygga bark?« [...]! »Visst ska vi bygga bark [...]! »Jag är klar för egen
del: tre toppar är en mer än två, och damm spelar man på så sätt att man turvis
flyttar en bricka i taget. [...]!«” (SA I: 394, 395, kap. 9.)
Efter de olika berättelserna under kaffeserveringen, som man hade berättat
som tidsfördriv, hade Alastalo nu uttalat sitt ärende om barkbygget. De viktigaste
storbönderna i salen – utom Pukkila – hade uttalat sig och gett sitt stöd till
Alastalos plan. Langholmarn är ”en man i församlingen mäktig som Moses i
öknen”, Härkäniemi åter ”som en Aron malande förnuftsprat som en kvarntratt
sin brödmanna med allvarlig mun, och Enok ”tvärkäftad som en amenstump i
slutet på en långpredikan” (SA I: 396, kap. 9). Alastalo var nöjd och hade spelat
sitt spel väl: ”Alastalo trivdes egentligen rätt så väl för ögonblicket: höet stupar i
långa rader! tänkte han, när han tittade sig omkring och förde blicken genom
salen som en husbonde på ängen bland sitt slåtterfolk.” (SA I: 395–396, kap. 9).
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Alastalo räknar ännu upp sin ”besättningsbörjan”: ”Langholmarn som hissar
flaggen på mesangaffeln, Härkäniemi vid stormastfoten och Enok som stöttar
förmasten” (SA I: 396, kap. 9). Efter barkmötets första talturer och Pukkila, den
ende som är emot företaget, kan läsaren endast ana sig till att det blir storm då
Pukkila äntligen tar till orda.
Men det är alltså den snåle och girige Enok, som sitter i ugnshörnet, som till
allas förvåning först talar och nämner barkbygget – i salen är det en lång process
som tar magiska procedurer innan själva barkplanerna, -ritningarna eller
-förhandlingarna vågar uttalas. Men nu är det alltså Karjamaa-Enok, den tystaste
av alla som vågar uttala sig:
»Vai parkkeja täällä nyt siis ruvetaan rustaamaan ja
mastoja tikkukaupalla astioihin pystyttämään!» sanoi
hän senjälkeen, koska nyt kerta piippu oli taskussa ja
suu löysänä lauteeramisiin, eikä vielä ollut kahviakaan
hörpäissyt.
Sana tuli siltä taholta ja siitä leukapielestä niin
odottamatta, että Pukkilakin, vaikka istui pakivieressä, ja
vaikka oli kuin linnustaja haahkankaaveilla sormi liipasimella
valmiina päästämään, kuin vain oli linnunkylki jyvällä ja
soutusotka hollilla, että Pukkilakin sai kuin sinetin huulillensa
ja pihdin kielensä päähän. […] (AS I: 260, kap. 6)

»Så det är bark det ska börja rustas och ställas opp
master i mängd på skutorna!» sade han sedan, eftersom
pipan nu låg i fickan och munnen var lös och ledig för
pladder och ännu inte hade sörplat av kaffet.
Orden kom från det hållet och ur den truten så
oväntat, att till och med Pukkila, så tätt bredvid han satt,
och fastän han var så klar att fyra av som en vettaskytt på
ejderjakt med fingret på avtryckaren, så snart han fick en
fågelkropp på kornet och en knipa på håll, att till och med
Pukkila fick liksom ett sigill över läpparna och en klämma på
tungspetsen. […] (SA II: 253, kap. 6.)

Härkäniemi är den som med berättelsen om Vasa-Ville spelar tid och jämkar.
Detta är ett lämpligt mellanspel. Härkäniemis berättelse om Vasa-Ville var ”en
smäckig historia som Härkäniemi nu hade lossat ur skägget” (SA II: 140, kap.
14). Härkäniemi själv, Langholmarn och många andra drog på munnen åt
historien och Alastalo ”var belåten: som såpsmorning på slipen, innan man slår
kil under slädarna och skeppet med ett dunder löper av bädden! tänkte han och
gned och gnuggade händerna!” (SA II: 140, kap. 14). Den humoristiska historien
kan tolkas på olika sätt för Alastalos plan och spel. Redaren Vasa-Ville hade låtit
bygga sitt skepp Albatross och lät kapten Kalle segla ut med det – sju år tog det
innan Albatross återvände. Men varje dag gick Vasa-Ville ner till stranden och
väntade på att Albatross skulle återvända, ingen utom Ville orkade tro på att
skeppet skulle återvända. Så en dag kommer Albatross med den originelle
kaptenen Kalle, som noga hållit reda på sina egna och redarens penningkistor.
Albatross återvänder i dåligt skick men redaren Vasa-Ville har blivit en rik man.
Härkäniemi berättar historien om Albatross som fingervisning för barkmötet i
salen på Alastalo. Vasa-Ville trodde hårt på att Albatross återvänder – tron flyttar
berg (se AS II: 109; SA II: 112, kap. 13).
[…]. »Mikäs retaria vaivaa?» kysyi hän. »Olen minä
nähnyt punaisia ihmisiä ja keltaisia ja kuparin värisiä, mutta

[...]. »Vad går det år redarn?« frågade han. »Röda
människor har jag sett och gula och kopparfärgade, men ännu
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en ikinä tätä ennen vihreitä ja kretliinin kirjavia! Murjaanit
tervehtivät tosiaan hieromalla nenänpäitä vastatusten ja
kiinalainen turjuttaa tuttavaansa pitkästä palmikosta, mutta
jumaliste, jos minua on koskaan tervehditty loikkimalla
silmieni edessä niin, että nenänpääni on vaarassa! Minä olen
reisannut seitsemän vuotta uskollisesti retarin laivaa, ja
vielä ei retari ole antanut kämmentä tervehdykseksi!»
Oven suussa seisoi jokseenkin painava ja karvainen
mies, vaikka lyhykäinen, varsinkin koipipäästä, ja
pikkaisista silmänpippuroista oli leikki kaukana.
»Kämmentä ja kämmentä», laukesi nyt sana
retariltakin. ja loikaten kajuutan kulmasta parilla
askeleella aivan Kallen eteen, kirkui hän, silmät aivan
toisen silmiin tyrkäten: »Ennen minä rupisammakon
pivooni otan kuin sinun kämmenesi! »Seitsemän vuotta
uskollisesti seilannut minun laivaani!» kähisi hän saaden
tuskin sanoja kurkustaan. »Seitsemää minuuttia sinä et
tämän laivan lankkuja polje, jos minä aluksessani
mitään määrään! Tilit tänne, ja saat sätkytellä sinä
vuorostasi lyhyitä koipiasi ilmassa, kun sinut porsainesi
hilataan raa’an päästä ruuheen!»
»Älä silmiin lennä, näen minä sinut kauempaakin!»
torjui kapteeni, joka nyt oli tosissaan suuttunut mies.
»Eikä minun sääriäni mikään pohjaa! Maapallon toiselle
puolelle minä niillä olen päässyt, vaikka ne lyhyet
ovatkin. Pitkällekös sinä olet ehtinyt pitkine kinttuinesi
Vaasan tulliporttien ulkopuolelle?» Kallen olivat kädet
siirtyneet nutun taskuista housun kuihin, silmän
pippurat iskivät valkeata ja parta törrötti poskilla oikein
vaarallisen näköisenä kaikkiin kompassin suuntiin.
»Enkä minä laivasta niin vaan lähde!» sanoa täräytti
hän. »Raha-arkkuni minä otan vaikka pirun näpistä!»
»Raha-arkkusi?» sävähti laivan isäntä epäluuloisesti.
»Minkä raha-arkun?» Ville oli hetkeksi unohtanut
kiukkunsakin ja silmät harppivat Kallea kuin kaivonkoukku
pohjaan uponneen ämpärin sankaa.
»No, omani tietenkin!» vastasi kapteeni. »[…]!» (AS
II: 108, 109, kap. 13)

aldrig gröna och gredelinbrokiga! Morianer hälsar på varann
med att gnugga näsa och kinesen drar sin bekanting i långflätan,
men så fan heller om någon ännu har hälsat på mig ned att
jumpa av och an så min näsa håller på att stryka med! Jag har
seglat redarns skepp troget i sju års tid, och ännu har
redarn inte ens hållit fram näven till goddag!« Vid
dörren stod en tämligen tung och luden karl, om också
kortvuxen,
i
synnerhet
nertill,
och
hans
ögonpepparkorn hade långt till något skämt.
«Näve och näve», fyrade nu också redarn av ett ord.
Och medan han i ett par kliv skuttade ända från den
bortesta vrån tätt inpå Kalle tjöt han till med ögonen
spända rätt in i kaptenens: »Förr tar jag en skrubbtuss i
hand än din näve! Seglat mitt skepp troget i sju års tid!«
fortsatte han hes i rösten så att den knappt gick fram.
«Högst sju minuter till trampar du däcket här om jag
har nånting att bestämma! hit med räkenskaperna, och
sen blir det din tur att sprattla med benstumparna i
luften när du och grisarna dina firas ner i båten!»
»Flyg mig inte i ögona, jag ser dig ändå!« värjde sig
kaptenen som nu var en uppriktigt retad karl. «Och
mina ben har räckt bra till för mig! På dem har jag
kommit till andra sidan jorden så korta de är. Hur långt
utom Vasa tullar har du kommit på dina egna långskankar,
vasa?» Kalles händer hade flyttat sig från jackfickorna
till byxfickorna, ögonpepparn sköt blixtar nu och
kindskägget spretade rätt farligt åt alla kompassens
streck. »Och i land går jag inte utan vidare!« dundrade
han till. «Min penningkista tar jag med om så fan höll i
den!»
»Din penningkista?« undrade redarn hastigt. «Vad då
för penningkista?» Ett ögonblick hade Ville glömt sin ilska,
och hans ögon trevade över Kalle som en brunnskrok draggar
efter hanken på en sjunken hink.
»Min egen förstås!« svarade kaptenen. [...] (SA II: 98–
99, kap. 13)

Kapitel 13 är genomgående komisk och humoristisk men fungerar med sina
bibliska allusioner som en sedesam berättelse om hur det lönar sig att tro på sin
sak.
Barkritningarna och barkhandlingarna – performativa akter
Efter att Härkäniemi berättat historien om Albatross anser Alastalo i kap. 14 att
det nu är rätt stund att ta fram barkhandlingarna, men först efter att karlarna fyllt
på sitt toddyglas en andra omgång. Alastalo funderar belåtet: ”Nu så går jag till
byrån och tar fram pappren! tänkte han för att besluta någonting också för egen
del. Järnet ska nappas upp ur ässjan över till städet precis när bälgen har blåst
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smidet gnisterhett! ryckte han upp sig och begav sig på sitt eget ärende åt
klaffbyrån till, eftersom han kunde se på rörelsen i salen att det inte tarvades fler
ord av värden för tillfället, utan att det var så tätt av helt okruserliga vandrare
som golvet rymde från olika håll mot toddybordstrakten: själarna hade tagit mod
till sig i salen och karlarna med: det första glaset hade verkat på hårrötterna, och
Härkäniemis historia vaggade väl i blodet även den och lyfte vågspelskammen.”
(SA II: 141, kap. 14.) Alastalo är spelstrateg också nu. ”Oförmärkt tar jag fram
dem, så ligger de utbredda och till reds på bordet, när andra glaset är på väg upp i
håret och fingrarna får skrivklådan om så huvut ska sättas i pant och plånboken
med!” (SA II: 141, kap. 14).
Alastalo har ”rösten stämd i dess milda register” (SA II: 146, kap. 14) då han
slutligen tar till orda och börjar förevisa sina ritningar: ”«Jag har suttit några
kvällar och ritat och petat lite grand!» förklarade alltså Alastalo småbrummande
på sitt allra lugnaste vis och drog ihop det yvigaste av sitt pampiga mantelsläp
bakom fötterna. »Jag tänkte jag skulle lägga fram det här, ifall att någon har lust
att skåda närmare på mina streck!« fortsatte han i den ton varmed en
knostersvängare som efter ett dundrande slag makat släggborret bättre till rätta
ovanpå den dirrande ekhälen som han nyss har kört ett kvarter djupare in i
furutimret förklarar med flås i bröstbälgen innan han tar sats till en ny rundsving:
gubben måste knackas i skallen lite smått!” (SA II: 146, kap. 14.)
Men ingenting sker fort, under tiden funderas det ännu mycket, och efter att
Alastalo och Pukkila hamnat i träta igen, vilket kunde ha lett till en häftigare
konflikt men Langholma släcker branden genom att säga lugnt: ”«Jag har tittat på
dina ritningar», sade han lugnt till Alastalo alldeles som ute på sin åker en
husbonde, som efter en rast och skördekaffet avbryter dödsnack och annat
munväder på dikeskanterna [...]” «Jag har tittat på dina ritningar!», sade han sålunda
alldeles som om det övriga pratet omkring honom hittills hade varit ett myggsurr
i luften, som en vuxen karl kanske låter sina öron tåla så länge han har det att
lyssna på, men som han glömmer när det blir tid för annat. [...] »De är bra såvitt
jag kan förstå!« tillade han och tog in ett anspråkslöshetens rev på sitt segel innan han lät
bommen gå över stag. [...]” (AS II: 159, 160, kap. 14.) I den svenska översättningen
porträtteras Alastalo på ett exakt sätt med svenska formuleringar.
Modaliteten för verklig aktion eller handling (faire) i salen är knapphändig: man
går in i salen, man sätter sig, man går över golvet till piphyllan och tillbaka till sin
plats. Men nu i kap. 14 går alltså Alastalo fram till sin klaffbyrå, tar fram
barkritningarna och fundationsbrevet och gör följande långsamt som i en rit:
Den karlen var tillfreds, och kvick i vändningarna även, som nu raska tag lyfte upp gåspennan från dess hållare,
hastigt slog upp silverlocket på kristallbläckhornet i samma veva och ordnade ledig plats för fundationsbrevet
framför ritningarna framtill på bordet, bredde ut och öppnade handlingarna färdigt och ytterligare flyttade på
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stolen, den läderstoppade och rundryggiga mahognystolen som särskilt för ändamålet var dithämtad från sin
vanliga plats framför skrivbordet i innerkammaren, makade denna högtidsstol, av Evastina ärvd från Maanpää
gård, en bit från bordet och skivans överhäng så att den blev bättre synlig och lagom att sätta sig i. [...] (SA II:
161, kap. 14.)

Den svenska översättningen efterlikar och efterbildar noggrant det finska
originalet. Följande kapitel, dvs. kap. 15, inleds med orden och det deiktiska nu
som har en speciell effekt på det narrativa och det hur den poetiska tiden rör sig i
salen och i berättelserna: ”Barkens fundationsbrev låg alltså nu utvikt i sin fulla
arkbredd på bordet framför Langholmarn, glasögonen satt inpassade på hans
nedärvda fader-Efram-näsa, och gåspennan var prövad och lyft till reds i hans
hand, fastän ännu inte doppad i bläckhornet.” (SA II: 165, kap. 15.) Det är alltså
storbonden Langholmarn som är den förste och den störste i skärgårdsbygden att
underteckna fundationsbrevet, Langholmarn som Alastalo redan lobbat i förväg
med om barkbygget (se kap. 1). Fundationsbrevet har följande ordalydelse med
det tidsenliga språket:
»Allekirjoittaneet retarit ja rehelliset laivanvarustajat, kaikki
Kustavin pitäjästä, Turun ja Porin maaherranlääniä, sitovat ja

kirjoittavat tämän paperin voimalla ja nimensä
merkitsemällä itsensä varojensa vakuudella ja osamääränsä

väellä vastaamaan ja kruunun myntissä tai rahassa arvioiduissa
luonnon suorituksissa selvittämään kaikki ne menot, kulungit
ja rahalliset ulosmaksut, jotka avoimen yhtiön vallalla ja
vastuulla rakentamamme yhteinen parkkialus täysrikisenä,
tarvitsee kölipuuta taklinkeihin asti purjevalmiina
lästirekisteriin merkityksi tullakseen», luki hän paperin
otsikolta ja punnitsi kutakin sanaa kohdaltansa ja
kantavuudeltansa, ennen kuin lähensi kynänkärkeä
paperiin ja sulka aloitti ratkaisevan toimituksensa:
täytyihän tietää, mihin itsensä sitoi ja mihin muutkin
velvoittivat itsensä. »Mihin sitoudumme ja jokainen
nimikirjoituksellamme kohdaltamme vahvistamme», luki hän
vielä juhlallisen ja laveammin käsialavedoin kirjoitetun
loppusanan, ennen kuin käsi lähti liikkeelle ja
ensimmäinen allekirjoitus syntyi paperille. […] (AS II:
182, kap. 15)

«Underskrefne redare och redlige skeppsbolagsmän, alla i
Gustafs socken af Åbo och Björneborgs län, förbinda sig och

teckna i kraft av detta bref och sitt tecknade namn

sig sjelfva att med sina tillgångar som säkerhet och enhvar enligt
sin anpart svara för och i kronans mynt eller i till penningars
värde uppskattade likvider in natura utgöra samtliga de utgifter,
kostnader och kontanta betalningar, hvilka det af oss vårt öppna
bolags orders och ansvar gemensamt byggda barkskeppet såsom
fullt riggadt kräfver från kölstock till tackling för att som
segelklart kunna införas i skeppsregistret», läste han upptill
på papperet och fjädern inledde sitt avgörande verk:
man måste ju veta, vad man förband sig till och vartill
även de andra förpliktade sig. »Hvartill vi oss förbinda för
enhvars del och med våra underskrifter bestyrka«, läste han
ytterligare upp de högtidliga och med bredare och
större handstil skrivna slutorden, innan hans hand satte
sig i rörelse och papperet fick sin första underskrift. [...]
(SA II: 165, kap. 15)

Den performativa akten har börjat. Langholmarn läser noggrant igenom texten
tyst för sig själv så att han vet vad han skriver på och vad han förbinder sig till
och förpliktigas till. Undertecknandet är högtidligt: ”att förrättningen var erkänd
och upplevd som en allvarshandling” (SA II: 169, kap. 15). I kapitlen 15, 17, 18,
19, 20, 21 och 22 skrivs de närvarande böndernas namn, en och en, med
noggranna kommentarer om hur Alastalo tilltalar den som är i turen att gå fram
och hur man går fram till skrivbordet, hur man sätter sig och hur man skriver på
fundationsbrevet. Handstilarna bokförs noggrant. I kap. 16 skriver ingen på
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eftersom det händer annat i tal och tankar. Men själva den performativa
processen fram till att underteckningen finns på fundationsbrevet är en noggrann
semiotisk process fram till den färdiga produkten, dvs. när alla karlar skrivit på
och barkritningarna och fundationsbrevet vikts av Alastalo som låser in dem i sin
klaffbyrå, dvs. när hela skrivprocessen är färdig i kap. 23. I salen på Alastalo iakttar
berättaren eller någon av de närvarande varje linje i handstilen, dramatiskt blir det
också, i synnerhet då Mickel Mickelsson Kråks ska skriva på och en
romvattenspärla från Kråks nästipp droppar ner på barkdokumentet i kap. 18
vilket också föranleder tankar och långa inre monologer hos karlarna.
Efter att underskrifterna är färdiga börjar man känna hur det doftar i salen (jfr
redan tidigare Evastinas traktering; SA II: 193–215, kap. 16), men innan man är
färdig att gå till bords, blir Alastalo och till och med Pukkila uppspelta av att
barkurkunden nu har undertecknats och att det finns ett kontrakt. De börjar
stampa mitt på salsgolvet, varför Langholma blir till sig och konstaterar: ”Sakerna
är så klara som de kan bli i dimmorna här!” (SA II: 388, kap. 23) och hotar fara
hem: ”Jag ska fara: det är så pass med drag i luften” (SA II: 388, kap. 23). Han är
”allvarsmannen” som vill att det hela ska gå värdigt till och inte så som nu sker
att ”de trippat jeriko på golvet” (SA II: 386, kap. 23). Slutet på barkmötet blir
därför något dramatiskt då Langholmarn, ”glädjedödaren”, vill avlägsna sig utan
att delta i barkkalaset, men allt slutar väl och Langholmarn stannar kvar. Tre stora
konflikter kan sägas ske på barkmötet i salen: Alastalos och Pukkilas
inflammerade relation och ordkrig, Pukkilas utbrott om att Alastalo lovat sin
dotter Siviä till sonen Evald, varpå Siviä hör sitt namn nämnas och kastar brickan
med toddyvatten mitt på salsgolvet i Alastalo, och sedan alldeles i slutet i kap. 23
då Langholmarn anser den alltför uppspelta stämningen där Alastalo och Pukkila
stampar mitt på salsgolvet vara för mycket för honom och tänker avlägsna sig
utan att delta i kulminationen, barkkalaset som Alastalovärdinnan Evastina med
sin dotter Siviä och pigorna Sandra och Rauha förberett noggrant. Nu är det
Evastina som medlar i den sista krisen och tar till orda: ”»Inte tal om att fara hem
nu!« bamlade Evastinas tunga.” (SA II: 394–395, kap. 23). I tvisten mellan
Alastalo och Pukkila är det Langholma som medlar och kommer med en mild
förebråelse (SA II: 222, kap. 16), eller då Siviä blir orättvist behandlad tar
Härkäniemi förmedlarrollen och tröstar sin guddotter Siviä med att säga att
Pukkilas och Siviäs far haft en träta som pågått i tjugo år. Likaså är det
Härkäniemi som räddar situationen och berättar om Vasa-Ville och Albatross då
det drar sig till konflikt mellan Alastalo och Pukkila, då Pukkila håller på att göra
bort sig. Alastalo försöker också lugna ner Pukkila i kap. 7 där tullkapten
Blomberg luras och romtrakteras. Alastalo kommer med ett försonande uttalande
och konsterar: ”man ska inte rota i gammalt” (SA II 1997: 239, kap. 17).
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I kap. 17 då man fortsätter att underteckna barkdokumentet kommer de olika
sävliga talturerna till uttryck (AS II: 246–266; SA II: 223–242, kap. 17).
Stämningen i salen beskrivs och kommenteras nu som ”gott lynne och lättad
trivsel” (SA II: 237, kap. 17), man kunde höra ”skratt och småsnack” (SA II:
238, 239, kap. 17) och försoningens ord som ”vi ska väl inte rota i gammalt och
bry oss om den snön som föll i förra minuten!” (SA II: 239, kap. 17). Det var
alltså nu en rätt så trivsam stämning i salen (SA II: 241, kap. 17), i kap. 18
droppar ”en klar romvattenspärla” av Kråksens nästipp på barkdokumentet
vilket orsakar förtret, men det hela blir komiskt. Halva barkskeppet blir dock
tecknat och i kap. 19 berättas Friisenhistorier, om Tok-Friisens förehavanden
som orsakar skratt. I kap. 20, 21 och 22 undertecknar resten av karlarna
barkmötet. Sedan är det grand finale i kap. 23 där Alastalo högtidligt låser in
barkhandlingarna i sin klaffbyrå. Nu talar man om den konkreta tidtabellen och
barkbygget samtidigt som dofterna och smakerna från Alastalovärdinnan
Evastinas kök och hennes otaliga maträtter når salen. Det är njutningens anrop
(jfr Kunderas lekens, drömmens, tankens och tidens anrop).

2.6 Efterspel: Barkkalaset
»Parkkilaivan terveydeksi!» sanoi hän siis vain paikaltansa painavana miehenä ja ensimmäisen kulauksen
virkistämänä, ja ohjatakseen asioita myös hiukan järjillekin taas, sekä muistuttaakseen siitä, mitä varten oltiin koolla
ja mitä varten totikin oli kannettu saliin. (AS 1933 II: 68, kap. 12)
»Skål för barken!» sade han alltså bara från sin plats som en man av vikt och värdighet vederkvickt av sitt första
svälj, och för att nu åter styra in sakerna på rätt spår och erinra om orsaken till att man hade samlats och till att
toddyvirket burits till bords i salen. (SA II: 63, kap. 12)

Skärgårdsskildringens sex timmar långa sits är slut i kap. 23. Nu är
barkdokumentet med karlarnas namnteckningar inlåst i Alastalos klaffbyrå. Nu
ger Alastalo en noggrann tidtabell för hur barkbygget ska gå till och när
sjösättningen är. Nu prisar den ena karlen efter den andra Alastalovärdens plan;
stämningen är som på ett pingstmöte och Alastalovärdinnan Evastinas många
rätter – med en njutning som är som ”halleluja i gomtaket” (SA II: 416, kap. 23)
– nu kan barkkalaset börja. I den manliga skärgårdsskildringen är det kvinnan
som står för det sköna till sätt och utseende, och det är kvinnan som har
förberett barkkalaset i flera veckor och det är nu som det ska både ätas och
drickas.
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SPRÅK, SKRATT OCH TYSTNADER
_______________________________________________________
3 ”Det glada eposet” – det goda skrattets ”skrattrum”
_______________________________________________________
3.1 Idiolekter, sociolekter, dialekter
Det komiska genomsyrar hela skärgårdsskildringen. Humorn är hela
skärgårdsskildringens stora modalitet.471 De samlade männen visar sig i komisk
dager då de talar och tänker vad de tänker säga. De mänskliga svagheterna vrede
och förargelse, likaså avundsjuka och bristande självbehärskning beskrivs av
Volter Kilpi med en komisk effekt exempelvis i berättelserna om Vasa-Villes
Albatross och tullkapten Blomberg. I personporträtteringen finns säregna
personligheter med sina egna idiolekter, sociolekter och dialekter. Nedan ska jag
beskriva hur tullkapten Viktor Blomberg från Naatila, Rimito differentieras med
tanke på den egna idiolekten och dialekten, det finska rimitiomålet och hurdan
identitet Blomberg får på svenska.

3.2 List i spel

Tullkapten Blomberg
»Ei miesten kesken petetä, miesten kesken koetetaan, kumpi on taitavampi vain!« (AS I: 436, kap. 10).
»Inte bedrar man varandra karar emellan, utan karar emellan prövar man skickligheten helt enkelt!«
(SA I: 409, kap. 10).
Skool, Mattsson, sinun järkesi kulkee kuin täi, täi tervassa (AS I: 321, kap. 7)
Skål, Mattsson, din förstånd vandra som lus, som lus i tjäran (SA I: 307, kap. 7)

Alastalos sätt att agera (faire) snabbt och förnuftigt när tullen och tullkaptenen
Blomberg med tullarmanskapet anländer för att inspektera ”saltsäckarna i ruman”
(SA I: 281, kap. 7). Ombord har Alastalo visserligen annat än ”åttio tunnor salt,
tullfritt gods”, nämligen sockertoppor under saltet. Alastalo har ordet i sin makt
och kan ljuga (jfr Grices maximer) rakt upp i ögonen på tullkapten Blomberg.
471

Lyytikäinen 1992: 164.
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Alastalo har snabbt tänkt en plan som går ut på att bjuda på rom: ”’Nu skulle det
smaka bra med ett glas strakt i halsen!’ sa jag till Pukkila och Kråks-Mickel, som
stod på magasinsbryggan och som jag märkte av ögonen på dem att de hade sett
detsamma som jag.” (SA I: 282, kap. 7). Likaså var Pukkila med på noterna
”spektaklade du på så mycke käften hann, skälm och spefågel för både mig och
tullsnokarna” (SA I: 283, kap. 7) och ”’Alastalo-Mattsson har alltid bästa sortens
Sverigerom i skåpet!’ skroppade du, ackurat som om du redan hade varit där och
smakat” (SA I: 283, kap. 7). Tull-Blombergs ”plirögon skuttade redan omkring
som ekorrar i hans rörliga nuna” (SA I: 283, kap. 7). Alastalo bjuder in
tullkaptenen, tullarmanskapet och kocken, Pukkila och Kråks-Mickel i sin sal och
får efter många om och men in tullkaptenen ”med jämkanprat och
handpåläggning och ryggdunkning på gubben” (SA I: 285, kap. 7). Blomberg var
betänksam, kunde man nu gå in och dricka rom och vad säger reglementerna,
men Alastalo pratade på: ”’Nu ska vi inte sjenera oss och krusa i onödan!’ sa jag:
’överheten först! jag begriper nog att kapten är nummer ett!’ pratade jag, för
pratas måste det, när man engång hade ordet och dessutom skulle skydda en
annans tankar för att hoppa åt sidan onödigtvis: [...]” (SA I: 287, kap. 7). I
Alastalos berättelse finns humor då karlarna lurar tull-Blomberg med manskap att
dricka Alastalos beska gamla rom serverad av Pukkila. I berättelsen finns
situationskomik, hur man driver med tull-Blomberg och hur Alastalo i sin slughet
kan tala:
’Soromnoo!’472 ajattelin minä ryssäksi, tässä pianpäälle
täälläkin päristään kamraatteina: tullikapteenikin on jo
siirtynyt keinutuolille istumaan!
’Saittekos muut mitään, vai yksinkös Pukkila
omaan kurkkuunsa kaiken kaasi!’ puhelin minä jutun
aluksi kohta saliin palattuani, ja menin kohottelemaan
tyhjää karahviinia pöydältä. ’Pukki kaalinvartia, pukki
kaalinvartia ja Pukkila klasin korkki: sama historia!’
tullikapteeni nauroi keinutuolilta: tuuli oli alkanut
puhaltaa hyvältä kurilta! ’Milles kippari ny viruttama oma
kurkku, kun tiskivesi kuitti?’ kapteeni kysyi hihitti vielä
samaa menoa hyvältä kyljeltänsä ja silmät kiiluivat
vahingoniloisina nuppeina päässä. Mutta nupit
muuttuivat vilauksessa napeiksi: keinutuolilta sopi
nähdä piha-akkunasta, kuinka piika-Miina juosta
huiski parasta menoa kuistin ovelta pihalle ja sieltä
villastaen pyrynä edelleen, kadoten rantamäkeä alas.
’Mike jahti talossa? Vaimoveki jaaka ja hame humise, oleko
varis peltovaras?’ kapteeni kysyi mongersi huonolla
suomenkielellään, mutta silmänpippuroihin virkosi

’Såråmnå!’ tänkte jag på ryska språket, snart nog
präpplar vi alla på som goda kamrater: tullkapten har
till och med flyttat sig fram till gungstolen!
’Har ni andra nånting, eller har Pukkila hällt
alltihop i egen hals!’ sa ja; för att få pratbörjan genast
jag kom tillbaks in i salen och gick till bordet och
lättade på den tomma karaffinen. ’Bocken träggårsmäster,
bocken träggårsmäster och Pukkila kork i flaskan: samma
historia!’ skrattade tullkapten i gungstolen: nu hade
vinden skrotat på bättre kant! ’Hur skepparn ska skölja
egna halsen när diskvattnet borta?’ frågte kapten i samma
anda när han kom i farten och hans ögon blänkte som
två skadeglada knoppar i skallen. Men knopparna
förvandlades till knappar i en blink: från gungstolen
kunde han se ut genom fönstret mot tunet, hur pigMina kom knatande i full fart ut genom farstudörren
och vidare som ett yrväder och försvann nerför
brinken till stranden. ’Vad jäkta huset? Fruntimmer jaga
och kjolen fladdra, vara kråka åkertjyv?’ rådbråkade kapten
sin dåliga finska, men i ögonkornen vaknade ämbetet

472 Det förfinskade ordet soromnoo bygger på det ryska uttrycket vsjo ravno som förekommer i utrop och betyder ’det gör det
samma’, ’sak samma’, ’låt vara’, men användes på 1900–10-talet också i betydelsen ’farväl’, se Paunonen 2000: 1068, s.v.
soromnoo!.
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virka taaskin ja katse vahtasi ruotsiksi!
(AS I: 301, kap. 7)

till liv igen och ögonen glodde på svenska!
(SA I: 289–290, kap. 7)

Alastalo hakar på tull-Blombergs tal men endast i tanken: ”Det är just
kråkjävlarna vi vaktar på, tullkråkorna! skulle det ha hunnit rinna till i min egen
skalle, men till alla lycka var Evastina i detsamma kommande i salsdörren med sin
bricka, så att i det klirret skulle inte ens en stramare karl än tullkapten ha hållit
styrsel på vettet: [...] (SA I: 290, kap. 7). Alastalo talar som han minns: ”’Här ska
vi lägga lite rens på bordet åt tullråkorna med!’ var det på vippen att fan släppte
över läpparna på mig, men jag hann göra lappkast precis i tid och snackade
hövligt vidare: [...] (SA I: 291, kap. 7). Det visar sig senare att tull-Blomberg gör
sig till, talar dålig finska men i själva verket är han från Naatila i Rymättylä, på
svenska Rimito, och talar senare Rimitodialekt, det språk som han kunde. Till och
med Pukkila vill nu gärna uttala sig: ”Pukkila harklade strupen klar [...]” (SA I:
293, kap. 7) ”[...] en sådan tullare som Blomberg” och ”Blombergs stollglosiga
nuna” (SA I: 295, kap. 7) lurar man i bättre ärenden. Tull-Blomberg, som vill
vara herrskap jämfört med bondkaptenerna, tagglar på sin mödosamma finska. Så
här differentieras Blomberg i den svenska översättningen:
Jotain kapteeni kuitenkin oli viran vuoksi ja takin
nappiensakin tähden sekä muunkin siivollisuuden ja
esivallan arvon nimeksi puhella mongertavinaan
vaivalloisella suomenkielellään: ’Ettei vaan olemas
smuggelitavara, Mattsson? Ei saapi tuoda vekeviä Ruottista!
Kotona lupa poltta, ei smuglata! Paluviina talonpoja suuhu
tarppe hyve ainette, ei tarvis mouka suu, ei kunjakki, ei rummi!
Ei haaska variksille kruuti!’
Pukkila keskeytti Alastalon ja naurahti: »Muistatkos,
mitä hän vielä sanoi muuta: ’Sinu viljele rummi liika paljo,
Mattsson, liika suuri vatta, suurempi vielä kui minulla. Kuka
kunnioittama minu sinu vieress ja esivaltta, ku sinu paksump?
Mitä teke talonpoikakippari nui suurella vattalk? Liika
herranen vatta, liivin knappi pullottamas julki syndisest, rasuva
liika paljo, sinu olemas liukas mies, vaaraline mies, sinu olemas
angerias sorme välis, kun pitele: minu eppele sinu, vaikk juoma
sinu ainett!’ Miltäs tuntui, Mattsson, kun oli nieltävä
karvaan marja ja pidettävä suu höövelinä ikäänkuin
mamsellia puhuteltaessa? Kokki oven suussa nauroi
niin, että hihkui tuolillaan ja minäkin sain kakistella
ison aikaa, kun meni pyrskähtäessäni sinun pahuksen
pikiöljysi väärään kurkkuun!» (AS I: 312, kap. 7)

»[...] Nånting måste kaptenen i alla fall för tjänstens
skull och uniformsknapparnas också och för annan
anständighet och överhetlig myndighet traggla på sin
mödosamma finska: ’Att bara inte smuggelivara, Mattsson?
Man inte får ta sin starka från Svärje! Få bränna hemma, inte
smuggla! Brännvin tillräckligt bra i bondarnas munnar, inte
tarvas konjacki, inte rummi! Inte össla krut i kråkorna!’«
Pukkila avbröt Alastalo och flinade till: »Kommer
du ihåg vad annat han sa: ’Du hålla för mycke rummi,
Mattsson, för mycke mage, ännu mer än jag. Vem respektera
mig och överhet bredvid dig som vara tjockare? Va göra
bondskeppare med så stor mage? Alltför herrskapsmage, västen
spänna förskräckligt syndigt, för mycke fläsk, du vara hal man,
farlig man, du vara ål i fingrarna när man hålla tag: jag lita dig
inte, fast jag dricka din vara!’ Hur kändes det, Mattsson,
när du fick svälja den besken och ställa mun så artig
som när man språkar med mamseller? Kocken vid
dörren skrattade så han skrek på sin stol och själv fick
jag hosta och krackla ordentligt för jag fick din djävla
beckolja i vrång strupe när jag frustade till!« (SA I:
299–300, kap. 7)

Alastalo driver med tull-Blomberg och säger: ”Men jag skulle aldrig våga smuggla
i land så mycke som en byxknapp så länge ni är tullkapten i våra vatten!” (SA I:
301, kap. 7). Alastalo fyller på med den dåliga rommen och Blomberg dricker.
Nedan berättar alltså Alastalo hur Blomberg dricker, och Blomberg för sin del
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ger en beskrivning av hurdan Alastalo är som person och vågar nu kritisera
honom. Blomberg, som ville ”storas”, talar ”en märkunderlig finska” fastän han
ju är från Naatila i Rimito:
’Kaadas lisään, kippari!’ sanoi hän, kun tunsi taas
vakavan tuolinlaudan selkätyvensä alla eikä enää jalkoja
huiputellut, ja lykkäsi pöydällä tyhjän lasinsa eteeni.
Merkillistä kyllä, puhui hän tällä kertaa selvää
suomenkieltä, eikä enää herrasmaisesti mongertaen niin
kuin ennen, eihän hänen sitä aluksikaan olisi tarvinnut
tehdä, sillä Rymättylän Naatilan poikia hän oli, mutta
virka ja herruus pani isottelemaan. Mutta äskeinen
tuimaus oli ensi leiskaukseltaan selvästi kirkastanut hänen
pääknuppiansa. ’Mite varte sinu, Mattsson’, sanoi hän äkkiä
terävästi ja mongerrukseensa palaten, ’mite varte sinu,
Mattsson, aina seila jahdissa knappi lasti, lommo lasti, kun
minun syynissä?’ kysyi hän, kun kaatelin uutta rommia
hänen lasiinsa. ’Minu aina ihmettelemä ja eppelemä, kun
luukku avata ja ruuma pohjalla lasti kui kana tripaus kana
perssest: kiikari tarvittema, ett näke, onks lasti! Mite varte,
hullu mies, sinu seilama tyhjä jahti Stockhomist? Miks’ ei ota
teys lasti sisään? Tiena parempi, ku on teys lasti suola ruumas!’
jamasi hän ja ärisi korvan vieressä kuin hörhiäinen .
Minä huomasin, että nyt oli juttua venyteltävä
niinkauan, että äskeinen tuikaus kerkesi päähän asti
kapteenilla. ’Riski liika suuri, riski liika suuri!’ panin
minä ja kaasin rommia niin rohkasti kapteenin lasiin,
että laimiska juoksi pöydälläkin. ’Engelsmanni nappaisi
pian, kun kyttäisi luodon takana ja niihin suihin menisi
koko kallis lasti jahteineen päivineen!’ puhelin minä ja
työntelin varovasti, ettei aine läikkyisi yli, lasia
pöydällä lähemmäs kapteenia. ’Minä olen köyhä ja
varovainen mies, minä en mene riskeeraamaan liikaa,
puoli lastia suolaa, siinä on kaikki, mitä minä vuovaan
engelsmannin kynsiin! sanoin minä ja olin totinen.
’Kun saisi seilata maahan sokeria ja kahvia, silloin olisi
laita toinen, silloin kannattaisi seilata täysi lasti, lastata
ruuma täyten ja pinota täkillekin sen verran kuin
reilinkien sisäpuoolella varisematta pysyy!’ lissäsin ja
olin vielä totisempi. ’Kui sinu puhele, Mattsson? sinu olemas
sittekin yksinkretaine mies, vaikka sliipattu penteel! sokeri ja
kahvi paljo tyyris, engelsmanni nappa sokeri myös, riski paljo
suuri, sinu ruineerattu mies! ymmärrys hoi! Blombergin
silmät alkoivat olla kyllä aika sameat, ja niiden oli
vaikeata molempien yht’aikaa tämmätä tutkainta
minuun, mutta harmaan perukoilla piili vielä kuitenkin
joku epäilyn koira vahdissa ja minun täytyi pysyä
nahoissani. Tosi kyllä on, että minun alkoi
kärsivällisyyteni olla lopussa ja minua rupes
kiukuttamaan, kun ei mies pehmene, vaikka niin
rehellisesti juo: hän oli jo tyhjentänyt lasinsa taaskin ja
hivutti tyhjää minun eteeni uuden kerran täytettäväksi.
’Sinulla hoono järki, mutta hyve rummi!’ sanoi hän. (AS I:

’Ta och fyll på här, skepparn!’ sa han, när han igen
kände en stadig stolbräda under ryggslutet och det inte
länger svindlade för hans fötter, och skuffade fram sitt
tomma glas mot mig över bordet. Märkunderligt nog
talade han nu rena finskan, och inte längre med sin
herrrskapsbrytning som förut, och det hade han inte
heller behövt göra i början, för han var hemma från
Naatila i Rimito, fast ämbetet och herrskapligheten fick
honom att storas. Men supen nyss hade i första vändan
tydligt gjort honom klarare i knoppen. ’Vafför bruka du,
Mattsson’, sa han så med ens helt skarpt, och bröt på
nytt, ’vaffö bruka du, Mattsson, alltid segla knapp last, för lite
last, när jag komma syna dig?’ frågte han medan jag slog i
mera rom åt honom. ’Jag alltid undra och misstänka, när
öppnas lucka och nere i ruman ligga last som hönslort ur
hönsaröven: kikare behöva till att se den lasten! Vafför det,
tokig karl, att du segla tomlast från Stockholm? Vafför du inte
ta lasten full? Bättre tjäna du om lasten full med salt i ruman!’
tjatade han på och surrade som en geting. Jag
märkte att nu måste man dra ut på pratet ett tag så att
den sista klämtaren skulle hinna opp i huvut på kapten.
’Risiko för stor, risiko för stor!’ sa jag och hällde så
friskt med rom i kaptensglaset att det rann en slatt på
bordet. ’Engelsman som lurar bak klintarna skulle kapa
mig hastiga tag, och så miste jag hela dyra lasten med
jakt och allt!’ förklarade jag och skuffade försiktigt,
för att inte skvimpa, glaset närmare kapten. ’Jag är en
fattig och försiktig karl, jag vill inte riskera för mycke,
en halv last med salt, det får räcka, det är allt jag vågar
lämna i klorna på engelsman!’ sa jag och lät allvarsam.
’Fick man segla in socker och kaffe skulle det vara en
annan sak, då skulle det löna sig med full last, att ta
rummet fullt och trava på däck till på köpet så mycket
som det ryms innanför relingarna utan att trilla av!’ la
jag till och lät ännu allvarligare. ’Hur prata du, Mattsson?
du vara enkelhuvud i alla fall, fast slipad jäkel! socker och kaffe
mycket dyra, engeslman konfisschera socker med, risiko vara
mycket större, du ruinerad karl! fatta väl det!’ Blomberg
började nu bli rätt så dimmig i ögonen, och de hade
besvär med att stämma udden på samma gång mot
mig, men borta bak det grånande gömde sig ännu
någon misstrons hund på vakt och jag fick lov att hålla
tungan rätt. Sant nog att mitt tålamod började tryta och
jag började bli arg på att karln inte blötnade fast han
drack så hederligt: nu hade han tömt glaset igen, och
makade det tomma mot mig till ny påfyllning. ’Du ha
klent förstånd, men bra rum!’ sa han. [...] (SA I: 305–307,
kap. 7)
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319–320, kap. 7)

Den svenska översättningen härmar Blombergs tillgjorda dåliga finska så att
svenskan är på samma sätt tillgjord dålig svenska. Detta skapar samma
humoristiska personporträttering av Blomberg som börjar bli full och Alastalo
fortsätter att driva med honom och häller på rom i glaset. Blomberg klappar
Alastalo på axeln: ”’Präktig karl, präktig karl, du Mattsson!”: [...]! ”Skål, Mattsson,
din förstånd vandra som lus, som lus i tjäran, men min hoppa som loppa, som
loppa på lakan! Förbannat trevligt att supa med rejält folk! Tullman och tullprejad
är kamrater när de förstår varann!’” (SA I: 307, kap. 7). Det hejdlösa och
karnevalistiska finns i denna berättelse där Blomberg sups full. Blomberg, som är
finskspråkig från Naatila i Rymättylä, det svenska namnet Rimito, och talar
allteftersom han blir fullare ”det språk som han kunde”, dvs. den finska
Rymättylädialekten. I nyktert tillstånd ville han rådbråka sin finska för att vara
bättre folk, i den svenska översättningen skapas denna föreställning med att han
talar rådbråkad svenska:
[…] ’Mutta eikös oteta lasia vielä, jos sopii!’ lisäsin ja
lykkäsin auttelin hänen eteensä sitä lasia, jota hän jo itse
sormin haritteli. ’Prehti mies, prehti mies! sinu
Mattsson!’ taputteli kapteeni minua olalle, ’sinu

olemas prehti mies, mutta saakelin yksikertane:
engelsmanni nappa poole lasti yhtä hyvi kui te
lasti! Skool, Mattsson, sinun järkesi kulkee kuin täi,
täi tervassa, muta minun hyppää kuin kirppu,
kirppu lakanalla! Perhanan mukavaa ryypätä rehtien

miesten parissa! Tulliherra ja tullipreijari ovat kamraateja, kun
he ymmärtävät toisiansa.’
Visanen knuppi samalla Blombergilla, niin virutettu
pää sisäpuolelta kuin vuoden vedessä maannut katiska,
ja nyt vasta alkoivat merkit puhua, että ajatuksen
nilkoilta olivat holtit helppaamassa: mies puhui
vääntämättä sitä kieltä, jota osasi! Aika jo olikin, sillä
minulla alkoi kellarimestarin rommi jo veisata viimeisiä
virsiään karahvissa ja astia pahasti kevittää käsissä; sitä
oli viljelty tihuvasti viimeisen tunnin kestäessä, eikä se
mikään Zarpathin lesken kruukku ollut, kyllä sen pohja
aikanansa paljastui; […]. (AS I: 321, kap. 7)

[…] ’Men ska vi inte ha ännu ett glas till, om det
passar!’ la jag till och sköt och hjälpte fram så smått
detta glaset som han själv redan trevade efter med
fingrarna. ’Präktig karl, präktig karl, du Mattsson!’
klappade kapten mig på axeln, ’du vara präktig karl men

sabla enkel i förstånd: halva last kapa engelsman
lika lätt som fulla! Skål, Mattsson, din förstånd
vandra som lus, som lus i tjäran, men min hoppa
som loppa, som loppa på lakan! Förbannat trevligt att

supa med rejält folk! Tullman och tullprejad är kamrater när de
förstår varann!’
Masurknopp på denne Blomberg, hans skalle var
invändigt så spolad som en katsa efter ett år i vattnet,
och först nu började tecknen visa att hans tankar
kroknade i knäna: karln talade oförvrängt det språk som han
kunde! Och det var på tiden, för källarmästarns rom
började sjunga på sista versen i buteljen som kändes
obehagligt lätt i händerna; den hade varit i tätt bruk
den sista timmen och den var ju ingen änkans kruka i
Zarpath, med tiden kom ju botten fram; […]. (SA I:
307–308, kap. 7)

Blomberg faller av stolen och ligger under bordet och han lyfts upp och bärs ner
till stranden av Lahdenperä och Härkäniemi. Blomberg talar först
”herrskapsfinska” men senare övergår han till Rimitodialekt:
[…], että nyt hänellä oli Härkäniemen naamasta koko
eturiki näkyvissä. ’Fogdi!’ kiljaisi hän kolmannen kerran,
ja oli samalla aivan selvä mies ainakin kielenpäältään ja

[…] att han fick hela framriggen av Härkäniemis nuna i
sikte. ’Fogde!’ hojtade han tredje gången och i detsamma
var han nykter karl åtminstone i tungändan och på såna
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niiltä paikoilta otsaluun takana, jotka pistävät ihmisellä
silmät killimään vuohen kileinä päässä, niin selvä, että
kieli vahveni kangerruksissaan. ’Eikös olemaskin
Herkkeniemi, piru pärkkele!’ mongersi hän ja
hammastarhasta poukki sanaa kuin katrasta karsinan
veräjästä, mustaa ja valkoista lammasta sekaisin.
’Herkkeniemi, piru pärkkele, ko myy sokeri Turu rännas minu
noka edes, minu niistety noka edes, ko minu kattele sillan päält
alas paatei, kattele ja vahta, minu nekemäs, omi silmi nekemäs
sillan peelt, ko luura, pahus, kyttä ymbriks, mutt ei ylöskesi,
vete, venyttele sokertoppi paatis suol’sekkette peitost, kattele
ymbriles visuste, mutt ei ylöspei ja vete framil sokertopi frouva
varte möljäll. Minu nekemä, minu juoksema, hutkima kova
kyytti rantta, huutama jo kaukka, trapuilt, huutama ja
huikkama: ’Onks suli, pahus, sokeri paatis suoktte ali!' mutt
mites teme, Herkkeniem, pärkkele? jette sokertoppis siihe
paikka, o kui kiäl suulävel ja vesi ränni suus pestis kimpus,
repele ja nytki, potkaseki, ja ko minä ole paikal, nii siilo paat
keikku jo ulkon rannast keskel jokki, ja minä kattele möljält,
kon priiseil vähä liukkaste nouse mastos! ’Om mar kyl minul
sitäkin lai, sopi juost Kuuva nokka kurottama’, huuta viel
jälkkes, ko sai helvari vårrest kii ja istus tyyri. Minul o vähän
kiir ny, kosk o hyvä tuul ja pyhki!’, puhele viel pirujas
taakseskin, ko vahvas briisis lähte seilama jokki alas. Mine
niisti ensi nokkan, ennenko minä ymmärsi, mut sitt minä läksi
travama. ’Trott, trott’, sanos vatt liivi all, ’hot, hot’, sanos
sukan kantpää patiineis, ko minu oi kiir ja minä juoksi!
Ensmäises kadunkulmas minä kirosi, toises minä pyyhen
ottatan, kolmanes minä törmäsin yhde muijan katurännisse
siunama itteäs, ja neljenes nuokus isvosik troskilas kaduvieres
suvikuumas. Minc niinku kere troskil ja nakoma ja hosuma
isvosikka selkke niin ko vimman. Se heres ja rupes vuorostas
hosuma hevostas, ja nii lähdetti, että pöörä firisivä, mut pei
Raunistula, ko minu meininkin oi Ottkantti! ’Mihi helvetti sine
aja, ko joki juokse pci linna!’ huusi minä ja repeli ohjasperist
isvosika korvatte ohitte niin ett laki nurkis kuumott. Kyll me
Ottkantti sk tulttinki, mut ko me peesti Kanavanokal nii seila
piru jo kui kooho Pikisaart kohde ja vihtaa pärkkele, punasel
nesduukil paattis ahterist minul ko minä seiso möljäl ja häritä
kalppia nyrkki rannal. Kyll minä miähen tunne silt erält,
vaikken muust viss’ oi, kon parrast!’ Blomberg puheli
lopulta jo selvää rymättyläläistä, niin että minä
ymmärsin, ettei enää ollut hätää ja vaara ohitse siis ja
aloin rauhoitella miestä, varsinkin koska Härkäniemi oli
jo tullut kärsimättömäksi ja murahteli kapteenin pään
takaa kapteenin kiroomisiin. (AS I: 360–361, kap. 7)

ställen bak pannbenet som får en människas ögon att
glo som gluggarna på en getabock, så nykter att hans
tunga stärkte sig och nästan slutade stappla. ’Var det int
Herckeniemi, fan å pärckele!’ sluddrade han och nu kom
det ord skuttande ur tandgården på honom som en
fårskock genom kättagrinden, svarta och vita får om
vartannat. ’Herckeniemi, fans pärckele, han som såldist socker
ve Åbo strann mitt för näsan påmme, snyöt mej gjord han, när
ja oppservera båtan oppifrån bron, oppservera å vakta, så sier
ja, me eigi yöga sier ja oppifrån bron, hur han lura, jäkeln, titta
kring sej gjord han, men int oppåt, å så dro an, så hala an
sokertoppan fram undifrån saltsäckan i båtn, han titta noga
kring se, men int oppåt, å dro fram sokertoppan åt ein fru på
brygga. Jag såg e, ja ti spring, jag rusa ner i strann, ja skreik på
langt håll, ja skreik å ja hojta: »Har tu fan soker undi salte i
båtn!« men han, Herckeniemi, va gör an tå, pärckele? an lämna
sokertoppan straxt på fläcken, så for an på fanglinon som eitt
skott, å reiv å knöck å sparkas, å när ja hant fram så guppa
han me boåtn mitt ut i oån, å ja styo på bryggon å så hur
sprisegle far lite kvickt opp i mastn. »Kanski att ja har te sortn
å, tu kan spring ti Kuvauddn å sträck de«, ropa han ännu när
an hitta jölvarn å satt se ner. »ja har lite brått nu, fö ja fick
lagom vinn!« sa’n ännu på jäkelskap bakett se när han segla i
väg i go bris nerför oån. Ja snyöt me om näsan först men så
begreip ja å trava i väg. Trått, trått, klånka magan undi västn,
hått, hått gnava strumpheiln i bottin för he va brått å ja sprang.
Vi första gathyörne svor ja, vi andra torka ja me i pannon, vi
tredje skuffa ja ein käring å sitta å vlsina sej i rännstein, å vi
fjärde satt e ein isvåssik med drosko i sommarvärmen. Ja liksom
hoppa opp i droskon å börja banka å slå isvåssiken så
förskräcklit. Han vakna å börja banka på hästn sin, å så for vi
så hjulena spraka, men åt Raunistulahålle, fast ja ville ti
Åttkantn! Vart i helviti kyör tu fast oån far mot slotte! skreik
ja å dro i tömmarna förbi örona på isvåssiken så ja skrapa
myssån å han. Å fram ti Åttkantn kom vi men när vi kom ti
Kanaluddn så sejla den fan reidan bort mot Beckholmen å vifta
pärckele me ein rö näsduk i aktern när ja sto på strann å knyöt
nävan. Nog känner ja igen den karn från he gangon, fast ja ä
int säker på mer som skägge hans!’ Blomberg hade allt mera
gått över till rimitåmål, så jag begrep att faran var över
och ingen nöd på färde, och började lugna honom,
särskilt som Härkäniemi nu började bli otålig och
morrade bak huvut på kapten i takt med hans svärord.
[...]. (SA I: 342–344, kap. 7.)

Blomberg är hemma från Rymättylä, Rimito och hans finska dialekt är i det finska
originalet rymättylänmurre (AS I: 361, 371, 372), i den svenska översättningen
rimitomål (SA I: 344, kap. 7). Blomberg talar rimitomål: ”Blomberg hade allt mera
gått över till rimitomål, så jag begrep att faran var över och ingen nöd på färde,”
(SA I: 344, kap. 7). Men tull-Blomberg talar ännu tills han ”somnade in igen i
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oskuldens sömn, och hans huvud vippade av och an på Härkäniemis trygga
bringa för varje hasande steg som en rova dinglande i sin blast” (SA I: 344, kap.
7).
Det var inte lång väg från salen på Alastalo och ner till tulljakten vid
magasinsbryggan men svettpärlorna sipprade på Härkäniemi och Lahdenperä
som bar på tullkaptenen, ner i hans koja. Härkäniemi sammanfattar händelsen:
”’den har förtjänat sin sömnvila som har orkat med ett sånt knog som Blomberg i
dag, slitit strupen med att städa Alastalos klaffskåp på överårigt skräp och sett till
att på kronans vägnar att nästa års sockersovel är bärgat för ett par socknars
behov’” (SA I: 345, kap. 7). Detta hade ”Härkäniemi pratat medan han pysslade
och för en gångs skull i livet vårdade sig om barnflickssysslor och drog opp
täcket över skägget på kapten till förtrogen tröst under lilla kinden.” (SA I: 345,
kap. 7). Det stora skrattet riktas mot tullkapten Blomberg och hur han kan luras
genom att romtrakteras (SA I: 342, 343, 344, kap. 7). Sedan var historien slut.
Alastalo ”spottade sitt vanliga drägeldugg på bröstet till ett tecken på att historien
nu var slut, och ett skrattgnägg här och var i salen belönade hans godmodiga
berättelse” (SA I: 346, kap. 7). Dessa berättelser är viktiga med sin
metafunktion,473 dvs. med berättelserna och deras språkliga utformning beskriver
Kilpi de olika personligheterna och hur de ska hanteras, så som Alastalo tänker:
”låt oss bräka om forna tiders betesmarker så vattnas det i mun och de kan idissla
ännu medan de blir klippta! tänkte han, Alastalo.” (SA I: 347, kap. 7).
Komiska mått får också beskrivningen av bonden Kråks-Mickel, Mickel
Mickelsson: ”en tafatt karl till sin näsaställning och ansenlig till sitt utseende,
fastän rik som ett troll tack vare farsarv och egna slantvändarnypor” (SA I: 314,
kap. 7). Han harklar sig i salen då Alastalo och Pukkila berättar om tullBlomberg. Kråks-Mickel, ”påminde alltså nu om sig själv, eftersom andra inte
tycktes komma ihåg honom, och harklade sig i dörrvrån, och det rätt så ljudligt”
(SA I: 315, kap. 7). Det var han som snålade också med ord, han brukade sitta
tyst och nu i salen sade han plötsligt: ”»En gluptratt hela Blomberg!« ljöd nu ett
rungande ord ur dörrvrån på nytt:” (SA I: 317, kap. 7). Kråksen, rike Mickelsson
på Kråklandet menar (genom berättarens synvinkel) att både Alastalo och Pukkila
kunde ha haft sina skäl att tänka på honom just i dag i salen: ”Alastalo därför att
han som ligger ute med stornoten måste se till i synnerhet att bredryggat folk är
ivriga att hugga i med skulderkraft och nävar att luka i linorna, och Pukkila därför
att man ännu inte visste allt om dagens ärenden, och vägen måhända skulle luta
på så sätt att en mager karl kunde behöva en fetare vän att skarva i sin egen vikt
med,” (SA I: 314–315, kap. 7). Hela salen tystnar när Kråks-Mickel tar till orda,
473
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detta är ovanligt, men han tystnar ”lika tvärplötsligt som han helt oväntat hade
tagit till ord” (SA I: 323, kap. 7). Kråks-Mickelsson ”hade gjort slösaktigt
ordabruk”. Tystnaden beskrivs med en liknelse: ”I salen kom nu en likadan
stund, som på havet, när sydosten mitt under en stadig sydvästan oväntat får i sitt
huvud att pröva om också han har kinderna flåsfärdiga och mitt i allt pustar
grinande ut en tusansjusjungande kastil att sopa över vattenslättsvidden och driva
upp raggtestar där sjön har manar och lugg för blinden att hugga klorna i, [...]
(SA I: 323, kap. 7).
I salen är det Alastalo som anger tonen – han är strategen som
uppmärksammar Kråksen: ”sade Alastalo och såg på Kråksen med samma slags
ögon som man ser på en karl, som man vill berömma”, »[...]!« ”bredde Alastalo
på berömmande och beskyddande” (SA I: 325, kap. 7). I Alastalos
förhandlingsstrategi ingår att vara den rike storbonden Kråks-Mickel till lags.
Berättaren kommenterar Alastalos sätt att vara (modaliteten être). Till och med
tull-Blomberg tycks kvickna till så pass att han hör något från Mickel i ugnsvrån:
[…] ’Puhelikos muurin kaakeli, vai mies muurin nurkassa?’
kysyi hän paki ällistyneenä, kun ei sieltä käsin
enää enempää pukahdusta kuulunut, ja se mikä oli
ennen
ollut
liikkumattomana,
oli
taaskin
liikkumattomana. ’Kaakeli sanoi, että minulla paksu
kurkku ja rommilla lyhyt reisu vatsaan!’ riemastui hän
nauramaan koko sen tyngän hyppimältä, joka hänen
ruumiistaan istui tuolilla, ja siemasi naamaansa sen
laimiskan, mikä hänellä vielä oli jäljellä lasissa pohjilla.
’Präntshaka nurkassa, mutta viisas mies kuin Salomon
sananlasku!’ hoilasi hän ja killisti nauriin silmiä

naamassansa Mikkeliin, kuin seitsemänteen
ihmisenihmeeseen Naantalin kadulla. ’Naamalta

kuin kaakelin neliskantti, mutta puhuu kuin Daniel
Baabelissa: pitkä kurkku, sanoi, niin viinalla virstan matka,
lyhyt kurkku, sanoi, niin rommi kohta kotona! Blombergilla
priima järki, Blombergilla järki kuin kanan nokka: noukkii
viisaan sanan kuin jyvän tunkiosta, ja ajatuksen madon
vaikka kollomoukan poskihampaasta! Kurkku lyhyt, jestankiesus sitä ajatusta! niin rommilla lyhyt matka ja talonpojankin
rommi pääsee taivaisiin ja tulliherran hattuun! Missäs sinulla,
Alastalo on enempi ainetta? Blombergin kurkku on lyhyt, niin
kuin salomo ja kaakeli uunin nurkassa sanoi, ja kipparinkin
rommi kiipee sitämyöten kunniaan ja pääsee herrasseuraan
kapteenin päässä!’ Hän työnteli tyhjää lasiansa minua
kohden pöydällä, ja minä vähän peljästyin, että tuleekos
täsä tosi sittenkin eteen ja Pukkilan perhannalle nauru,
kun minun sittenkin olisi käveltävä vielä klahville, ja
haettava sieltä pöydälle sitä, jota Pukkila tiesi siellä
olevan. Mutta Blombergilla olikin jo järki siltä päivältä
viimeisillä niiskauksillaan, […]! (AS I: 342–343, kap. 7)

[...] ’Va he ungskakle som tala, heller va e han i ungsvroån?’

frågte han helt förbluffad när som där inte
avhördes något ytterligare knyst, och det som det
tidigare hade varit orörligt var orörligt på nytt. ’Kakle sa
tjocker hals på mej å korter magaväg fö rommen!’ livades han
till att storskratta så hela stabben hoppade på stolen, och
svepte i sig den skvätten som han ännu hade kvar på
glasbotten. ’Brannstaka i knutn, men kloker som Salomos
ordspråk!’ hojtade han och glodde med

kålrotsögonen på Mickel som på sjunde
underverket i Nådendal. ’Nunan som eitt fyrkantskakel,

men talar gör an som Daniel i Babel: langan hals, san, så supe,
har eint verst ti fara, korter hals, san, så är rommen straxt
heim! Blomberg har prima förstånd, Blomberg har förstånd som
ein hönsnäbb: pickar kloka ord som korn ur dyngstan, och ein
tankemask ur tand på ein bonnlurk! Korter hals, herrejösses ein
sån tanke! så ha rommen korter väg å bonnrom komber ti
himlen den me å får bo i hattn på ein tullherr! Alastalo, har du
mera virke nånstans? Blombergs hals är kort, som Salomo och
kaklet i ugnsvrån säjer, och den vägen kan en skepparrom
klättra opp till hedersplats bland herrskap i ett kaptenshuvud!’
Han skuffade fram sitt tomma glas över bordet till mig,
och jag vart ju en smula rädd för att jag måste ge mig
av till klaffen ändå och ta fram på bordet det som
Pukkila visste att där fanns. Men Blombergs förstånd
höll på att dra sin sista suck för den dagen, [...]! (SA I:
327, kap. 7)
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Så som Lea Rojola visat i sin undersökning av tilläggsberättelserna, är de viktiga
för helheten och syftet med barkmötet antingen som förebild (berättelsen om
Albatross) eller enbart som tidsfördriv (humoristiska berättelser t.ex. om tullBlomberg och Friisen). Likaså kommenterar berättaren i slutet av kap. 7 att dessa
berättelser var ”sen gammalt välbekanta saker för en och var, de flesta hade ju
varit med själva, och när berättades inte dessa minnen på nytt om inte när man
var på gott humör och satt många tillsammans: trivsamt då är trivsamt alltid!”
(SA I: 346, kap. 7). Alastalo ville fylla ut med ”lagom pratrum medan kvinnfolket
sprang salen kring med sitt kaffe och inget riktigt allvarsprat passade i stycket,
och det i alla fall kommer an på värden att hålla gnägget vid liv i skäggen i sin sal,
så inte främmandet börjar titta sig utmed näsan medan de väntar.” (SA I: 346,
kap. 7). Alastalos spelstrategi är tydlig – han sonderar terrängen noggrant innan
barkritningarna och fundationsbrevet plockas fram denna dag i denna sal på
Alastalo:
Alastalo sylkähteli tuttua vihiänsä rintapielillensä merkiksi,
että juttu nyt oli lopussa, ja naurunhöräys siellä täällä salissa
palkitsi hyvätuulisen pakinan. […]. Sitäpaitsi on takan
tultakin viritellessä aina viisasta kohennella halkoja
kuiville kyljille ja kehitellä tuohet hyville riisteille
ennenkuin valkean sytyttää, jotta liekin kieli pääsee kohta
alussa ruokavain mauille, ja samaten on ihmisiäkin ja
miesköllejä aseteltava pinoillensa ja käänneltävä sopupitelyllä ja
taitopuheilla niille kanteille, joilta mielen haruset luonnostansa
ovat rohtimilla ja halun haituvilla, niin että virikkeellä, kun
sen viimeinkin lykkää likelle tikun karvoja, ei ole
enempiä viran vaivoja, kuin krihaista kuiviin, ja lieska
ritisee niin kuusisessa kuin koivumähkässäkin sinne
asti, josta toro nuolemiltaan nielee nokiseen kurkkuunsa niin
savun sakeat puuhkat kuin puikkivat tulen kieletkin ja
liehtavan valkean huiskavat latvat! Alastalo siis vihitteli
tyytyviä rintapielillensä ja kuljetti salissa miehestä mieheen sitä
ystävällistä silmää, johon lammaskarjan katisjalla on
varaa, kun katras loikkii kesynä karsinassa ja uuhta
kuhisee vierillä altisna vuoroltansa polville niin
villavana kuin saksilla on keritsimenpieltä purra:
määkytään muinaisia laitumilta, niin heruvat suut
hyville märehtimisille keritessäkin! ajatteli hän, Alastalo.
(AS I: 364, kap. 7)

Alastalo småspottade sitt vanliga drägeldugg på bröstet till ett
tecken på att historien nu var slut, och ett skrattgnägg här och
var i salen belönade hans godmodiga berättelse. [...]
Dessutom är det alltid klokt att tända en brasa så att
man makar klabbarna med torra sidan neråt och lägger
nävret på goda späntor innan man gör upp elden, så att
den strax i början slickar tungan mot något matnyttigt, och på
samma vis måste också människor och karaklampar
radas till rätta och vändas på med lämpor och pratkunnighet på
det slags kanter att deras tankar självmant sticker fram som
blår och begärelsetände, så att när man omsider lägger
fidibussen inpå pinnarnas stickor och fjår så behöver den
inte uträtta mer i sitt värv än spraka sig torr, och så
knastrar lågan vidare i både granved och björkkloss
ända dit upp där skorstenstratten suger in i sin sotiga hals
både rökens täta pustar och eldens dansande tungor och snart
nog den lågande brasans svepande toppar! Alastalo frustade sig
alltså förnöjt på bringan och flyttade salen omkring ifrån
man till man den vänliga blick, som en fåraherde har
råd med, när skocken skuttar tam i sitt hägn och där
vimlar av villiga tackor som väntar att få släppa till sin
ull på hans knän så mycket som saxen har eggar att
klippa med: låt oss bräka på om forna tiders
betesmarker så vattnas det i mun och de kan idissla
ännu medan de blir klippta! tänkte han, Alastalo. (SA I:
346–347, kap. 7)

Alastalo är målmedveten, han vet hur han uppnår sitt mål och kan förverkliga sin
dröm om en ny bark som är en sampo (som i Kalevala) som mal mera välstånd för
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dessa storbönder. Barken är ett tecken på tillväxt och utveckling.474 Alastalo kan
hantera olika människokaraktärer på rätt sätt – med list och slughet, med
planmässigt förnuft – med ordets och berättandets makt.
Efter Alastalos berättelse om tullkapten Blomberg fortsätter Härkäniemi i kap.
8 att berätta en annan händelse med Blomberg. Under kaffeserveringen kunde
Härkäniemi ”ju hålla lite låda”, ”och tiden går, så att vi är klara när vi kommer åt
att börja” (SA I: 348, kap. 8), dvs. när det blir rätt stund att börja barkmötet.
Härkäniemi berättar om hur tulljakten anländer och hur Alastalo fortare än kvickt
manövrerar och skickar i väg Janne Pihlman (då drängpojke, nu i salen alltså som
styrman och potentiell måg till Alastalo) till Kummelberget och därifrån tillbaka
för att berätta om att engelsmännen är på väg – detta för att få iväg tulljakten på
dem. Alastalo är själva lugnet när tullen anländer och Härkäniemi berättar:
[...] ’Sopivasti tulittekin!’ sanoin, ’katselin juuri lootaa
eteeni!’ sanoin, ja sylkeä mojautin minäkin harmissani, ja
aika laimiskan, mutta tullijahdin kannelle. ’Älä
hiivatissa, Härkäniemi, ärsytä niitä, on tässä muutenkin
peliä tarpeeksi!’ ähisi Alastalo korviini, mutta
tullikapteeni oli jo kuin pyhä pyry oman jahtinsa
parraspuun takana, silmät krihasivat päässä niin, että
piippunsa olisi sytyttänyt kipinöistä. ’Ele sylkke,
kollopärkkele, fiinil kruunun täkil, kyll’ mine sinu viel’ opeta.
Herkkeniemi fogdipahus, parttatas siivoma!’ tiuski hän ja
punotti niin vihaisesti, että minä jo olin kysymäisilläni,
’Rymättylästäkös ollaan ja silakanpää nielty kurkkuun’, mutta
Alastalo kerkesi ennen. ’Vai tuli kapteeni tänne rommipitoja
jatkamaan?’ puheli hän […]. Alastalo kuitenkin vain
jatkoi levollisia hampaitansa ja puheli, niin kuin
tullikapteenilla olisi ollut kiiru Turusta hänen
pakinoilleen. ’Paraaseen aikaan osasittekin tulla, kun
juuri on Tukholmasta palattu ja rommi tuoretta, viime
kerralla jäivätkin pidot kesken: […]: täytyihän kruunun
miestä puhutella höövelisti ja suoraan partaan, eikä
noin vain karsaasti ja olan ylitse sivukantilta! ’Rummi,
rummi!’ kihisi kapteeni ja ähisi laitansa takana kuin
pörriäinen ruudun pinnalla, josta ei pääse
puskemallakaan lävitse. ’Sinu rummi kui sontaliemi: kokki
kuulema kui Pukkila Pihlman hokema sinu korvalehte: sinu
juottamas hoono rummi tullihärroil, Pukkila, prehti mies,
sanoma: hoono rummi! ja sylkemä! Sinu, Mattsson, puheli
viimis kerta paljo klookust, minu ajatteli perä, ko minu
klaarantus: sinu ei ole yxikertane mees, niinku sinu naama,
sinu olema kaks’pohjanen mees, sauma all’ toist’ tyykki ja siin
tyykis vast langatte oikki färi. Minu funteerasi koton, ajatteli
sängys ja muistin kaike: vaarallinen mees, site poikka teyte
pittä silmä all!’ ajatteli ja sanosi muijallekin, heretin
kuorsamast ja sanosin, ’ens’ viikol’, muist’ se, ja san se minul,
ens viikol minu teyty taas Alastalo rantta ja luurama, ko
474

[…] ’Lagom kommer ni!’ sa jag. ’Jag tittade just efter
lådan!’ sa jag och spottade jag med i förtreten, och det en
rejäl loska, fast ner på tulljaktens däck. ’För helvete,
Härkäniemi, reta dem inte, det här blir tillräckligt
kvistigt ändå!’ fräste Alastalo mig i örat, men
tullkaptenen kom redan farande bak sin egen brädgång
som ett yrande väder, och ögonen gnistrade i huvut på honom så
man kunde ha fyrat sin pipa på dem. ’Lägg bli spottase,
bonnpärckele, på kronas fina däck, jag ännu lära dej,
Herckeniemi fogdefan, hur man städa skägg!’ fräste han och
var så ilskröd att jag just skulle till att fråga ’Är det till att
komma från Rimito och ha satt ett strömmingshuvu i halsen?’
men Alastalo hann före. ’Jaså kapten kommer och
fortsätta romkalaset?’ sa han [...] Alastalo bara fortsatte
med sitt lugna snack och fick det att låta som om
tullkapten haft bråttom från Åbo för att få sig en
pratstund med honom. ’Och nu råkade ni ju komma
just i rätta stunden, för vi är precis komna från
Stockholm och rommen är färsk, förra gången blev det
ju avbrott på kalaset: [...]’! ’Rummi, rummi!’ puttrade
kapten och brummade bak sitt stängsel som en humla
som inte kan stånga sig genom en fönsterruta. ’Dina
rummi som gösselvatten: kocken höra Pukkila-Pihlman prata
dej i öra: dåli rummi du mata i tullherra, Pukkila rejäla karn
han säja: dåli rummi! och spotta på! Du Mattsson tala sist
mycke klok, jag tänka efteråt när jag klarera: du ingen enkel
karl, som din nuna visa, du dubbelbottna karl, under söm sitta
annat tyg och det tyg ha rätta färgen. Jag fundera hemma, jag
tänka i sängen och komma alltsamma ihåg: farli karl, den gosse
man ska hålla på öga! tänka jag och säja det till gumman med,
jag väcka hon där hon snarka och säga, nästa veckan, kom ihåg,
och säj till mej, att nästa veckan jag ska tillbaks till Alastalo
strand och lura när Mattsson komma från ny resa, han segla
flinkt!’ (SA I: 353–354, kap. 8)

Rojola 1995: 225, 236.
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Mattsson tule uudelt reisult, se seila flinkist!’ (AS I: 371–372,
kap. 8)
[…].’Sinu seilama tell kertta teys lasti, Mattsson, oikke iso
lasti, paljo soola?’ puheli hän pirusiaan ja silmät pelasivat
Alastalossa niinkuin olisi ollut hyvänahkaisempikin
mies kannella. (I: 372) […]. ’Flinkki mees, sinu kelmi’
puheli hän siis ja taputteli kehoitteli Alastaloa
olkapäälle: esimaku oli niin hyvä, että kuolan märkää
tihkui äijän toiselle suupielelle. ’Rummi maistuma hyvi, ko
syyni ohitse!’ sanoi hän ja pyyhki tuhri parran karvoja
kämmenellään, ikään kuin olisi totilasin kumoomilta jo
jouhia kuivattava. ’Teys lasti!’ puheli hän pakisi kiiluvin
silmin ja oli niin tyytyväinen, että kieli nytkin pääsi
rymättyläläisille jenkoillensa, niin kuin maistellessa.
’Oikke lysti katel noi toimelist lasti, ko o nii uskoliset
tuuvattuki, ete rao kaltastakka nää säkkette välis, vaikk
nenäklaseil sihtais. Onks sinu lastis ruuman pohji myöre noi
tihuvast larot: sualsäki saaki tuuvatuks palitiivemäst lastisse,
kon sokertiopi kiäriväise, vai kui? Joku teist sanosikki, ett
sokertopi ova pahuksi kiärimä! Mut sanommar vaa, ett paljo
sinul o sualoi lastis, jos kölipuuhu ast säki kaik o sama
natsuuni. En minä mittä eppäl. Mut viran pualest täyty ruvet
muljama. Paremi minä sinu järjestäs ny kuitenkis ajattele ko
enne, kos ain oles seilan pualilastei haminaha, nii et o harmittan
sinu turh vaevas ja engelsmanni pualväline kiussamine!’ […].
(AS II: 371, 372–373, kap. 8)

[...] ’Denna här gång du segla fulla last, Mattsson, rikti stor
last, mycket salt ja?’ jäklades han och plirade på Alastalo
som om han var någon annan och godmodigare karl.
[...] ’Flinker karl, din bov!’ lät han alltså höra och
klappade Alastalo på axeln till en uppmuntran:
försmaken var så god att det dröp en smula drägelväta
om ena mungipan på gubben. ’Rummi ska smaka gott när
synen färdig!’ sa han och slätade sig över skägget med
flata hand, precis som om taglet redan behövde torkas
av efter toddyglaslyftet. ’Full last!’ småsnackade han
blank i ögonen och var så belåten att hans tunga igen
en gång hittade sina rimitiogängor, som om han
redan hade smakat. ’Riktit råolit ti si ein tåko räli last, å så
kärt stuva också, så man inte sir minsta springo mellan
säckana, int med glas på näsan eins. Har tu lastn ända ti bottn
lika täter: fö saltsäckan går ju myki bäter ti stuva som
sokertoppana trillar sej, heller va? He va nån utå er som sa att
sokertoppana trillar så föbannat! He säj ja bara, att myki salt
har tu om he va samma sortens säckar ända ner ti tjyölståckan.
Int misstror ja dej int, men för tjänstens skuld måst ja ju gräiva
nå lite. Men nog har ja bäter tankar om vette ditt än förr, när tu
skeppa halva lastren, så man tyckt synd om tina onödi bisvär å
ten lilla förtreitn tu gjord åt engelsman!’ [...] (SA II: 354–355,
kap. 8)

Blomberg talar och talar och ”solade sig så i sitt välbehag, att hans tunga
svettades ord som fettet pärlar om en skinksvål i ugnsbaddet” (SA I: 355, kap. 8).
Han vet att Alastalo försöker lura honom:
»Suala kuitenkis tarvita!» puheli hän, »ja kruunu o kovaste
tyytyväine semmossi alamaissi, ko ova nöyri ja lauppiai ja
seilava riskiläs ilman tiänstiäkki rehelist suala maaha. En
mar minä semmossi ihmissi kyll ymmärr, enk usk olevanka,
mut häppe minä rehelisest ja ihmettele perästkässi, jos täsäkin
paikas ny kölihin ast tuhdata, eik enemppä tul framil, kon
karvast suala ja tyhmi säkej. Mut täyre lasti sinä täl kerral
ole seilan, Alastalo, ja siit sinul pitä ol kunni! Minä kiro ain
ja väliste väkevämmästikin, ko luuku avata ja ruuman pohjal
on lasti semmone kasa kon kirpun paskamurunen, ja säki
päälpäätteks sikisoki hajustoil ruakottomast pisi ruuma,
niinko joku olis oll sohrimas lastis enne minu! Sinul ovakki
säki vähä nätiste tosa rivisäs!’ kehui hän ja katseli
Alastaloa silmävalkuaiseen, niin kuin kahvinkäristäjä
paahtimensa sisuksiin, josko pavut ruskettuvat. ’Tekis
miäl vähä häälyttä päälmäist, ja katto, mitä all mahta oll!’
sanoi hän, ja katseli miehiänsäkin, jotka seisoskelivat
luukun partaalla, odottaen, mitäs kapteeni käskee. [...]
(AS I: 373, kap. 8)

’Men salt bihöva ju alla!’ sa han så, ’å kronan är myki nöjder
me tåko undisoåtana som ä lydi å föralder sej väl å voågar frakt
salte hederlit å på eigin risk ti lande utan eigi fötjänst. Int för att
ja begriper me på tåkode mänskor, å ja tråor int ens att he såna
ha fundist här, men jag ska ärligen skämmas å förunder med
efteråt, om vi nu komber ända ner ti tjyöln å int nå annat hittar
som beska salte i dumba säckana. Men lastn har tu fuld he te
gangon, Alastalo, å he ska tu heidras för! Ja måst alltid svärja å
he ordentlit, när man öppnar luckon å på rumabottn får man si
ein last som ein loppstjit, å säckan ligger okristlit hulder som
tvärs ikring, som om e va nån ader å gräiva tär föri mej! Men
här ligg säckana så nätt i rad!’ berömde han och tittade
Alastalo i ögonvitorna, som när en kafferostare kikar in
i brännarn och undrar hur bruna bönorna är. ’Man bord
nu lätta lite på tom yövre å si va di finns undi!’ sa han och
såg på sina karar också, som stod vid luckan och
väntade på vad kapten skulle befalla. [...] (SA I: 355,
kap. 8)
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Alastalo försöker vinna tid med att tala lugnt – under saltsäckarna finns det ett
lager av socker och kaffe, ”tillräckligt för ett mindre län” (AS I: 363, kap. 8)
Alastalo hade varit ”ännu girigare än annars”. Alastalo är spelaren som kan
manövrera med ord:
’Joo, joo!’ venytteli Alastalo, jolla ei ollut mitään syytä
joudutella jutun menoa, ja joka väliaskareeksi luurasi
rantamäkeä päin, joko Jannea mistään kuuluisi. ’Juu, juu,
sanon!’ puheli hän, ja nieli, jos kapteenin sanoissa tuntui
ruodon kaltaista. […] Ja hyvinhän kävi, koska lasti nyt
on kotorannassa ja haminassa, säkit siivosti ja
kapteenikin kiittelee, tullikin paikalla kuin tilattuna, niin
että syyni menee siinä kuin lossauskin! Hyvinhän
lykästi, sanon, ja kapteenin ansiosta tässä nyt on täyden
ruuman lasti muljattavana, ennenkuin taas päästään
rommeille. […] Tälläkin erällä – […]
’Tälläkin erällä –’ aikoi hän jatkaa, mutta Blomberg oli
liika hyvillänsä malttaaksensa odotella, kunnes jotain
valmista läksi Alastalon leuasta. Hän oli jo
taputtelemassa Hermannia uuden kerran olkapäälle,
täytyihän hyvitellä edes miestä, joka oli niin selvästi
kiikissä, kuin Alastalo tässä pilivinnissä oli. ’Sinu
vaarinottavaine mees, nouta hyve neuvo ja seik teys lasti!’
puheli hän ja kehui läiskytteli toista niinkuin
tyytyväinen paistinostaja hyvää reisipalasta kaupungin
torilla. ’Hyve reisu sinul’ Mattsson?’ kyseli hän
hyvänläämältänsä ja oli silkkaa kamraattia. ’Sinu jahti
seilama flinkist, minu melkkest förseenasi itten!’ maisteli hän
lykkyänsä. ’Mainio matka!’ myönteli Alastalo, ’ja onni
vielä parempi!' lisäsi hän. ’Sitä minä tässä juuri
rupesinkin sanomaan’, jatkoi hän, kun sai pitää
suunvuoron, ’että lykky on joskus parempi ihmisellä
kuin ansio. […] (AS I: 374, 375, kap. 8)

’Jomen, jomen!’ drog Alastalo ut på tiden, för han hade
ingen orsak att skynda på med pratet, och till en
mellansyssla sneglade han åt strandbrinken till om inte
Janne snart skulle höras av. ’Jomen, jomen, säger jag!’
fortsatte han, och svalde emellan, ifall kaptens ord
skulle suttit honom i halsen. [...] Det lax fint, säger jag,
och nu är det kaptens förtjänst att vi har en full last att
böka upp innan vi hinner i lag med rommen igen. [...]
Och också på denna resan – [...]
’Också på denna här resan –’ tänkte han fortsätta, men
Blomberg var alltför uppspelt för att tåla sig och vänta
på färdigt tal ur Alastalos mun. Han var redan framme
och klappade Herman på axeln en gång till, man måste
ju vara hygglig mot en karl som satt så tydligt i klämma
som Alastalo i denna bidevinden. ’Du aktpågiven karl, du
ta gott råd och segla lasten full!’ pratade han på och
klatschade på den andre till pris och beröm som en
belåten slaktarkund på en bra innanlårsbit på torget i
stan. ’Vara bra resa, Mattsson?’ frågte han och flödade
välvilja och var idel kambrat. ’Din jakt den segla flinkt, jag
nästan försenas mig!’ smakade han vidare på sin goda tur.
’En fin resa!’ medgav Alastalo. ’Och en ännu bättre
tur!’ la han till. [...] ’Det var just vad jag tänkte börja
säga’, fortsatte han när han nu fick behålla ordet, ’att
ibland har en människa bättre tur än hon förtjänar. [...]
(SA I: 356–357, kap. 8)

Alastalo talar och försöker vinna tid, han berättar att han lämnade engelsman
efter sig vid Skifteskobbarna, medan han väntar på att Janne Pihlman ska komma
med budet (som avtalat) att engelsman är på kommande. Tull-Blomberg tycks nu
veta vad Alastalo är för karl och säger:
[…] ’Luuraako sinu pahus minu taas, sinu kelmi mees?’
heltesi hädässä Blombergin hampaista, silmä oli
kerjennyt hyppäyksen avoimen luukun suullekin ja
säkkien kutsuville pylleröille ruumassa, livahtaakseen
takaisin Kaaskerin nokan salaperäisesti viljuville vesille
ja sieltä nopeasti epätoivoisenkerran Alastalon yhtä
suljetuille kasvoille. ’Sinu olemas koira ja totinen ketun

’Lura du jäkel igen, du vara bovkarl?’ slapp en villrådig
fråga fram mellan Blombergs tänder, hans öga hade
hunnit med ett skutt över till den öppnade lastluckan
och de lockande trindsäckarna i ruman, för att sedan
slinka tillbaks till strandvallets hemligheter kring
Kaskärsskatan och vidare en förtvivlans väg till
Alastalos lika slutna ansikte. ’Du vara hund och allvarlig
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naama, ja sinu jekuttama minu päi silmi?’ koetti
kapteeniparka kolkuttaa tiedon murenetta itsellensä,
niin kuin takoo voimattomin käsin rautaporttia se, joka
huomaa itsensä teljetyksi lukon taakse, ja tirkisteli
Alastalon hievahtamattomaan partaan, kuin mihinkin
hyvän ja pahantiedon puun lehvävastaan. […] (AS I: 376,
kap. 8)

rävnuna, och du joxa475 mig mitt opp i syn?’ försökte den
arme kapten knacka loss en bit upplysning åt sig,
liksom en som finner sig bak lås och bom och med
kraftlösa nävar bultar på en dörr av järn, och glodde på
Alastalos orörliga skägg som på en lövkvast av kunskapens
träd på gott och ont. [...] (SA 1997 I: 358, kap. 8)

Sedan springer Janne Pihlman och skriker ”’Engelsman kommer, engelsman
kommer’” (SA I: 360, kap. 8) och Blomberg frågar: ”’Va du si? Va pojk prata?
Komma engelsman? Komma snart då?’ (SA I: 361, kap. 8). Blomberg och
tulljakten for i väg så fort de bara kunde. Så blev Blomberg lurad en andra gång
och Alastalos tal och manöver lyckades igen. Med tal och slughet hade Alastalo
lyckats rädda sitt smuggelgods med socker och kaffe under saltsäckarna.
Tullkapten Blombergs omdöme om och beskrivning av Alastalo stämde.
Härkäniemi var nöjd med sin berättelse i salen där det andra varvet kaffe burits in
av Alastalo-dottern Siviä och värdinnan Evastina. ”Härkäniemi mös och
skrattade till sitt eget prat och i hans redliga ansiktes ögonvrå glimmade allvar och
skämt som mörkerkrusning och lysblänk likt sol över vattensvall: en människa
kunde väl ändå inte, när hon fick och ägde ordet i sin makt, ha rätt att skäppa det
granna med otack förbi och låta en jungfruskepelse draga bort över vida golvet
med öronen oglödgade!” (SA I: 365–366, kap. 8). Alastalos spel kräver också list i
spel. I dessa berättelser om tullkapten Blomberg skapas det stora skrattet dels av
Blombergs person och hans språkliga repertoar, dels av hur Alastalo, Pukkila,
Lahdenperä och Härkäniemi agerar med list för att rädda sin olovliga last. Den
svenska översättningen med de många träffsäkra lösningarna skapar det stora
skrattet med dess minsta små nyanser som bidrar till språk och stil i
skärgårdsskildringen.

joxa, SO 2009: 1405, ’arbeta med (krånglig) sammanställning av smådelar’ <vard.> han höll på och joxade med en gammal
mopedmotor, ibl. med tonvikt på resultatet (med partikel, särsk. ihop, till; jfr i fi. juksata ’lura’, ljuga’; lorvat fisv. vard. ’dra benen
efter sig, slå dank’, fi. lorvailla, Finlandssvensk ordbok 2002: 110; se Bergroth [1917] 1992.
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TYSTNADSTOMRUM
4 Tal och tystnader i salen
___________________________________________________
”koska ei muutakaan puhuttavaa ollut ja vaikenemisen rakoa oli salissa (AS I: 277–278, kap. 6)
”när nu ingenting annat fanns att prata om och ett tystnadstomrum hade öppnat sig i salen” (SA I: 268, kap. 6)

Vad gör vi när vi mäter tystnad och säger att denna tystnad har varat lika länge som denna stämma? Sträcker vi då
inte ut vår tanke till ett mått på stämman, som om denna ännu ljöd, för att vi skall kunna säga något om
tidsrymden i intervallerna av tystnad? Ty även då mun och stämma tiger, genomgår vi i tanken dikter och verser
och samtal och vi redogör för längden av olika rörelser och för tidsperioder och för deras förhållande till varandra
precis på samma sätt som om vi hade talat högt. Om någon önskar frambringa ett ljud av avsevärd längd, och om
han i förväg har bestämt hur långt det skall vara, då har han redan i tystnad genomgått denna tidslängd,
överlämnar den sedan till minnet, och börjar sedan låta ljudet höras. Det får ljuda, till dess det nått det
förutbestämda slutet. Eller: det har ljudit och det skall ljuda. Det skall fortsätta så, allt medan avsikten i nuet
överför framtiden till förflutet, i det det framtida minskas och det förflutna växer, till dess det hela har blivit
förflutet genom att framtiden uttömts. (Augustinus, Bekännelser, Bok 11 §§ 12ff., 1970: 335, övers. Hampus
Lyttkens.)

4.1 Spel-, tal- och tystnadsstrategier
”Tämä sana oli sanottu avaralle salissa” (AS I: 415, kap. 9)
”Dessa orden var riktade ut i salens rymd” (SA I: 392, kap. 9)
”odotappas aikasi ja varro tuokiosi” (AS II: 7, kap. 11)
”vänta din tid och bida din stund” (SA II: 6, kap. 11)

Alastalo hade sedan pojkåren varit företagsam. Hans uppåtanda och framtidstro
var starka. Likaså hade han förberett barkmötet i ett par år. Alastalo hade
planerat och byggt allt bättre båtar, också en brigg. Han hade till och med slöjdat
en miniatyrmodell av en vedklabb som han talar om med Härkäniemi en
novemberdag (SA I: 88, 91, 92, 95, 96, kap. 3), dvs. hans tanke hade fått en
konkret form – skonare var en alltför liten båt för honom, likaså en galeas –
därför tänkte han på att tälja en brigg av en vedklabb för att sedan bygga en riktig
brigg. Alastalo förbereder sina barkplaner i all tystnad. Planen och drömmen
hade fått en ikonisk form i miniatyrmodellen. Karlarna i salen på Alastalo tänker
och planerar vad de tänker säga i salen. Det inre talet, de inre monologerna är
långa utläggningar. Nämndeman Lahdenperä förklarar i sitt inre tal att ”jag kniper
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käft när större folk håller låda”, ”och har man suttit from under bönen så svär
käften desto rappare sedan”, ”och ska man lura präster så är det inte med ord
utan med att titta i kors”, ”och stillsam i salen när det sitter tätt folk omkring mig
och storpamparna är värdar!”, ”och också jag har snörena i hand till käftklaffen,
så den inte flaxar när det är klokast att sitta och tiga”. (SA I: 246, kap. 6.) Det
gäller att välja rätt ögonblick för sina uttalade ord: ”Nu ska vi vänta och se och
hålla sången i spar i kindkammarn, tills klockarn har gett ton och psalmen går, så
man själv kan kraxa med.” (SA I: 246, kap. 6).
Tystnaden är en viktig strategi i salen.476 Tankar, tal och tystnader beskrivs in i
minsta detalj med jämförelser och liknelser ur den egna erfarenhetssfären: ”Så nu
ska vi hålla munfålan inom grind i kätte och plocka socker i koppen nätt och
anständigt! Jag ska sitta knäpptyst, mild som ett får och en kullbagge, jag ska inte
vifta med ett krullande ullstrå, inte valka så mycket som en spottkluns i kinderna
så länge storgubbarna håller låda och biskoparna gumsar sig.” (SA I: 246, kap. 6.)
Det är bäst och klokt att avvakta situationen. ”Vi låter Alastalo blarra och Pukkila
surra” (SA I: 246–247, kap. 6). Efter Lahdenperäs inre monologer tar berättaren
vid: ”Och det var ingen fara just nu att ens hans käftgryta skulle ha puttrat av det
bubbel som den var så lagd för av naturen” (SA I: 247, kap. 6) och ”Nejvisst,
Lahdenperäs pratutgång höll sig tillsvidare snyggt och ordentligt stängd, som en
ridörrslucka dagen före slakten” (SA I: 247, kap. 6). Lahdenperä är känd för
”vanligt krus och passande invändningar” (SA I: 244, kap. 6) och han konstaterar
själv: ”De märker och begriper inte att man bjudningskrusar! harmades han
småförtretat, innan hans tankeskuta började lägga bogen på kurs mot Evastinas
surr,” (SA I: 247, kap. 6). Talandet och tigandet får sina utförliga beskrivningar i
de inre monologerna. Lahdenperäs ”tankeskuta” går alltså till Alastalovärdinnan
Evastinas mångordiga och ihärdiga prat, ”då nu husmorsnystanet och
kvinnfolkssnurran på allvar stod framför honom och Alastalo-Evastinas ordagarn
vindade sig av hennes tunga så ledigt som om densamma tråden hade löpt henne
ur munnen” (SA I: 247–248, kap. 6). Att ”det urverket”, dvs. Evastinas mun en
dag ska stanna, ”tänkte Lahdenperä ännu till svar på sin egen tanke innan han
fick sig själv omruskad i själen tillräckligt för att lyssna” (SA I: 248, kap. 6). De
långsamma och noggrant uttänkta tankarna beskrivs såväl av Härkäniemi som av
Lahdenperä i relation till Evastinas spontana ordflöde, dvs. det manliga vs. det
kvinnliga sättet att vara (être).
Karjamaa-Enok, den snåla och tröga bonden, ”och till och med KarjamaaEnok med åkerlera i sin skalle” (SA I: 274, kap. 6), snålade också med orden och
Jfr tystnadens olika manifestationer och strategier i isländska sagor i relationen tal–tigande, t.ex. social osäkerhet, sociala
koder, avvaktan, konflikter, eftertanke, sinnesstämningar, tystnaden som en etapp mellan handling och handling, man vill
gardera sig, vara säker på sin sak etc., se Österberg 1991: 9–30; Österberg 2011: 71–141. Se också om olika slags tystnader i
Kukkonen 1993: passim; Kukkonen [1996] 2003: passim.
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därför är det en stor överraskning då han ”avlossade det första ordet” med att
säga: ”»Så det är bark det ska börja rustas och ställas opp master i mängd på
skutorna!«” (SA I: 252–253, kap. 6). I salen är detta mycket oväntat: ”Orden kom
från det hållet och ur den truten så oväntat, att till och med Pukkila, […], att till
och med Pukkila fick liksom ett sigill över läpparna och en klämma på
tungspetsen” (SA I: 253, kap. 6). Efter flera sidors tankar och funderingar
skrällde Lahdenperä till (SA I: 263, kap. 6) och det funderas ännu mer, inte minst
Lahdenperä själv som tycker att han inte borde ha uttalat sig. Sedan minns man
tidigare händelser och att Alastalos ”tunga hade roat sig med att skämta och driva
lite gyckel om sockertoppar och masttoppar” och spädde ytterligare på ”till
prydnad på pratprofilen” (SA I: 274, kap. 6). Alastalo tänker dock: ”ska det inte
bli någon som får en bark i tankarna nu då, ett barkskepp?” (SA I: 274, kap. 6.).
Att få i gång pratet, pratprofilen, jämförs sedan med havet, dvs. hur långsamt en
våg blir till. Den svenska översättningen följer rytmen i den finska texten, även
om de många bilderna i den finska texten hopar sig i kombination med det rika
allittererande Kilpispråket.
Kyllä kait tulikin, tuli sekä parkki että parkin topit,
siltä kumminkin näytti, jos päätteli Pukkilan parran
pureksimisista, joka oli koko kiivas, tai Härkäniemen
jalan siirtelemisistä, […]: varma merkki, että
Härkäniemi pian tulisi virkahtamaan jotain parrastansa,
[…]; kyllä kait, tunnustettakoon, vähän siellä täällä
salissa korva herkistyi ja ajatus nosti kulmakarvojansa
havahtuneissa päissä, mutta eihän merikään paisu

aallossa suoraan, ja yltäselkäänsä vaahtokirnuksi
kohise, vaan selvittelee ensin liepeitänsä, on olevinaan

ikäänkuin ei tässä minnekään oltaisi menossa, noustaan vain
muun nousemisen leikiksi ja näytellään laakson

laiskoissa loiskuvan vatsapuolenkin viheriän silot
ja silkinhuiskeet navan kihivillä ja lapalantion
paaltavilla, kunnes on kylki kyljätty, selän kyömy päälläpäin
ja vallaton karkuharjalla koko rinnan ryntäämiltä,
minkä on syöksyä meressä ja tuulenpojalla sormenharaa
tukantuiskivaan, eikä salissakaan ennen ollut aika
kiireenpitoon, ennenkuin aalto oli kaatumaharjallansa ja asia
niillä heilumilla, että kärjestä kirpoo vaahto ja ajatuksen
sinkoomilta kielen kirkas sana. […] (AS I: 284–285, kap.
6)

Antagligen blev det så, med både bark och
barktoppar, såg det ut i alla fall, om man dömde efter
Pukkilas skäggtuggning, som var rätt så häftig, eller av
Härkäniemis fotombyten, […]: ett säkert tecken på
att Härkäniemi inom kort skulle komma att yttra
någonting ur sitt skägg, […]; antagligen, det måste
erkännas, spetsades något öra både här och där i salen
och någon tanke lyfte på ögonbrynen i plötsligt
uppväckta huvuden, men inte sväller ju heller havet upp i
en våg och brusar inte strax i skumkrona överlag,
utan det reder sig först i utkanterna, låtsas som om det

inte hade bråttom någonstans, nu ska här stigas
och hävas bara till tidsfördriv och visas grönslätt
och silkesfint runt bubbelnavel och landbränning
kring lata vågdalars plaskande magsida, ända tills
sidan är välvd, ryggkullret ovanpå och den obändiga låter
kammen rymma i väg över hela linjen så mycket som
sjön orkar vräka och blåstkalle har spretfingrar att lugga
stänk, och inte heller i salen hade det blivit dags att skynda på
förrän vågen var på väg att välta kammen och saken så långt
hunnen att skummet började blåsa ut och klara ord flyga
utslängda av en tanke. […] (SA I: 275, kap. 6.)

Alastalo väntar tålmodigt att talet ska komma i gång i likhet med vågorna på
havet som ”reder sig först i utkanterna”. I kap. 7 konstaterar Alastalo som
strateg: ”Får man bara kararna att bruka mun, så flyter också det tyngre pundet
under fjällen gärna och självmant efter åt det håll käftamentet spänner och drar!”
(SA I: 311, kap. 7), Alastalo är som ”en sämjostämd man med ögonen fulla av
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övertalningens välvilja” (SA I: 312, kap. 7). Alastalo väntar på vilkendera,
Lahdenperä eller Pukkila, ”som före den andre skulle hinna yttra sig, efter att
Alastalo på detta vis hade lämnat ordet på glänt för andra” (SA I: 313, kap. 7)
och dessutom satt där ju också Härkäniemi, ”om vilken envar visste, att ingen
behövde vänta länge på ett ord av honom, ifall de övriga teg och det uppstod ett
utrymme för sävligt tal.” (SA I: 313, kap. 7). Oväntade ord kommer också – ”Så
också i salen nu: Mickel i dörrvrån, Kråks-Mickel, Mickel Mickelsson, en tafatt
karl till sin näsaställning och oansenlig till sitt utseende, fastän rik som ett troll
tack vare farsarv och egna slantvändarnypor, snålt långdragen till nunan också
och surmjölkssyrlig till underläppshänget, en karl som ingen i församlingen
annars tänkte på, utom sådana gånger då någon hade magerman på besök i
börsen och förgäves trevade efter någon sedelpeng i plånbokens varje tomma
skrymsel, då hände det att även Mickel blev ihågkommen vid sidan av andra
omöjligheter, och därmed den knarrande skåpdörren med de tröga låsen i
Kråksen stugukammar, alltså Kråks Mickel, Mickel Mickelsson, […].” (SA I: 314,
kap. 7).

4.2 Tystnadens former och funktioner
Tystnadens funktion hör också till spelets regler. Tystnaderna i salen talar och har
många olika funktioner i det kommunikativa språkspelet: att sondera terrängen i
salen, att invänta det rätta ögonblicket för att tala, att betrakta männens sätt att
vara. Då Augustinus beskriver tiden kommer han också in på tystnaden så som
framgår av citatet ovan.477 I salen får tystnaden sina specifika betydelser i
kombination med det situationsbundna i kroppsspråket och i mimiken, i
kombination med para- och extralingvistiska signaler (drag som hör samman med
talets egenskaper och utomspråkliga drag); varje sinnestämning får sitt fysiska
uttryck i en blick, i en ögonvrå och i en mungipa, varje affekt beskrivs med det
verbala och det icke-verbala.
Men när infinner sig tystnaden som en betydelsefull vändning i salen? Vilka
verbala utsagor har lett till en specifik tystnad i salen? Pukkila vill först spara på
sina ord även om Alastalo retar upp honom genast i början av barkmötet,
Härkäniemi lägger fram sina långa inre monologer, Karjamaa-Enoks tystnad och
plötsliga tal och Kråksbondens plötsliga utsaga ruskar om i salen, lagmannen
Langholmas tal och tystnad är talande, nämndeman Lahdenperäs skrovliga skratt
477

Augustinus, Bekännelser, Bok 11 §§ 12ff., 1970: 335, övers. Hampus Lyttkens.
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bryter tystnader. Alastalo använder tystnaden strategiskt då han funderar på sin
manöver i spel.
[…]! Ainakin syntyi salissa – ja Alastalon sali oli avara, kieltämättä pitäjän suurin, […] kun kukin istui paikallaan
siivolla vierivieressä ja piti säädyllä ja tungeksimatta
hartiainsa tilan hallussansa – syntyi salissa Alastalon
Mattssonin näiden sanojen jälkeen ja parkin mainitsemisen perästä semmoinen äkkihiljaisuus, että korva
tottumattomiltaan alkoi odottamattoman äänettömyyden
humauksissa hakea muun askareen loppuessa työn
tärkeätä itselleen siitäkin, […].
Oli siis äkkiryöpsäykseltä pakipukahtamatonta
miestäyteisessä salissa, niin kuin laiduntavassa lammaslaumassa
metsäaukean liepeellä, kun etupässi odottamatta on puhaltanut
pärskäyksen sieraimistaan ja kopauttanut sorkannappulallaan varoitusnapauksen piennartantereeseen : […]
(AS I: 399, kap. 9)

[...]! Åtminstonen uppstod det i salen – och salen på Alastalo
var rymlig, oförnekligt den största i socken, […] och
envar satt stillsamt men tätt tillsammans på sina
platser och beskedligt utan all trängsel bevarade sitt
skulderutrymme – uppstod alltså i salen efter dessa
ord av Alastalo-Mattsson och omnämnandet av ett
barkskepp en sådan tvärtystnad, att ett ovant öra i bruset
av den oväntade ljudlösheten i brist på annan syssla
började [...].
Det var alltså med en plötslig skjuts knäpptigande
tvärtyst i den fullsatta salen, som i en betande fårskock i
kanten av en skogsglänta, då ledarbaggen oväntat har fnyst till
ur mullmorrarna och knackat en varningens
knackning i brynkantens mark: [...] (SA I: 377–
378, kap. 9)

Tystnaden inger respekt i salen. Pukkila undrar ”varför tystnar inte snarvlet i salen
när jag stiger in i den liksom när Langholmarn går över tröskeln” (SA I: 158, kap.
4). Det gamla ordspråket Att tala är silver, att tiga är guld är ett rättesnöre i salen:
”en karl kan lika gärna sitta tyst som han brukar munnen, och en tanketråd sitter
lika bra inne i huvut som talad ut.” (SA I: 199, kap. 5) eller ”Karjamaa-Enok,
som man aldrig fick ett guds ord ur gapet på,” (SA I: 200, kap. 5). Den snåle
Karjamaa-Enok (förser sig nog omsorgsfullt ur Evastinas kringlor och tuppaklor
så att han hade förning till hustrun Pavalina och småkläpparna) snålar också med
orden och när han plötsligt börjar tala är alla förvånade: ”Underligt nog blev det
Enok, Karjamaa-Enok, som avlossade första ordet (SA I: 252 kap. 6), till och
med Pukkila blir förvånad ”att till och med Pukkila fick liksom ett sigill över
läpparna och en klämma på tungspetsen [...] Enok har ju redan hällt kaffet på
fatet och är klar att sörpla, han rör inte på hakan för att säga nånting mer; Pukkila
har låtit käft och spetsnäsa sjunka in i mustascherna: konstigt vad han höll sig i
skinnet denna gången; av Härkäniemi, det kan man se på honom, är ingenting
mera att vänta i första taget än bläng utåt och tankemyller inne i huvudstacken,
och Langholmarn, han är alla gånger en tunna som ingen annan än han själv
öppnar kranen på!” (SA I: 253–255, kap. 6). Tystnaden representerar också
värdighet som tar sig uttryck med allt det som har med lagmannen Langholma att
göra. Också det att kaffe och toddy bärs in av Alastalovärdinnan och -dottern är
en högtidlig gest:
Langholmalla oli se tahti, että asiat tapahtuvat arvolla,
niin nenän niisto kuin papin makso, niin kotona
kotoripissä kuin kirkossa kirkkoripillä, ei lavennellen

Langholmarns takt var den, att saker måste gå värdigt
till, snyta näsan såväl som gälda prästen, skriftermålen i
hemmet såväl som skriftgången i kyrkan, inte så att
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enempää kuin oli kyynärspään käännettävää, mutta ei
myöskään minä-vaivaisesti, niin kuin ei nenäänsä
kantaisi Jumalan antamasta. Niinpä oli arvokas sekin
toimitus ja vaitiolo totinen salissa, kun nyt oli tarjotin
perillä, Siviä saapunut Langholman eteen ja vakaa mies
vakaviltaan ilman silmän turhaa ja sanan turhaa,
kursailutta nouti levolla ja sivusyrjille vilkamatta
käteensä kuppiparin edestänsä eturivin keskeltä niin
kuin se oli tarjottimelle asetettu ensimmäisenä
otettavaksi. Ei virkattu vielä sanaa silloinkaan, kun Siviä
taivisti polvea ja holhoi taakkaansa matalammille, [...].
Senverran oli ihmisluontoa ja miehenveren heikkoutta
Langholmankin silmässä kuitenkin, että taisipas vain
hänenkin, vakaan ja arvokkaan miehen ja pitäjän
ensimmäisen, katsominen viivähtää eineemmän
kauemmin kuin oikeastaan oli tervehtämisen
toimitukseen tarpeellista nuoressa silmäprissa, joka
näin läheltä nähtynä kieltämättä oli hipasevan kaunis ja
avoin akkuna katseltavaksi. […] Langholmakin [...], sillä
eihän se ole synti, että kaunis on kaunis ja että tuntuu
hyvälle, kun hyvän näkee. (AS I: 205, 206, kap. 5)

man gjorde sig bredare än att armbågarna fick
svängrum, men inte heller undfallande, som om det
inte varit Gud själv som hade givit en näsaställningen.
Alltså var också den förrättningen värdig och tystnaden
allvarsam i salen, då brickan nu var anländ, Siviä framme
hos Langholmarn och den allvarstrygge allvarsamt utan
onödig blickan och fåfängliga ord okrusat lugnt och
osneglat tog i sin hand ett kaffekoppspar mitt ur
främsta raden framför sig, så som det där var ställt för
att väljas allra först. Inget ord blev där fällt ännu ens då Siviä
neg i knäna och sänkte sin brickbörda, [...]. Så pass mycket
av mänsklighet och svaghet i karablodet avspeglades
trots allt i Langholmarns öga, att minsann också hans,
en värdig allvarsmans, socknens förstes, betraktan
tycktes dröja sig kvar en aning längre än strängt
nödvändigt var för hälsningens fullbordan i det unga
paret ögon, som sett på detta närhåll onekligen var ett
sinnesnuddande vackert och öppet fönster att beskåda.
[...] Langholmarn [...], ty ingalunda är det någon synd
att vackert är vackert och att det känns gott att se
någonting gott. (SA I: 202, 203, kap. 5)

Pukkilas strategi att först tiga och inte svara på Alastalos ironi utan att invänta
rätt ögonblick då han har tillräckligt med åhörare (kap. 1). Senare i kap. 6
kommer Pukkilas relation till tal och tigande till uttryck (SA 1997 I: 245, 246,
kap. 6). Nämndeman Lahdenperä reflekterar i sitt tysta tal över hur han själv talar
och tiger. I Kilpifinskan får varje tal- och tankeakt en utförlig konkret
beskrivning så som nedan:
[...]: minä pidän suuni tupessa, kun isosempia on äänessä […],
niin on kirouskin riuskaampi suussa. […] ja on minullakin
hallussani nyörit lervin läppään, niin ettei se silloin paukuttele,
kun on viisaampaa olla visusti. […]! Pidetään siis suun varsa
karsinan veräjän takana ja noukitaan sokeri kuppiin
nätisti ja siivolla! Minä olen hissuksissani, laupias lammas
ja sarveton oinas, en karvan kipperää nahoissani
häälytä, en syljen mäjää poskissani kirnuta niin kauan
kuin ovat isosemmat äänessä ja priimakset pässeinä.
Antaa Alastalon pähistä ja Pukkilan pyristä, minä olen
viaton kuin niistetty nenä ja tasunen kuin laarin läpi,
minä otan kahvini enkä täristä partaa muuta kuin pullaa
purressa! […] (AS I: 252, 253, kap. 6)

[...]: jag kniper käft när större folk håller låda [...] så svär
käften desto rappare sedan [...] också jag har snörena i hand till
käftklaffen, så den inte flaxar när det är klokast att sitta och
tiga. [...] Så nu ska vi hålla munfålan inom grind i kätte och
plocka socker i koppen nätt och anständigt! Jag ska sitta
knäpptyst, mild som ett får och en kullbagge, jag ska inte
vifta med ett krullande ullstrå, inte valka så mycket som
en spottkluns i kinderna så länge storgubbarna håller
låda och biskoparna gumsar sig. Vi låter Alastalo blarra
och Pukkila surra, jag är oskyldig som en snuten näsa
och from som ett tapphål, jag tar mig mitt kaffe och
vippar inte med skägget mer än för att bita i bullen! [...]
(SA I: 246, kap. 6)

Värden Alastalo jämför sig själv med en fångstkarl som ska vänta på det rätta
strategiska ögonblicket då det är dags att tala:
[…]! Pyytäjä odottaa, ja minun vuoroni on omenapuun
alla vasta, kun kypsä varisee oksalta! Minä en hiiskase,
ellei kukaan muu hiiskase, minä en puhu parkista, en
puhu topin tikustakaan, enempää kuin toripakallakaan

[...]! En fångstkarl ska vänta, och min tur under apeln
kommer först när det mogna dråsar av gren! Jag
knystar inte, om ingen annan knystar, jag talar inte
om barkar, jag talar inte om så mycket som en
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taitomies
ja
parhaan
harjakkaan
kaupitsija
hevosmarkkinoilla hiiskasee hirnahtelevastaan paljon
mitään ennenkuin joku on käväissyt taputtelemassa
niskan kyömyä harjan kenon alla, […]! Eikä nytkään
minun vuoroni ole puhua, vaan toisten, kun minun
puolestani ja minun hikoomiltani pitopöytä on sillä
tavalla ja siihen tapuliin pinottu, että nenätön se vieras
on, joka ei sieraintensa halusta ja oman haistimen
vetämänä kävele ottamaan sitä, jota tekee mieli! […]
(AS I: 266–267, kap. 6)

maststump, mer än en förfaren hästmånglare på
öppna torget i marknadstiden knappt knyster ett ord
om sin gnäggare innan det har kommit någon och
klappat halsböjen under manke och man, [...]! Och
inte heller nu står jag i tur att säga nånting utan det är
de andra, när nu kalasbordet för min del och mina
mödors skull står fulldukat på så vis och den fasonen,
att den gästen allt är näsalös, sominte av sina
näsborrars lust och sin klyvares dragkraft går fram
och tar för sig vad han vill ha! [...]. (SA I: 258–259,
kap. 6)

[…]! sadatteli Alastalo sisuksissaan ja ajatteli, mitä
hemmetin tervaa ihmiset kuitenkin kuljettavat päissään
ajatusten sijasta, kun eivät sen vertaa saa toimeen, että
sanoisivat sanan silloin, kun sana kuitenkin jo on
jokaisella roikkumassa huulen pieliltä! […] (AS I: 268,
kap. 6)

[...]! vilken helskottas tjära folk trots allt gick och bar
på i huvudet i stället för tankar, när de inte fick till
stånd ens att uttala ett enda ord i en stund då ändå en
och var har ett ord till reds hängande strax innanför
läpparna! (SA I: 260, kap. 6)

Tystnaden är ett kommunikativt spel, ett tecken på respekt, värdighet och
noggrann eftertanke. I de tysta monologerna reflekterar karlarna noggrant det om
ett ord har uttalats i rätt stund. Den skrovliga nämndemannen Lahdenperä
funderar på sitt språkliga agerande:
[...]! Laukasen minä näistä leukaposkistani , kun
tarvitaan, mutta minulla on nyöriä pitää sama närä
kiinnikin, kun on viisaampaa olla visusti. Minä en siellä
laula, missä muut ovat kanttoreita, mutta auta armias,
kyllä minun tekisi mieleni räjäistä! »Parkin
kaarnoistakos sinä puhelet, Eenokki, koska parkista
puhut, minä kun luulin täällä tulevan puhetta silkoista
puista ja puunrangoista!» paukautti Lahdenperä
yht’äkkiä itselleenkin odottamatta ilmaan, joka oli
jäänyt tyhjäksi Karjamaan Eenokin taannoisen
lausahduksen jälkeen. »[…]!» Lahdenperä nytkin siis
sävähti omaa kursevuuttaan ja kielenpäänsä liika kerkevyyttä
tässä joukossa ja näissä täpärissä, varsinkin sitä, kun oli
pakitäysissään tullut liipaisseeksi senkin sanan […].
Lahdenperä siis sadatteli itseänsä ja liika löysää suutansa,
[…]. (AS I: 271, 272, kap. 6)

[...]! Jag tänker nog öppna gapet och klämma till
när det tarvas, men jag kan snöra till det hålet också,
om det är klokast att sitta still. Jag sjunger inte där alla
andra är kantorer, men gunås så visst att jag har lusten
att ryta till! »Tänkte du det var tallbark det skulle pratas
om, Enok, och inte hela trän och stammar som jag
trodde!« skrällde Lahdenperä plötsligt till helt oväntat
även för sig själv rakt ut i luften, som låg tom efter
Karjamaa-Enoks yttrande för ett tag sedan. ’[...]!’
Lahdenperä hajade således till även nu av sin egen framfusighet
och sin alltför kvicka tunga i detta sällskap och trångmål,
särskilt det att han så raskt hade råkat fyra av orden om [...].
Lahdenperä förbannade alltså sig själv och sitt alltför
mjuka munläder, [...]. (SA I: 262–264, kap. 6).

Enok med sitt oväntade ord och därefter Lahdenperä med sin oförsiktiga
förstärkning av detsamma ordet (SA I: 266, kap. 6) uttrycks med jämförelser med
korna Majros och Gullros, ett sätt som Kilpi använder i personporträtteringen
för att skapa det komiska:
[...]. Ajatukset olivat siis menojonossa salissa,
kuonopäät käännetyt samaan suuntaan haistamaan
[…]! Nyt kävi kuitenkin, niinkuin samalle karjajonolle
palolla: metsään oli painuttu ja ajatuksen sorkkaa

[...]. Tankarna vandrade alltså nu på kolonn i salen,
med alla muländar vädrande vända åt samma håll, [...]!
Nu gick det emellertid som för densamma kolonnen på
sveden: man var inne i skogen med knäppande
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naksamassa kuivalla polulla […], kun nyt Lahdenperän
parannettu sana osoittamalla torkotti kedonpälven
helkkuvaan vihantaan, […]: Mansikki ei voi olla
kurkottamatta, minkä kurkun ja kielen pituutta on […], sitä
poikkee Mustikki siepasemaan jo sivummaltakin […], ja
minkäs miestäyteisessä salissakaan, kun on partaa toimetonta
joka seinänpielellä ja leukaa joutilasta yhtä monta, kuin on
selkää venyvää tuolinnojaa painamassa neljällä vieriäärellä
laattialakean, minkäs seuraisassa salissakaan siis, jossa
tuntijaksoin on istuttu neljän seinän mitalta säädyn ja
sopivaisuuden vuoksi vaieten ja suussa vain sylkeä
herutellen, vaikka ollaankin koolla poskien porinoita varten ja
vaikka kullakin kulmaluun takana on otsassa jauhamassa
sama asia ja kielenkanta ladattu melkein sivu sen, minkä
puhuva ihmisluonto oikeastaan säällisesti vaieten kestäisi,
minkäs sellaisessa vireisessä ja pakikukullaan olevassa salissa
siis, jos varisee sananvahinko jonkun varomattomasta
suusta, niin kuin nyt oli tapahtunut Lahdenperän
kohdalta, minkäs siinä muuta tapahtuu, kuin että laita
vuotaa ylitse ja sitä lähtee juoksemaan, jota on liiaksi: se
mikä varisi Lahdenperän parroilta, se varisee pian ja helposti
muilta liukkaammiltakin parroilta, kukas esimerkiksi
Pukkilan takaa, mitä häneltä kulloinkin livahtaa leuan
kerkiästä, ja Härkäniemi, hänelle on myöskin annettu parran
manttaalia semmoinen määrä kannettavaksi, että jos se
liikkuu, niin sen liikkumisen näkee koko sali, ja silloin on
myöskin nopeasti hyrinä yltäyleinen niin lavealti kuin on
kehässä valmiina muutakin partaa heilumaan. […] (AS I:
275–276, kap. 6)
»[...]?» Se oli verkkaista hyrypuhetta, eikä oudon korva
siitä olisi muuta arvellut kuin, että sana pääsi parrasta,
koska ei muutakaan puhuttavaa ollut ja vaikenemisen
rakoa oli salissa. (AS I: 277, kap. 6)

tankeklöver på den torra stigen [...], då alltså nu
Lahdenperäs påbättrade ord pekade ut en ängslyckas
lysande gröna, [...] Majros kan inte låta bli att sträcka på
hals och tunga [...] det viker Gullros av för att skaffa sig lite
längre bort, [...], och vad skulle då inte i en sal full av karlar,
där sysslolösa skägg och trutar radar upp sig utmed alla väggar,
lika många som ryggarna som spjärnar mot sina stolars ryggstöd
längs kanterna av golvets femfamnarsvidd, vad skulle alltså i
sådan en sällskapssal, där man suttit någon timme inom
fyra väggar och tigit som anständighet och lämplighet
bjudit och endast valkat spottet i sin mun, trots att man
samlats just för snackpratets skull och trots att ackurat samma
sak mal innan för pannbenet på envar och tungrötterna är
laddade nära nog utöver vad den talföra människonaturen
egentligen skulle förmå försonligen förtiga, vad skulle nu alltså
ske i en sålunda fullgillrad och sprängfylld sal, om nu ett
ordamisstag råkar dråsa ur någons oförsiktiga mun,
som det nu hade gått för Lahdenperä, vad kan väl då
annat ske, än att brädden svämmar över och rågen
börjar rinna sin kos: vad som drupit ur skägget på
Lahdenperä, det dryper snart och lätt utur andra,
språksammare skägg, vem kan exempelvis gå i god för vad som
alltid slinker Pukkila ur munnen, och Härkäniemi har ju
också fått så pass med skägg att bära, att om det rör på sig, så
syns det över hela salen, och därmed blir hastigt sorlet så allmänt
och vidsträckt som det finns andra skägg i kretsen klara att
vippa i gång. (SA I: 266–267, kap. 6)

»[...]»? Det var ett helt saktligt småprat, och ett
främmande öra hade inte märkt mer av det, än att här
släpptes ett ord ur skägget när nu ingenting annat fanns
att prata om och ett tystnadstomrum hade öppnat sig i
salen [...] (SA I: 268, kap. 6)

Nämndeman Lahdenperä talar och skrattar i tid och otid: ”[...] och inte heller nu
satt han och tavastteg när det blev lagom att passa in en kugge i Härkäniemis
ordahjul [...]” (SA 1997 I: 269, kap. 6). Alastalo är strateg och han kan bruka både
tal och tigandet som ett viktigt strategiskt medel i detta barkspel. Det är viktigt
för honom att få i gång pratet: Vem börjar tala, vem svarar, vem avvaktar och
vem tiger och varför. Han är listig och det krävs traktering och toddy för att han
ska kunna lyckas i att sondera terrängen: ”Topptal på skepp....” (SA I: 274, kap.
6). Förvåning väcker också det att ”Mickel i dörrvrån, Kråks-Mickel, Mickel
Mickelsson, en tafatt karl till sin näsaställning och oansenlig till sitt utseende,
fastän rik som ett troll” talar plötsligt för att sedan ”tystnat i salen lika
tvärplötsligt som han helt oväntat hade tagit till orda” (SA I: 314, 323 kap. 7) i
samband med berättelsen om tullkarlskalaset och tullkapten Viktor Blomberg
från Naatila som var ”så knökfull att han glömde bort sin tjänsteställning, så att
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hans tunga inte längre gav akt på sina steg och rörde sig med värdighet, utan gav
ljud åt rena oförvrängda finskan” (SA I: 315, kap. 7). Det hade krävt stor
ansträngning av Kråksen att harkla sig ”ett karatag till tecken på att nu tänkte han
ge luft åt ett ord, och de andra kunde lyssna i sin tur, som han själv ditintills hade
gjort, denna kraxning kom alltså Kråksen ihåg och kunde inte låta bli ett flin: jag
tar och harklar mig nu med, tänkte han.” (SA I: 315–316, kap. 7).
Det heter att ”Härkäniemi tystnade.” (SA 1997 I: 363, kap. 8). Från tystnad till
tal skrider situationen i salen med många omskrivningar för tal och tystnader Taloch tankeakterna formuleras i Kilpifinskan som långa jämförelser ur
skärgårdsmiljön och lantbruket:
[…] Höllimmällä olivat nyt saumat Lahdenperällä, joka
ilmankin oli saanut tuntikaupalla istua sanattomana
isosempiensa joukossa, niin että partaat olivat
mielenastiassa
jo
paljaasta
puhumattomuudesta
ylihulahtamaisillaan, »[…]!» lisäsi laski hän sopivia,
koska sanankelkka kerta nyt oli liikkeessä ja mennä
keikutteli jalaksillaan ilman enempiä lykkäämisen
vaivoja, […] 404, 405
Lahdenperältä jäi kuitenkin kesken hyvä travi
paraassa jutun myötämäessä, sillä Eenokkikin,
Karjamaan Eenokki sohvan päässä oli odottamatta
hoksannut, että hänelläkin oli ajatus penikoilla kielen
kärjessä ja järjenkanalla munanpyöreä pudotettavana.
»Säkin nostaa selkäänsä se, jolla on säkki kannettavana
aittaansa ja säkki mitattu selän mukaan, ja sian haalaa
palviksi saunankoukkuun se, jolla on sika lahdattu ja
aikoo sianpalvia syödä talvella, mutta laivan rakentaa
se, jolla on rahaa klahvin kaapissa ja parkin jakoon
pääsee se osalliseksi, joka on maksanut osansa: minä
olen täällä sanomassa, että fienteli parkin ottingista on
se säkki, jonka minä ryhälleni nostan ilman seremoniaa,
ja kolmaskymmenestoinen osa parkin tienstistä se
reisipala,
jonka
minä
vuosijaossa
leikkaan
rahdinpalvista
omalle osalleni ilman praakkia!» Se oli Karjamaan
Eenokin leuka, joka nämä sanat laukaisi saliin ja sekotti
Lahdenperältä enemmät jutun langat, […].
[…], Lahdenperä tavallisella lervillään, jossa ei ollut
hampaitten takana järjenpapuakaan kirnua kiusaamassa,
vaan vain silkkaa suurustamatonta syljenvettä suusta
projautettavaksi, kun tuli sanan paikka, ja Eenokki sillä
suuvärkillä, joka sekin kyllä kerran vuodessa saattoi lähteä
liikkumaan saranoillaan, mutta silloin aina niin
odottamattomaan vuoden ja vuorokauden aikaan, että sitä
tapausta ei olisi itse pirukaan voinut hetkelleen edeltäpäin
arvata, saati että sen aika olisi ollut almanakan plarille
merkitty! Mutta vastattava oli, siitä häkärästä ei päässyt, ja
vastattava mieluummin pikemmin kuin myöhemmin:[…]! (AS
I: 404, 405, 406, kap. 9)

[...] Lösast i sömmarna var nu Lahdenperä, som också
annars hade fått lov att sitta stum i timmotal bland bredare
folk, så att hans själabåt redan var nära att skeppa
vatten av idel talsnörpa, [...] lade han till lite lagom;
eftersom ordakälken väl var på glid och åkte vidare på
medarna utan desto större skjutmödor, [...].
Men Lahdenperä blev avbruten mitt i bästa travet i
sin nerförsbacke, ty även Enok, Karjamaa-Enok i
soffhörnet hade oväntat hågsat att också hans tankar
höll på att valpa på tungspetsen och hans vetthöna
bar på ett runt ägg som skulle värpas. »Säck på ryggen
tar han som har en säck att bära till sin bod och
säcken ska ha mått efter ryggen hans, och svin till
palvning på bastukroken hissar han som har det
slaktat och tänker äta rökfläsk på vintern, men skepp
bygger han som har pengar i klaffskåpet, och med
och delar på vinsten är han som har betalt sin anpart:
jag är här för att säga till, att en fjärndel av en
åttondels bark är den säcken som jag lyfter på min
rygg utan konster, och en trettitvåondel av vad den
barken tjänar in är den fläskbiten som jag skär åt mig
på årsstämman av fraktpalven utan att pruta!« Det var
Karjamaa-Enoks trut som fyrade av dessa orden utåt salen och
trasslade till fortsättningen på Lahdenperäs prattrådar, [...].
[...], Lahdenperä med sitt sedvanliga snarvel, som inte
innehöll minsta böna av vett i lufttuggningen, utan idel menlös
spottblöta till munsprut när ett ord skulle tarvasts, och Enok
med det käftamente som visserligen också det kunde sätta sig i
någon rörelse på gångjärnen en gång om året, men då alltid på
en så oväntad tid av året eller dygnet att inte fan själv kunde
gissa sig till den händelsen i förväg, för att inte tala om att den
skulle ha sitt tecken på almanackans blad! Men svara måste
man, det trångmålet gick inte att slippa, och hellre svara förr
än senare: [...]! (SA I: 382, 383, 384, kap. 9)
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Alastalo bidar sin tid och formulerar sig noggrant i sitt tysta tal:
Alastalo siis yskäsi toisella keinutuolilla, kokosi
mieleensä, mitä vielä oli korvissa Eenokin sanoista ja
Lahdenperän puheista, ja puhisi niinkuin mies, joka
viimeinkin pääsee hevosparinsa kanssa ajamaan
häkkikuormineen veräjästä, jonka suulla varsat ovat
vallattomissaan ja irtaimiltaan kiiliskelleet kiusana tiellä.
»Karjamaa tässä pääsi sanomasta» […] »Karjamaa
tässä pääsi sanomasta, ja samaa minä uskon sinunkin
arvelevan» […]» Karjamaa tässä pääsi sanomasta, ja
samaa uskon minä sinunkin arvelevan, että kukin
kimpaiskoon ryhänsä väeltä touvin päästä, niin
liikkeelle lähtee vaikka isokin kolopuu, lähtee jumaliste
yhteistempauksella irti, vaikka joku kirvestämätön
oksankränä väkäisisi harittaisi vastaankin turpeissa ja
puskan pehkuissa, minkä härkiläällä on kräkin vaivaista
kynsäsemään!» — nämä viimeiset sanat pääsivät
Alastalolta kuumemmin kuin tarkoitettu oli ja
oikeastaan oli viisastakaan, sillä silmä oli omin
lupinensa käynyt matkoilla muuallakin ympärillä,
kiertänyt salissa ja noukkinut takaseinän peräsohvalta
vilaukselta Pukkilankin kasvopuolen kärkeensä,
pahankurjen Pukkilan huuliparran, jota pureskeltiin
sillä kiivaudella, joka ei tietänyt hyvää ja saman
harminkappaleen silmänkiusat, jotka ovat salissa
niinkuin kirpun vilskuva lakanalla jokapaikassa paitsi
siinä, josta poukkivaa peukalonnäppiinsä hakee! Mitäs
tuollakin on mielessä pahuksia? kysyi kiemasi Alastalo
itseltänsä sen havahtuman aikana, […].
»Kyllä Karjamaa oikeassa on!» […] »kyllä Karjamaa
oikeassa on: muuta ei tarvita kuin yhteinen ryskäys
jokaisen ryhän väeltä, niin ihmeitä tapahtuu pitäjässä!»
»Parkin, parkkilaivan, kolmimasto-astian kolmin
toppiviirein, semmoisen haahden mies omaksensa
kehtaa tunnustaa vaikka Lontoon möljän kyljessä, ja
semmoisen me rakennamme, jos meissä on miestä
muuhunkin kuin istumaan sen ruumiinosan päällä, joka
painaa keinutuolin puuta […]! (AS I: 406, 407, 408,
409, kap. 9)

Alastalo krämtade alltså till i den ena av sina
gungstolar, samlade ihop i sina tankar vad som fastnat i
hans öra av Enoks ord och Lahdenperäs tjafs, och
pustade likt en man som omsider kommer åt att styra
in sitt skrindspann genom ett grindhål, där hans
ostyriga och lössläppta föl har kesat omkring till förtret
i hans väg.
»Som Karjamaa just precis har sagt« [...] »som
Karjamaa just precis sagt, och jag tror att du är av
samma mening« [...] »som Karjamaa just precis sagt,
och jag tror att du är av samma mening, att ifall var
och en hugger i och drar med den vikt han har i
kroppen, så nog flyttar också en större timmerstock på
sig, anamma, [...]!« – dessa sista ord undslapp Alastalo
hetsigare än avsikten varit och än som egentligen var
klokt, ty hans öga hade helt olovandes begett sig
annanstans i omnejden också, vandrat salen runt och i
innerväggssoffan plockat upp en skymt av Pukkilas
ansiktshalva, illfäningen Pukkilas mustasch, som höll
på att tuggas med, en häftighet som inte bådade gott,
och densamma förargelseklippans ögonförtreter, som
sprätte salen runt som loppor på lakan överallt utom
just där ens tumnypa letade efter studset! Och vad kan
den ha för elakt i sinne? snärtade Alastalo till sig själv
med en snabbfråga […].
»Karjamaa har så rätt han!« […] »Karjamaa har så
rätt han: mera tarvas inte än att varenda kropp
gemensamt hugger i, så händer det underverk i
socknen!«
»En bark, ett barkskepp, en tremastare med tre
toppvimplar, det är en skuta som man inte skäms för
att erkänna som sin ens vid Londons möljer, och en
sån ska vi bygga om vi är karar som duger till annat än
att sitta på den kroppsdelen som tynger på
gungstolsvirket […]!«
Alastalo skräppte ord ur sin mun allt pampigare för
varje drag med stråken, och gungstolen gick. […] (SA
I: 384–385, 386, 387, kap. 9)

I citaten ovan ser vi hur man går från tystnad till tal. Tystnad talar, dvs. tystnad är
som ett kraftigt och meningsfullt utropstecken bland de många utropstecknen
som Kilpi använder i snart sagt varje meningsslut.
Ei tarvinnut muittenkaan kauan odotella salissa, sillä
Langholman keinutuoli narahti taas kampoillaan hiukan
ja piipun luupala oli jo jonkun aikaa ollut siirretty
huulilta. […], että miehenkin tietää miehen mielen
hengittimiltä, ja pitelee ajatuksen potkosiepan järjen
polvikimmosta!» Langholma vaikeni ja imi pari

Inte heller de andra i salen behövde vänta länge, ty
Langholmarns gungstol knirkade på nytt på sina medar
och pipbettet hade lämnat hans läppar redan för en
stund tillbaka. [...], att man känner en karl på hans
karasinnes andning och hans tankars avspark på
knäspänsten i hans förstånd!« Langholmarn tystnade
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haikunvetoa
piipustansa,
tuomarivainaan
pitkävartisesta. »Minä kylvän savimaahan ruista […] ja
kun Alastalo sihtaa laiva-asioissa, niin tiedän minä, […],
minä luotan Alastaloon, […]!» Tämä sana oli sanottu
avaralle salissa, vaikka silmäin kiinto turhitta harhailuitta
siirrettiin Alastalosta tuomarivainaan merivahapiipun
ruskoiseen kupuun ja varren luupala vakaalle paikalleen
rusthollarin suuhun kuin ruhtinaan leukaan: keinutuoli
oli nyt vapaa keikkumaan juhlallisemminkin.
Nyt olisi salissa kellä hyvänsä, joka vain olisi
rohjennut ja ensi kotvaan vuovannut avata suunsa,
ollut mainio sananvuoro,
sillä Langholman
vaikenemisen jälkeen ja hänen keinutuolinsa taas
ruvettua notkumaan, kesti hyväkin hetki semmoista
äänenrakoa ja hiiskumatonta hiljaisuuden kunnioitusta, ikään
kuin olisi yhteisestä sopimuksesta ja korvaparien
terottimilta kuulusteltavana, äännähtelikö keinutuolin
kampa
laattiapalkilla
erillaisella
narahduksells
etusoudussaan kuin takakenoon painuessaan. Eihän
Alastalon sopinut omasta puolestaan hiiskaista ensi hätään
mitään, […]! Pukkilalta taas puuttui muista syistä vire
juuri näissä kääntymisissä käydä jutun nappuloihin
käsiksi, istuihan hän kyllä sohvalla niinkuin tulisilla
kekäleillä ja luonto kiehui sisuksissa pahemmin kuin
teki mieli itsellensäkään tunnustaa ja kuin oikeastaan
jaksoi nahoissansa pidätellä: […]! Ei Pukkilakaan siis
vielä muuta kuin puri partaansa, Lahdenperäkin pysyi
pukahtamattomana sohvalla äskeisen yrityksensä jälkeen
ja muillakin salissa oli itsekullakin ajatuksen veräjällä
enempi sanankatrasta tungeksimassa kuin sopi samalla
mahtumalla
laitumen
niituille
purkautumaan:
Härkäniemikin vasta puhalteli savunpilviä puolemmalle
ympäriltään. Vain Eenokin puolelta salia vahvisti muun
vaikenemisen keskeltä lyhyt sana Langholman juhlallisen
puheenkerran. »Sama meininki minulla!» kuului
Eenokin äärisestä sohvanpäästä, […]. (AS I: 414, 415,
416, kap. 9)

och drog ett par bloss på pipan, salig häradshövdingens
långskaftade. »På lerjord sår jag rågen [...] och när
Alastalo tar sikte i skeppsaffärer, så vet jag [...] jag litar
på Alastalo, [...]!« Dessa orden var riktade ut i salens rymd,
även om ögonfästet utan onödig förirring flyttades från
Alastalo till den brunglänsande kupan på salig
häradshövdingens sjöskumspipa och skaftets benbett
till sin trygga plats i rusthållarmunnen som till furstliga
käkar: nu var gungstolen fri att ta högtidligare fart.
Nu skulle vem som helst i salen, som bara hade vågat
och hastiga tag djärvts öppna munnen, haft ett
ypperligt tillfälle att få ordet, för då Langholmarn
tystnade och hans gungstol åter började guppa dröjde det
en ansenlig stund av sådant ljuduppehåll och en högaktningens
mustystnad, som om alla kommit överens om och skärpt sina
öronpar att lyssna efter, om gungstolsmedarna avgav ett
annorlunda knarr då de vaggade framåt än då de välte
sig tillbaka. Det var ju inte passande att Alastalo för
egen del knystade någonting i första hast, [...]! Pukkila åter
hade andra skäl till att just nu i dessa lovarna låta bli att
lägga hand vid spakarna, visserligen satt han i soffan
som på glödkål och kokade invärtes värre än han hade
lust att erkänna ens för sig själv och egentligen orkade
hålla igen inom eget skinn: [...]! Alltså gjorde inte
Pukkila mer än tuggade mustaschen, också Lahdenperä
höll sig knystlös efter sitt försök nyss, och även de andra
i salen hade just nu var och en en större ordhjord i trängsel
vid grindarna än vad som fick rum att släppas ut på bete
på en gång: till och med Härkäniemi höll fortfarande
på med att blåsa ut rökmoln åt ömse sidor omkring sig.
Endast på Enoks sida hördes mitt ibland det övriga
tigandet ett kortord till förstärkning av Langholmarns
högtidliga yttrande. «Samma mening har jag!» lät det ur
Enoks soffhörn, [...]. (SA I: 391–393, kap. 9)

Då alltså Härkäniemi hade varit ordalytt en längre stund säger Härkäniemi sedan
”»Varför skulle vi inte bygga bark?«” »[...]! ”Jag är klar för egen del: tre toppar är
en mer än två, och damm spelar man på så sätt att man turvis flyttar en bricka i
taget [...]” (SA I: 394, 395, kap. 9). I kap. 10 ”Pukkila och Alastalo kappas” (SA I:
397–431, kap. 10) är det som stiltje före en storm; Pukkila hade hållit låg profil
och inte talat ännu (SA I: 397, 398, 399, kap. 10). Men sedan tar Pukkila till orda
(SA I: 400, 402, kap. 10) för att sedan slunga ut sin galla över Alastalo, som sedan
svarar för sin del (SA I: 403, kap. 10). Denna konflikt mellan Pukkila och
Alastalo, dessa erfarna och kunniga karlar som Pukkila och Alastalo, och dessa
samma karlar har en tjugoårig träta ouppklarad emellan sig om vilkendera som
har skarpaste väderkornet och säkraste handen då det verkligen gäller allvar [...]
(SA II: 159, kap. 14), ”Pukkila hade talat sig så full av sin egen anda, att hans
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övertygelse darrade ända ut i fingertopparna och rösten slog över i ett snudd på
gråt! Eländet var allvarligt och uppenbart: skulle den attans Alastalo, och just
precis Alastalo-Herman, nu i alla fall i kraft av sitt barkbygge få skala socknen på
bästa skeppsvirkesskogen!” (SA II: 177–178, kap. 15).
Langholmarn är medlaren i konflikten och får slut på Alastalos och Pukkilas
konflikt (SA 1997 II: 5, kap. 10), skrattsorlet tar slut och det blir tyst i salen. I
kap. 13 är det frågan om ett mellanspel då Härkäniemi drar historien om VasaVille och Albatross (SA, kap. 13 och början av kap. 14) och det är stiltje och
tystnad i salen (SA II: 75, kap. 12). Alastalo inväntar rätt stund för att ta fram
barkhandlingarna (SA II: 149, kap. 14), något som blir en performativ handling
som sedan fortsätter i och med att männen börjar skriva sina namnteckningar på
fundationsbrevet (SA II: kap. 15). Tystnaden är viktig i dessa handlingar, något
som framhäver den högtidliga stämningen (SA II: 165, 167, kap. 15).
Men Pukkila har alltför mycket förtret inombords och han spyr ut sin galla i
kap. 15 och slår till med »Lovte mig din flicka till svärdoter!« riktat till Alastalo.
”Det var en skräll i salen. Helt lik en åskans knall” (SA II: 184, kap. 15), Pukkila
som ”sprittgalen stod där mitt på ljusa dagen och golvet!” (SA II: 185 kap. 15).
Efram Langholma tänkte hur Pukkila kunde göra bort sig: ”mitt på blanka dagen
i förnuftigt sällskap klär av sig bland alla andra sprittnaken till sin själ [...]” (SA II:
186, kap. 15). Pukkila förebrår sig själv, men ”ordet var utsläppt ur munnens
fålla, ordfölet, sablar, rena hingstfölet! Den jäkeln rymde i väg! slank ut mellan
ens fingrar som en laddstock [...]. Ett ord är en sorts kräk som inte ens den
kvicke hinner få tag om svansen på, också om han försöker, när det väl engång
har sluppit ur tandgården och lupit sin kos till rävting och världens vimmel, och
inte heller Pukkila hade efter smällen annat att göra, än känna på hur krut luktar
när det svider en i näsan.” (SA II: 186, kap. 15). Pukkilas ord hörs av Alastalodottern Siviä vilket får henne att bli så arg att hon kastar vattenkannan som hon
bar in i salen och den hamnar framför Härkäniemi.
Men ordet var sagt och skrällen är så stor i salen: ”Ja, det var så dödsens tyst,
att [...]” (SA II: 191, kap. 15), och ”hela rummet nu var tommare än förr,
mellankammardörren stängd, och att vattenkannan stod allvarstyngd på golvet
framför Härkäniemi” (SA II: 199, kap. 15). Kap. 15 slutar i en tystnad i salen som
beskrivs ännu i kap. 16: ”Också i salen på Alastalo förhöll man sig nu alldeles
stilla och tyst efter att mellankammardörren blivit stängd och stegen klapprat bort
över stugkammargolvet, [...]” (SA II: 200, 201, 205, 212, 218, kap. 16) och
Pukkila tänkte och smakade på hur det skulle kännas om han nu skulle lämna
salen och hur det ”susade en tystnad genom salen för ett tag, när dörren small
och alla och envar tänkte, att nu gick Pukkila sin väg, Petter Pihlman for hem
igen, och kommer inte tillbaks!” Men han blir kvar i salen.
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Tystnaderna och blickarna är talande på många sätt i salen. Medlargestalten
Langholmarns ”haka såg farligt tystlåten ut” (SA II: 227, kap. 17). Det kan vara
njutningen av en pipa som är en orsak till högtidlig tystnad så som för
Härkäniemi (SA II: 260–26, kap. 18). Nämndeman Lahdenperä var ”en språksam
karl som måste sitta långa timmar i ända i soffan utan att knysta ett ord och svälja
ner idel tomma luften i magen, bara pinnsitta på samma plats på stoppningen så
mustyst som hade man tappat tungan på lillkammarvägen, och för Pukkilas skull
och av försiktighet inte våga pusta fram ett ord en så långt som en fis ur sin
andas hål, fast de andra lät käftarna klafsa på skaft bredvid en som slagslängar på
en sexdarströskning i rian!” (SA II: 271–272, kap. 19). Lahdenperä var inte blyg
av sig: ”Nej; blyg var Lahdenperä inte till sin natur, varken i munläder eller i
hjärtsäck, han kunde klatscha både med tungan under gomtaket och flata handen
på låret, om man så satt på bastulaven i svalmsvett och kvastvisk, eller i
kalasbordets allvarsstund i fullt bestyr med den femte och mäktigaste rätten
ovanpå de fyra tidigare stadiga, […]!” (SA II: 272, kap. 19). Kilpi låter såväl
Pukkila, som försäger sig och saknar självbehärskning, som Lahdenperä, en något
enkelspårig man som inte alls förstår sig på de barkhandlingar Alastalo lägger
fram på sitt bord, i det inre talet fundera på varför de är tysta och när de sedan
talar, vad de säger och hur de säger det.
En klok man bidar sin tid och det som görs, görs med eftertanke. I det
avslutande kapitlet är det Langholmarn som yttrar orden: ”»Vad gott är det sker
småningom!«” och ”unnar sin Langholmarblick en lagom tid att övertyga
Mattsson om, att det nu var en man av tyngd som till en annan man av tyngd
från en gungstol till en annan yttrade någonting som även andra i salen tålde
lyssna till.” (SA II: 406, kap. 23). Långsamheten, tystnaden och sävligheten har
lett till att fundationsbrevet nu är undertecknat av de närvarande männen och
barkhandlingarna är inlåsta i Alastalos klaffbyrå. Efter de många minnena och
berättelserna samt Pukkilas ord som skapar konflikter har man nått samförstånd:
[…] och vattrade av värme som på förmiddagen från sjösidan, denna Alastalo sal med sina dagliga erfarenheter
och med sina vardagligt växlingslösa skiften fick nu då solen sken in från sin västerhimmel i stället för sin
förmiddagsöster märka, att i stället för sorlet som rådde nyss och dagen lång inom dess mer än fyra famnar långa
väggar, härskade nu en oväntad tystnad, nära nog lik stillheten i ett öde och övergivet rum. Ändå vart tystnaden
inte fullständig, för den stördes av det glättiga larmet på andra sidan om den öppna mellankammardörren, där
som bäst ett med sitt verk och sin dag belåtet, och ingalunda fåordigt eller lågmält sällskap av karlar satt vid ett
väldukat bord med utmärkt matlust och tandgårdar fulla av iver och nit vid bräddade fat. Den enslighet som för
stunden rådde i salen under den sjunkande västersolen skulle dessutom knappast vara någon längre tid, […]! (SA
II: 420, kap. 23).

Barkskeppskalaset var nu verklighet.
I Kilpis berättande finns i många olika tider invävda på samma sätt som där
finns olika berättelser som överlappar och går in i varandra. Tidsbegreppet, dvs. det
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som Kilpi kallar ”elämäntotaliteetti”, livstotalitet, innebär för Kilpi att det förgångna och nuet existerar samtidigt, finns i justnuet. Allt existerar i ögonblicket
som Kilpi skriver om. Upprepningen föds på grund av mekanismen att övertala
och viljan att behärska situationen (Alastalo etc.). I skärgårdsskildringen ekar
många röster som lockar fram igenkännandet, minnet och den historiska
medvetenheten.478
Ja Härkäniemi sanoikin nyt, ei kuitenkaan kiireellä.
[…] »Miksemme parkkia rakentaisi?» virkahti
Härkäniemi siirtäen silmänsä savun samoamilta
miesten kehään. […] »Miksemme parkkia rakentaisi,
koska vielä on nenänniisto omissa hoimissamme ja
puuainetta metsissä muittenkin kompeitten varalta kuin
kolmekyynäräisen arkun?» sanoi hän kysäsi
suopeampiakin päästelläkseen suustansa.?» »[…]!» (AS
I: 417, 418, kap. 9)

Och det gjorde Härkäniemi nu, dock inte med någon
brådska. […] »Varför skulle vi inte bygga bark?« sade
Härkäniemi så, och flyttade blicken från rökens
strövtåg till kretsen av karlar. […] »Varför skulle vi inte
bygga bark, eftersom vi ännu själva har hand om att
snyta oss och har virke i skogarna till andra tillbehör än
trealnarskistan?« ställde han frågan för att släppa fram
lite bättre trivsel. »[…]!« (SA I: 394, kap. 9)

[…], niin mursi nyt vaikenemisen muurit mietteliäässä piirissä
paljastettujen
parkinpiirustusten
edessä
Lahdenperän
lautamiehen kärkeä äänenräkä. »Vaak!» päästelee siis varis
herätessänsä kiitoksia aamun heriöihin ja loittojen
kaikumille, ja täytyi lautamiehenkin lauhkentaa sydäntänsä
jollakin nokanavauksella, koska kuitenkin rupesi
mielenhöyheniä virkistämään huomenen tieto, vaikka
laiskotuttikin ruumista selvä lentäminen ja siipivähti.
»Juustolaudan minä ymmärrän, kun rehellinen puu on
puukonnirkolla kriipustettu kirjoille ja kaarten
kruusuihin, mutta jumaliste, jos minun silmäni enää
minun ijässäni ja talonpojan naamassa lähtevät hämähäkin
käpälille ja juoksevat järjenjahdissa sikinsokin ja silkkisukin
tuommoisen verkon silmukkasillat ja ristinrastit himinhämin ja
pitkinpoikin!» kehui hän ja paisutteli paasaskeli,
koskei ymmärtänyt hepreansvenskasta edessään enempää
kuin nauta virsikirjasta, ja järki kuitenkin ja Vaarniemen
metsä opetti höyläämään puuta myötäsyyhyn ja
mieluummin varhemmin kuin muut ja tietävämmät.
[…] (AS II: 165–166, kap. 14)

[…], så krossades nu tigandets murar kring den tankfulla
kretsen inför de avtäckta barkritningarna av nämndeman
Lahdenperäs skrovliga röstkrax. »Kra!« låter alltså den
vaknande kråkan ut sin lovprisning i morgonens väkt
och åt långväga ekon att ta hand om, och visst måste ju
även en nämndeman öppna näbben och lätta sitt hjärta,
eftersom en slags morgongryning trots allt tycktes liva
hans andes fjäderdräkt, även om kroppen var för lat att
verkligen flyga och fäkta med vingarna. »En ostbräda
begriper jag mig på, där som en knivspets har kratsat
grannlåt och krusor, men anamma om mina ögon
numera i min ålder och bondnuna börjar kribbla med
spindelspår och kravla kors och tvärs och hit och härs i såna
locknätsöglor och andra bobblor på längden och tvären!«
skroppade han och lät så stor på sig som möjligt,
eftersom han inte förstod mer av svenskahebreiskan framför
sig än en ko av psalmboken, och hans förstånd och
Vaarniemiskogen ändå rådde honom att hyvla virket på
längden och det hellre tidigare än de andra, och
klokare. […]. (SA II: 149–150, kap. 14)

Härkäniemi ensimmäisenä oli valmis ja sananvalakka
valjaksissa ajatuksen auran edessä. »Syynännyt sinä olet
halkosi pohjapuolta sitä veistellessäsi!» sanoi hän ja
kallisteli päänkuorta ikäänkuin itse olisi sihtaamisen
toimissa, ja rintavuuden kaarrot palkopintoina silmän
tunnusteltavissa paperintasaisilla. »Ja hienosti sinä olet
siirtänyt halon pinnasta pännän piirtoon sen, joka pohjan
mallissa on liukasta: kun tuo kuutto lykkii priisissä ja
kallistelee neljänneskvartin, niin kylki silittelee veden silkkiä
niin köykäisesti kuin sulhasen silmä morsiamen kasvohipiää
vihkipallia kohden kävellessä!» vahvisti Malakias Afrodite
sanojansa, ja tervapihkaista merimiehen sydäntä hykersi

Härkäniemi var den som först fick sin ordvalack spänd för
funderingsplogen. »Du har synat ditt vedträ noga på
bottensidan när du täljde till det!« sade han och lutade
på huvudskålen som om han själv stått och siktat och
kunnat
känna
efter
med
ögonen
längs
bogrundningarna på släta papperet. »Och snyggt har du
flyttat över från vedträ till penndrag allt som är halt i
bottenfasonen: när den skutan tar fart i en bris och kränger en
kvarts fjärndel, så stryker bogen vattensilket så lätt som en
brudgums öga kinden på hans brud på vägen mot vigselpallen!«
bestyrkte Malakias Afrodite Härkäniemi sina ord, och
hans tjärbeckiga sjömanshjärta vrängdes och vickades

478

Rojola 1995: 257, 258.
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ja hypytti niin virkistävä ilo, ikäänkuin olisi itse
vihkipallia
kohden
kävelemässä
ja
vieressä
tepsuttelemassa silkkikengissä ja valkoleningissä ihme,
jota vanhapoika silmillään tuskin rohkeni katsoakaan
sinisen marjoihin ujoharson verhoissa. »[…!]« (AS II:
166–167, kap. 14)

av en så förfriskande fröjd, som om han själv varit på
vandring mot en vigselpall och vid hans sida i
sidenskor och vitklänning trippat något underverk som
hans gammelungkarlsögon knappt ens vågat skåda i hennes
blålysen bakom blyghetsslöjan. »[…!]« (SA II: 150, kap.
14)

De betydelsefulla konkreta tecknen i Kilpis berättande är många. Alastalos
vedklabb, som han täljer som tecken på att han först ska bygga sig en brigg, sedan
en bark, är miniatyrmodellen för kungsdrömmen om den tremastade barken som
ska segla in välstånd i skärgårdssocknen. En konkret vedklabb och processen att
tälja den till en brigg och en bark ”översätts” till en handling först i form av
barkritningar och senare i de närvarande männens underskrifter i fundationsbrevet för
ett barkbygge. Alastalos egna barkritningar är konkreta tecken på de planer han
vill förverkliga, barkmötet i salen utmynnar i ett kontrakt.479 Den skrovliga
nämndemannnen Lahdenperä med sitt flabbskratt är en enkelspårig man och
förstår sig först inte på ritningarna, men han är den första som uttalar sig om
värdet av barkbygget.
Upprepningens funktion är central i Kilpis skärgårdsskildring där texten är som en
vågrörelse än hit, än dit, fram och tillbaka i berättelsen, där berättelser vävs in och
överlappar varandra, texten ingår i intertexter och därigenom in i sin kontext, de
bibliska jämförelserna skapar det humoristiska i berättelserna, dvs. berättaren
öppnar en port som leder in i en annan. Mycket av det glada eposet har också
allusioner till det homeriska skrattet. I skärgårdsskildringen hörs flera röster och
olika sociala språk som konkurrerar sinsemellan.480 Här finns olika maktkamper
och konflikter (Pukkila och Alastalo; unga Alastalo-dottern Siviä som blir arg),
det som kan uttryckas med det bachtinska begreppet heteroglossi, ordet i konflikt.481
De olika rösterna blandar sig (berättaren, och de andra), olika berättelser finns
inne i varandra, i olika röster och bakom dem åter finns andra röster i ett
polyfont, orkestralt mönster.
Upprepningen kommer till uttryck i att det finns berättare i berättarna, olika
tider i tiden och berättelser som berättas på nytt eller utsagor och tankar som
uttalas på nytt för att på så sätt få sin bekräftelse.482 Alastalo som galjonsfigur och
som person beskrivs av både Pukkila och Härkäniemi men också av tullkapten
Blomberg. Alastalos förhandlingsteknik är att övertyga483 de övriga i salen om att
sätta viljan i handling (desir, pouvoir), att tro på framtiden (croire) och att kunna
Se om kontraktet och dess hemliga betydelse i Rojola 1995: 144.
Rojola 1995: 137, 167.
Bakhtin 1981: 67–68.
482 Rojola 1995: 247, 250, 252.
483 Lyytikäinen 2000: 32–33.
479
480
481
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förutsäga framtiden och den nya tiden som står på tröskeln, det förgångna
använder han som hjälp att göra detta, det som Langholma tar upp:484
Langholma oli tullut vetäneeksi viulua niin täydeltä
kieleltä, että hän itsekin hieman hämmenteli äänen
komeutta ja muutti rekisteriä kuivemmaksi: »On sinulla
ollut hikistä juoksemista ja vielä hikisempää hengen vähtiä,
ennen kuin olet jokaisen meistä kääntänyt uskoosi, ja
yhteisväessä nyt on kiskottu mäen päälle se, mikä
erimiehinä olisi meiltä jäänyt itse kultakin paikoillensa
ja liikuttamattomaksi mäen alle, niin kuin jäisi kivikuorma
anturan liikkumattomaksi kintukkaankin jäniksen valjaissa
ja parhaittenkin jutunpyräysten loikkimilla! Ehkä olisi
praakkia pidetty pitäjässä ilmankin sinua ja suukeräjiin
kulutettu sekä sylkeä että aikaa, mutta sinun ansioistasi
se on ja sinä kellossa olet vieteriä vetovireeseen vetänyt, kun
tietä on painettu eteenpäin, eikä kestikievareihin
väsytty, ajettu virsta kerraltansa, kunnes on peninkulmia
takana taipaleena, vaihdettu kaljaasit kuunareiksi kunnes nyt
on prikikin pieni astia pitäjässä ja parkkikirja klahvissa
valmiina paperina! […]! Sinä, Mattsson, apajapaikan
katsoja olet ollut ennekin, ja nyt isoa nuottaa ja monen
kylän pyydystä mereen potkiessa olet sinä ollut
hikityössä ja saapasvarsissa jo yöpimeästä ja silloin, kun
me muut vielä kuorsasimme sängyssämme! Vuodet minä
jo sinun muistan tätä viulunkieltä vinguttaneesi, ja jos nyt
viimeinkin potkitaan polskaa hääsalissa, niin sinä nuotit olet
soittanut anturoihin sekä yljille että sulhaspojille! Parkkilaiva
on komea kuutto ja parkin keulapuu semmoinen kurko, joka
puskii Biscayat ja sihtaa Spanjat, kulkee kanaalit ja sujaa
Gibraltarit Välimeren suilla, noukkii salmea kuin
sukkavarras silmää ja satamia kuin kalanperkaaja silakkaa
korista, Malagat ja Marseillet, kaikki suomuksissa, pesetan
hopeoissa kyljiltänsä tai franc’in kiiltävissä kyljiltänsä! Sinä,
Herman, meille marjamaat olet ennenkin näyttänyt ja
mansikanpunaiset osoittanut aidan takana, miksemme
siis vieläkin sinun kirmoissasi aitaa törmää, kun sinä
käsket, Vaarniemi varsihongissansa humisee kaipaa
kaatavaa kirvestä kuin valmis vadelmasato suvikypsillänsä
ahon parmoilla ahmivaa suuta, ja jokainen kirpoova lastu
laulaa parkkia pitäjään, kolmen topin kantajaa vetten
ylväille, haahta viirikästä ja kölipitkää, kunnia
koreutensa mastoissa, rikkaus vaurautena vanavesissä!»
Langholma hymähti taaskin sanoillensa, koska tälläkin
yrityksellä oli purstoihin siepannut tuuli ja äänikerta
kiivennyt ylemmäs kuin oli tasainen ja tarkoitus:
selvästi oli hetkessä ja hengessä vetoa ja kohistusta
ylöskäsin ja juhlavirsiin! »Sinä olet sukeva mies sekä
alkamiselta että toimen jatkolta, ja kernaasti sinun
nuottakuntaasi liittyy, sillä sinä lähdet kudulle, kun kutu
haisee meriltä, […]!» (AS II: 451, 452, kap. 23)

484

Langholmarn hade i farten dragit stråken så brett
över strängarna att han själv smått tappade fattningen
av den granna låten, och gjorde tonen torrare: »Du har
fått gno dig svettig med allt spring och ännu svettigare av
att fäkta med förståndet, innan du har fått oss alla att tro
på detsamma som du, och vi nu tillsammans har halat
upp på backen det som vi enskilt på egen hand skulle
ha fått lämna kvar nedanför den, alldeles som ett stenlass
skulle ligga där det låg om det var en aldrig så långbent hare
mellan skacklarna och pratet skuttade aldrig så ledigt! Kanske
att det hade resonerats i socknen också utan dig och
slösats med både tungor och tid, men din förtjänst är
det, och du är det som har dragit upp fjädern i klockan, när
vägen har drivits vidare, och vi inte har tröttnat på
skjutshållen, utan kört en verst åt gången, tills vi har flera
mil bakom ryggen, bytt galjaserna mot skonare ända därhän att
till och med en brigg är liten i socknen och en bark nu ligger i
din byrå som klara papper! […]« […]. Du, Mattsson, har
hittat notvarp förut, och när du har sparkat en stornot i
sjön för många byars räkning har du knogat dig svettig
och stått i stövlarna ända från mörka natten medan vi
andra ännu snarkade i våra sängar! Ett helt år kan jag
minnas att du redan har gnällt på den strängen, och om vi nu
äntligen ska få polskan i gång i bröllopssalen, så är det du som
har spelat upp för både brudfolk och fästfolk! Ett barkskepp är
en präktig skuta och en barkstäv är en attan av den sorten som
stångas med Biscaya och siktar på Spanien, hittar genom
Kanalen på kartan och slinker in i Medelhavet förbi Gibraltar,
plockar upp sund som en strumpsticka maskor och hamnar som
en fiskrensare strömming ur sin korg, Malageor och Marseljer,
alla fulla med fjäll, med pesetasilver och blanka franger på! Du,
Herman, har visat oss på bärmarker förut också och
pekat ut det smultronröda bortom gärsgården, varför
skulle vi inte hoppa över detta stängslet också när du
ber oss, när Vaarniemi storfuror susar och väntar på
yxan som en sommarmogen hallonskörd i ängskanterna på
glupande munnar, och varenda stänkande spåna sjunger in ett
barkskepp i socknen, en tremastare för stora vatten, ett
skepp med vimplar och långköl, med ära till prydnad i
masterna, med rikedomar i följe i kölvattenfåran!«
Langholmarn smålog på nytt åt sina egna ord, eftersom
han återigen hade fått en kastvind i seglen och tonfallet
blivit högre än det jämna han hade avsett: det var
tydligtvis drag i stunden och anden med lyftning mot
högtidspsalmer! »Du är en karl som kan dina saker både i
början och i fortsättningen, och i ditt notlag är man gärna med,
för du sticker ut i leken när leken börjar lukta i sjön, […]!«
(SA II: 408, 409, 410, kap. 23)

Rojola 1995: 256–257.
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I sista kapitlet får Alastalo ett mångordigt tack för sin verksamhet av bygdens
storman Langholma som berömmer Alastalos mångåriga planer och verksamhet
genom att använda jämförelser som förenar den lilla och den stora världen.
Fångstmetaforiken är central så som ovan framgått i det långa citatet om olika
slags fiskare. Alastalos person kan beskrivas med modaliteten faire, som ger uttryck för hans företagsamhet och målmedvetna handling – han har skridit från
ord till handling, hela hans medvetna utveckling har gått från sex olika båttyper
som visar hans företagsamhet, från slup till bark. I salen på Alastalo representerar
det moderna livet, den moderna världen, en ideal modern värld med allt större
skepp, en allt större värld, utvidgat perspektiv, som går mot det bättre. I skärgårdsskildringen syns revolten, gentemot den gamla världen och revolten mot
traditionen, dvs. vad gäller Kilpis nydanande språk och stil samt strukturen i hans
verk.485 Verket som verbalt tecken betonar det konstnärligt originella, något som
är ett av det modernas mest betydelsefulla drag – och också inom det ekonomiska området, som är förutsättningen för den intellektuella utvecklingen framhävs så betydelsen av de diskurser som artikuleras i moderniseringsprocessen,
nämligen progression och utveckling. I denna mening är verket mångstämmigt,
polyfont. Det är en kiasm mellan olika och till och med konfliktfyllda diskurser
som föds i moderniseringen.486

485
486

Rojola 1995: 237.
Rojola 1995: 262.
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DEN KVINNLIGA DIMENSIONEN I SALEN
TAL, TANKAR OCH KÄNSLOR
______________________________________________________
5 Kvinnan i salen – Evastina och Siviä
____________________________________________________
5.1 Kvinnan träder in i det offentliga rummet
”ja hallelujan maut tuntuvat kitalaessa” (AS II: 460, kap. 23)
”och man fick en smak av halleluja i gomtaket” (SA II: 416, kap. 23)

I skärgårdsskildringen är det huvudsakligen männen som talar, tänker och minns
och visar på hur de olika personligheterna använder sig av ett socialt språk; tal
och tystnader, makt och språk.487 Tydligast kommer konkurrensen mellan Pukkila
och Alastalo till uttryck i hurdana färdigheter de har att mäta sig i språkbruket;
Alastalo som skicklig strateg och Pukkila, en kvick man som saknar
självbehärskning och gör bort sig inför männen i salen. Men så som ovan
framgått är det Pukkila som också beskriver värdinnan Evastinas, dottern Siviäs
och kökspigorna Rauhas och Sandras fartfyllda förberedelser inför barkkalaset.
Kvinnans roll i salen är inte heller enbart att traktera männen utan också hur
kvinnan agerar i språket, eftersom språket är en central del av det hur subjektet
skapas (Kristeva) och hur individen har placerats i den kollektiva verkligheten
innan hon stiger in i salen som det talande subjektet.
Alastalo-Evastinas talflöde är den präktiga husmoderns på Alastalo, pratglad
och snabb både till sitt sätt att röra sig i salen som till sitt språkbruk. Hennes
idiolekt kommer tydligt till uttryck då hon ger svar på tal; hon är arg på karlarnas
tal och beteende i salen. Nedan ger hon utlopp för sina tankar och känslor efter
att Härkäniemi konstaterat bl.a. följande: ”ja kieli on ketterä vielä kuin varvas
valssissa muinoin!”, ”och tungan är så vig som foten din i valserna förr i
världen!” (AS I: 244; SA I: 238, kap. 5). Hon beskriver hur hon förberett sig för
detta barkkalas med dottern Siviä och kökspigan Rauha. Själv har hon fått stå i
vilket tar sig uttryck i en lång sekvens på fyra sidor och en meningsperiod där
hon bl.a. säger följande:
»[...]! Sämpylätkin juostavina ja minä vielä tässä,
Lahdenperäkin jo odottaa kuin kurjen kurkka kaulansa
487

»[…]! Bullarna ska kring och här står jag än,
Lahdenperä väntar ju med halsen som på en trana, men jag

Rojola 1995: 192–202.
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päästä, ja minun vain pitäisi prätistä sinulle, kun sinä
paasaat, ja päästää päästäsi häkä, kun sinulla on omat peltit
tukossa otsassa, vai karsinaan minä, pistä kieli jälestä, kun
kulaus on juotu kurkusta, ja ota varsaa hännästä virstan
takaa, kun itse olet nokillasi ojassa, laske sinä yhteen,
niin minä olen kymmenessä ja ala »minä vaivasta», niin
minä olen »amenessa«, karsinaankos minä, kun ryysyni
jo lentäisivät yltäni, vaikka itse jäisinkin, ja mistäs minä
kieleni enää itsekään saisin kiinni? hyttis tyttis, jollen
lähde niin lennän jo, jollei ole puhumista, niin pakisisin jo,
olenkos mä knyytti, etten kieri! olenkos mä kärppä
kontitta, etten pääse! Lahdenperä odottaa, Pukkila
kokottaa, Eenok nokottaa ja sämpylät ovat tässä ja sinä
vain lervaat, enkös menekkin hyllerin pyllerin, trivin ja
travin, puhu, vaikka puhuisitkin, minä olen vaiti, yritäkin
sana, minä en kuule, ei kiiruussa kerjetä, kiiruussa juostaan,
ja kieli saa seurata mukana, jos matkassa pysyy! Sinun
tähtesi saa tässä tämmöisen hopun, kun pauhaa, eikä
omaa sananvuoroa saa! – – – Tuommoisenkin kanssa
suusahaan, kuin Härkäniemi tuossa: saatkos kieltäsi
kirvotetuksi edes puolimatkaan, saatkos sananpientäkään,
hiirenhaukotustakaan sanan penikaksi väliin, saatkos sen
sananpisaran edes vuorollesi, ettei kielesi läkähdy, kun hänen
pitää olla äänessä myöskin, pakista silloin, kun ei puhu, ja
puhua silloin, kun ei pakise!» haikaili emäntä jo samaan
hengenvetoon Lahdenperän edessä sämpyläkori
ketteränä niin kuin suukin ja koko pieni ihmiselävä.
»Pääsemättömissä ihmisten kanssa, joilla on suu mukana,
missä ovatkin, minäkin muistutan aina itselleni, hoen ja
varotan: Eevastiina, Eevastiina, puhu vähän, puhu hiukan, älä
puhu ollenkaan, tarjoa sämpylää, tyrkytä sämpylää, pakkaa
sämpylä vieraalle, mutta älä puolen sanan vertaa puhu, älä
hiiskasekaan, niin vieraskin saa puhua, vieraskin saa raon
sanallensa, saa puhua vatsan virkistyksekseen, vieraskin on
ihminen ja vieraskin tarvitsee virkistyksensä, vieras on
kuitenkin vieras talossa ja kesteillä… » […] (AS I: 247–
248, kap. 5)

ska nödas tjafsa med dig för att du predikar, och släppa
oset ur huvut på dig när du har spjället stängt själv i pannan,
jaså i kätte ska jag, svälj du och låt tungan följa efter, ta du
ett föl i svansen när du själv ligger med nosen i diket,
räkna du till ett men då är jag på tie och börja du på
’jag fattig’ så är jag vid ’amen’, ska jag i kätte så flyger
trasorna av mig och ut därifrån om jag så själv måste
bli kvar, och min tunga lär jag aldrig få fatt på? hipp som
happ, om jag inte går så flyger jag, har jag inget att säga så
pratar jag, är jag ett knyte kanske så jag inte kan rulla! är
jag en vessla utan ben så jag inte kommer i väg!
Lahdenperä väntar, Pukkila kraxar, Enok nickar och
här är bullarna, och du bara håller på, men nu är jag på
väg hals över huvud, i triv och i trav, så prata på du
bäst du pratar, jag tiger jag, säg vad du vill, jag hör inte
på, har man brått så hinner man inte, har man brått så
springer man, och tungan får följa med om den hinner!
Det är för din skull det blir så bråttom, som du går på, så
man inte får ett ord emellan själv! – – – Att munhuggas
med en sån där, som Härkäniemi där: kommer man ens
halva vägen med sin tunga, får man en enda ordsmula, så
mycket som en musgäspning till knyst emellan, får man droppa
in ens ett enda ord när man kommer i tur, så inte ens tunga
storknar, för då ska han också hålla låda, prata när han inte
talar och tala när han inte pratar!« beklagade sig moran i
samma andedrag där hon stod framför Lahdenperä
med bullkorgen vig i kropp som mun i hela sin lilla
människovarelse. »Kan jag inte komma till tals med folk som
ständigt har mun på skaft var de än är, så påminner jag alltid
mig själv, tjatar och varnar: Evastina, Evastina, säg bara lite,
säg några ord, säg ingenting alls, bjud honom på bulle, truga
bulle, stoppa bulle i hand på främmandet, men säg inte ett halvt
ord, knysta inte ett ljud, utan låt främmandfolket tala, så att
främmandet får säga sitt, och får liva upp sin mage med lite prat,
främmand är människor de med och främmande behöver livas
upp vet jag, främmand är främmande i huset i alla fall och på
bjudning …« […] (SA I: 241–242, kap. 5)

Språket i karlarnas sal är långsamt; Alastalos övertalningsteknik är ett språklig och
kommunikativ spel han följer. Undantaget är förstås Pukkila-Pihlmans kvicka och
ilskna tal och tankar. Berättandet och språket får en annan rytm och rörelse då
Evastina och Siviä stiger in i salen. Finskan får en annan rytm och andning och
den svenska översättningen likaså. Språket verbaliserar både rörelsen i Evastinas
kropp och i hennes tal och tankar (AS I: 201–249; SA I: 199–243, kap. 5 och AS
I: 250–289; SA I: 244–279, kap. 6 samt SA II: 422–465; AS II: 382–421, kap.
23). Evastinas sociala ställning som Alastalovärdinna och kvinna kommer till
uttryck i hennes eget tal och egna inre monologer, också det att hon inte ska tala
då karlarna har barkmöte (SA II: 390, 394, kap. 23). Evastinas sätt att vara (être),
dvs. hennes personlighet, och att göra (faire), dvs. hur hon förberett trakteringen
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till barkmötet och barkkalaset (som beskrivs med en musikanalogi, kadrilj (AS II:
460; SA II: 416–417, kap. 23), men också hennes sätt att röra sig, karakteriseras
av Evastinas egen röst, Pukkilas och också av Härkäniemi-esteten som hade haft
tycke för Evastina i ungdomen, men det var Alastalo som fick henne. Evastinas
mun och ögon beskrivs (SA II: 399, 400, 401, kap. 23), såväl det visuella som det
auditiva hos henne.

5.2 Det kvinnliga språket

Kvinnans sätt att vara och att göra
Kvinnans roll i salen är som en miniatyr av 1860-talets samhälle: storbönderna
sitter på sitt barkmöte och berättar först historier, något som hör till Alastalos
förhandlingsteknik och manövrer, den fatiska kommunikationen, och minns
gamla tider. Alastalos Evastina är, så som hon genom berättarens kommentar
differentieras: ”Evastina hade nämligen vant sig till att inte låta höra ett enda
herrans ord medan kararna babblade på” (SA I: 323, kap. 7):
[...] Niinpä oli siis Krooklan Mikkelsson vaiennut, eikä
Eevastiinaakaan
mitään
sanonut
lähtiessään
Mikkelssonin edestä Nordbergia kohden, joka jo oven
toisella vierustalla odotteli kuppi kädessä sämpyläänsä,
Eevastiina oli nimittäin tottunut siihen, että hän ei miesten

päristessä enää pukahtanut sanan taivaallista
suustaan: niillä oli toinen nuotti puheissaan, koska niillä oli
parta veivattavana mukana, kun leuka väänsi, eikä siihen
tahtiin päässyt kiinni helmaihminen, sitäpaitsi oli joskus
mukavaa ihmeen vuoksi levähdellä omaakin kieltään, kun oli
aikaa. […] (AS I: 338, kap. 7)

[...] Alltså tystnade nu Kråks-Mickelsson, och inte
heller Evastina sade någonting då hon gav sig av från
Mickelsson mot Nordberg, som redan satt och väntade
på sin bulle i motsatta dörrvrån, Evastina hade nämligen
vant sig till att inte låta höra ett enda herrans ord
medan kararna babblade på: de hade en annan takt i
pratet, därför att de hade ett skägg att vispa med hela tiden
käften gick, och den takten var alltför trög för en kjolmänniska,
och dessutom kunde det vara trevligt ibland att för unders skull
låta sin tunga vila, när man engång hann med det. [...] (SA I:
322–323, kap. 7)

En dramatisk höjdpunkt är då kaffe och toddyvatten bärs in i salen av husets
kvinnor, Evastina, värdinnan på Alastalo och dottern Siviä, som är 17 år och
guddotter till Härkäniemi. Detta sker efter 200 sidor i kapitel 5. Kilpis språk och
ordrikedom i kombination med det humoristiska elementet är så uppfinningsrikt
att det är möjligt att endast med några korta citat belysa det kvinnliga inslaget i
den överlag manliga texten. På följande sätt talar Evastina, och hon har sagt det
också till Herman, till Alastalo (hon tilltalar med båda namnen), på finska och i
den svenska översättningen:
[…]! ajatteli Lahdenperä vielä omalle ajatukselleen
ennenkuin sai heristetyksi mielensä senverran, että
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kuunteli. »… sananvuoro muille ja kielenvuoro
minulle ja muunvuoro kaikille, että hengittää kerkiävät,
sillä tapaa minä aina sanon, ajattelenkin, mutta sanon varsinkin,
Hermannillekin sanon, Alastalolle: annan minun puhua, kun
minä puhun, niin sinä saat sitte puhua, kun sinä puhut,
yks’ensisti ja toinen toiseksi, niin molemmat ovat vuorollansa.
Härkäniemenkin kanssa äsken, sainkos sananrakoa senverran,
että sämpylää kerkesin käskemään ottamaan, karsinaan, hän
sanoi, kieleni karsinaan, minä itse karsinaan! pistäköön partansa
karsinaan ja järkensä liekaksi saman pensaan kaulaan, ettei se
tyhjissä heilu! totta kai kirppu kintut silloin tarvitsee, kun
se hyppää, ja tottamar minä silloin puhun, kun minä
sämpylää tarjoon, vai vielä pitäisi pistää kriimu sen ainoan
kielensä päähän, mikä suuhun on suotu, vaikka on pouhaa
ihmisellä niin, että kymmenenkin samaisia palasia saisi karata
suussa kärppinä eikä sittenkään olisi puurissa besättninkiä kuin
puoliksi tarpeisiin, otatkos sinäkin nyt käskemättä sämpylää,
niin saan kieleni käyttää kiiruumpiin, otatkos sämpylää, otatkos
rinkilää, otatkos varvasta, kukonvarvasta – kun en kerkiä koko
sanaakaan hopussa sanomaan! […] mutta emännän vihat
saa, ellei vieras viiden sormen täydeltä työtä tee
vehnäskorissa ...« (AS I: 254–255, 256, kap. 6)

tillräckligt för att lyssna. »... andra till orda och
tungan min till tals och alla till allt annat, så de

hinner dra andan emellan, det är vad jag alltid säger, och
tänker med, men säger i synnerhet, det säger jag till Herman
med, till Alastalo: låt nu mig tala när jag talar, så får du tala
sen när du talar, den ena först och den andra därnäst, så har
båda två sin rätta tur och ordning. Som nu med Härkäniemi
nyss, nätt och jämnt att jag kom åt att be honom ta en bulle, i
kätte, sa han, tungan min i kätte, jag själv i kätte! skägget sitt
kan han stoppa i kätte och vettet sitt att tjudra densamma
busken med, så den inte vippar i tomma luften! visst
behöver ju loppan sina ben när hon ska hoppa, och
det förstås att jag säger nånting när jag ska bjuda
bullar, och så skulle man till på köpet sätta grimma på den
enda tungan man har fått i sin mun, fast en människa kan ha
så bråttom att tie likadana bitar fick fara kring som vesslor
och ändå hade man inte besättning ombord till mera än halva
nöden, ta nu en bulle du med utan att man ber dig, så får jag
bruka tungan där det är mera bråttom, ska du ta bulle, ska
du ta kringla, ska du ta klo, tuppaklo – man hinner ju inte
säga hela ordet i brådskan ens! […] men husmor får
grälor hon om inte gästerna har alla fem fingrarna i
bullkorgen ...« […] (SA I: 248–249, kap. 6)

Evastinas långa språkliga utläggningar hoppar från en sak till en annan. Kilpi
differentierar henne med ett språkligt flyt och en rytm som överensstämmer med
det kvinnligt livfulla och energiska i salen både till språk och rörelse i minsta
mikroskopiska beskrivning, dvs. raka motsatsen till de långsamma karlarnas tal
och tankar.
[...] ja oli Eevastiinallakin nyt, Alastalon Eevastiinalla
sekä kielen kerkiämistä että silmän kerkiävää, kun oli
isovieras edessä ja itse Langholma praakattavana ja
passattavana. »Tässä olisi pientä vähäistä meidän tämmöistä,
sämpylääkin, kun ei ole muuta, [...], ja puhelisi Helenalle korvat
täyteen, kun kerta saan puhella: kielikin kasvaa homeelle, ellei
sitä pidä liikkeellä, jollei koko liukare sitä ennen kuivu suussa
kapakuorelle niin kuin särki ja ahvenen poika rantapuodin
seinämällä auringon ahavassa! jestanpookenas ja kuun kuori
taivaalla! puhelen ja prätistän kuin karitsan keritsijä enkä käske
vierasta leipään enkä lapaan: rinkilä nyt, herran tähden! minä
kun en puhukaan, niin minä en kehoita, mutta meillä otetaan
käskemättä: kun sämpylän nielee, niin rinkilän tuppoo, ja
molemmat mahtuvat, talo leipoo ja vieras syö, […]!» (AS I:
209–210, kap. 5)
Sanaa juoksi Eevastiinan huulilta kuin langan lirppua
rohtimen tukosta, kun käsi vain nyhtää, hiertää, jalka
polkee ja rukin kehrä lentäen siukuu, Langholmakin oli
nöyrä ja noukki liukkaasti käskyn mukaan niin sämpylän
kuin rinkilänkin [...]!, (AS I: 210, kap. 5)
[...], mutta kieli, kielen lippa suussa, se on karkupalanen, se
on kärppä, se on syöstävä, se on kiiliäinen hammasrivin
sisäpuolella: kaitse semmoista samassa karsinassa järkesi ja
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[…] och även Evastina, Alastalo-Evastina hann
uträtta mångt med både tunga och ögon, när hon
stod inför storfrämmande och hade själve
Langholmarn att bemöta och bepassa: »Varsågod nu
och ta lite smått och allgement av vårt lilla, bulle med, i brist
på annat, […], och prata örona fulla på Helena när jag
engång får prata: man får ju mögel på tungan om man inte
håller den i gång, ifall det inte växer spickeskal på hela
slinken som på en mört eller abborrpinne i solgass på
strandbodsväggen! jesseminskapare och månen på himlen! här
pratar och prällar jag som en fårklippare och bjuder ingenting
åt främmandet: en kringla vetjag, i herrans namn! säger jag
ingenting så har jag ingenting bjutt, men hos oss tar man för sig
utan tillsägelse: kan man svälja en bulle så kan man klämma
en kringla, och både två får rum, gården bakar och gästen
smakar, […]!« (SA I: 206, 207, kap. 5)
Orden lopp av Evastinas läppar som garntåt av
blårtott, så länge handen plockar och tvinnar, foten
trampar och spindeln svirrar och flyr, och till och
med Langholmarn ödmjukade sig och grep
medgörligt på befallning efter både bulle och kringla,
[…]! (SA I: 207, kap. 5)
[…], men tungan, tungfladdran i ens mun, den är en
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sylkesi kanssa, niin kaikki kolme ovat lennossa ja hameenliepeesi
lisäksi! Kelpaa sinun, joka olet Härkäniemi ja mies ja Malakias,
mutta minä olen emäntä ja Eevastiina ja Alastalon kapteenska
ja hyrränkin täytyy vain hyrrätä, mutta minun pitäisi vielä
pyöriäkin, ja pyöriä paitsi varpaitten kymmeneltä niin myöskin
kielen yhdenneltätoista päältä! sanoin jo: ota sämpylää, sanoin jo:
ota rinkilää, ota kukonvarvastakin kolmanneksi: sakara leivässä
on sakaranlisä ymmärrykseen, sanoi isänikin aina …» (AS I:
228, kap. 5)
Härkäniemen yllä ropisi sanakuuro kuin sade
suvitaivaan kaatamalla levitetyn heinälappoon niskaan
juuri kun korjuuniityllä pouta on päässyt hellittävimmin
paahtamasta korsiin. [...] (AS I: 228, kap. 5)

rymmare, den är en lekatt, den är en skottspole, den är en
stickfluga innanför tandgården; försök valla en sån i samma
kätte som förståndet och spottet, så har du alla tre i farten så
kjolfållarna fläktar! Du har det bra du, som är Härkäniemi
och karl och Malakias, men jag är mora och Evastina och
kaptenska i Alastalo, och vad kan en snurra göra annat än
snurra men jag måste snurra överallt, och det är inte bara på
alla tie tårna utan på tungspetsen som elfte dessutom! jag sa: ta
en bulle, jag sa: ta en kringla, ta en tuppaklo till påbröd: spets
på brödet ger gadd på förståndet, sa far min alltid…«
Över Härkäniemi smattrade ordskuren som ett
ösregn från sommarhimlen på strängat hö precis då
solen slutar gassa som värst på slåtterängen. […]. (SA
I: 224, kap. 5)

Ur narrativ synvinkel är det Pukkila som i sin inre monolog ser framemot det
som ska hända, dvs. att det ska krabbla i mellankammardörren och dörren ska
flyga upp och där ska Evastina och Siviä stå med sin traktering. Pukkila går i sin
inre monolog noggrant igenom hur Evastina stå där, hur hon beter sig och hur
värdinnan och dottern rör sig in i minsta detalj. Den finska textens rörelse skapas
av hopning och uppräkning tillsammans med allitterationer som uttrycker
Evastinas och Siviäs sätt att röra sig:
[...] Mitä sittenkin nyt oli kuitenkin itsekullakin ajatuksen
hajua päässä ja puheenalkua poskipielen tallessa, se oli nyt
kumminkin joka tapauksessa pidettävä visusti prosentin
kasvulla omissa nahoissa, sillä tuvan puolella olivat asiat
nyt viimeinkin valmiit, etukamarin ovessa krapahti niin
kuin Pukkila oli aavistanut krapahtavan, ovi lensi auki
selkoselälleen ja avoimesta ovesta purjehti etukamarin
puolelta miestäyteiseen saliin edellä tytär, Alastalon
Siviä, jälestä äiti, Alastalon Eevastiina, Siviä kohohameissa
ja tärkkiesiliinoin, poskien valkealla hipiällä tuore ja
raikas puna, silmien vireässä sinessä nuori toimi ja raikas
hymy, Eevastiina, silkinmustaa solmuröyhelönä päälaen
harmavilla, emännän taatti yllä ja kapteenskan kahaa

liepeissä, nopsava liikkumilta, näpsävä kielen
pidolta, rypyn ketterää kasvojen elossa, silmien nurkissa
valppaus kotona ja kerkeys kestinä; tytär huolin ja
huomioin, sulavin väistöin ja siroin viistoin, neuvokkain
taidoin ja taipuvin kumartumin ohjaten ja
opastellen, pujotellen ja poimutellen pihtipielien
ohitse kantaumusta käsivarsillaan laveampaa reunanhelävästä
reunanhelävään kuin oli hyvää pääsemisen tilaa pielestä
pieleen kyynärän ja kolmen korttelin ovessa, äiti
takana kiirehtien kielin ja mielin, jalka vielä kynnyksen
tuolla puolen, mutta silmäpari jo lentämässä salissa tyttären
kummankin olan ylitse, helmat hopussa, vaikkei jalka
vielä livaamassa, kieli karussa, vaikkei puhe vielä
488

[…] Vad som trots allt kunde ligga tillreds hos en och annan
av tankefrön i skallen och pratgrodd mellan kindbenen, det
måste nu i varje fall lämnas på tillväxt med ränta strängt
innanför vars och ens eget skinn, för på stugsidan var
nu omsider allting blevet klart, det krabblade i
mellankammardörren som Pukkila hade gissat att det krabbla
skulle,488 dörren flög upp på vid gavel och genom det
öppna gattet inseglade från mellankammaren i den
karlfyllda salen först husets dotter, Alastalo-Siviä, sedan
modern, Alastalo-Evastina, Siviä i krinolin och
stärkförkläde, med en färsk och frisk röda på kindernas vita hy,
med ung bestyrsamhet och friskt löje i ögonens livliga blå,
Evastina med sidensvart krus överst på grånande hjässan,
värdinnefint på kroppen och kaptenskefras i fållarna,
kvick i sin rörelse, snabb i sin tunga, med viga rynkor i
ansiktets liv, invant vaksam och förvissat ferm ut i
ögonvrårna; dottern med omsorg och akt, flytande väj och sirliga
böjar, rådiga knep och buktande bockar styrande och
lotsande, trädande och vinklande förbi dörrposterna sina armars
börda bredare från klirrbrädd till klirrbrädd än gott utrymme
fanns mellan post och post i en dörr på en aln och tre
kvarter, modern bakefter skyndande på i maning och
mening, med en fot ännu kvar bakom tröskeln, men ögonen
redan på flykt i salen över bägge axlar på dottern, med kjorteln i
sväng fastän foten ännu inte lyftes, med tungan på språng fastän
orden ännu inte trillade, bullkorgen rågad i famnen på

krabba ’ge ifrån sig korta, skarpa ljud utan efterklang’ SO 2009: 149.
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papenilla, sämpyläkori kukuillansa sylyn täytenä käden

kokoilla: »[...]!». Jopa oli kuitenkin onnella tarjotin salin
puolella, Siviä sipsaten menossa, emäntä konkaten
kulussa, vieraat hyryllä ympärillä. [...] (AS I: 202–203,
kap. 5)

sammanhopade händer: »[…]!« Men så var brickan i alla
fall lyckligen inne på salssidan, Siviä trippande främst,
moran i kånkande gång, gästerna surrande kring dem.
(SA I: 200–201, kap. 5)

I finskan hör man det auditiva i Evastinas sätt att vara och röra sig, de många
allitterationerna bidrar till detta, likaså efterliknas och efterbildas detta på ett så
exakt sätt som är möjligt med de svenska fonemen och ordvalen. I svenskan
finns också en del allitterationer som bidrar till rörelsen i språket. I den finska
texten har Kilpi skapat egna ord som på ett lämpligt sätt differentierar
Alastalovärdinnans personlighet. Evastina och Siviä beskrivs noggrant till det
yttre, deras sätt att röra sig medan de bjuder på kaffe och bullar, men också deras
språkliga beteende karakteriseras in i minsta detalj, ofta med allittererande uttryck
(med drag ur Kalevalaspråket) som bidrar till rytmen i texten. Det är berättaren
Härkäniemi som registrerar det yttre men samtidigt går han via Evastina och
Siviä genom sin egen kärleks- och skönhetslängtan, Eros, med allusioner till
Platons dialoger.489 Då kvinnorna kommer in i salen får berättelsen en annan ton
och rytm, ”havet svallar”, en kontrast till männens långsamma episka inre
monologer och sävliga sätt att vara, att tala och att tänka.
I de avsnitt där husets kvinnor är i salen beskrivs kvinnornas språk, rörelser
och kroppsspråk samt kjolarnas rörelser med havets, vågornas, båtars och fiskars
rörelser eller med bilder ur vardagens kvinnosysslor i skärgården. Evastinas
frodiga språk, hennes fatiska tal, trugande och ordflöde gör Malakias Afrodite
Härkäniemi matt och bedövad, men han tackar Gud att ordflödet äntligen tar
slut. Han undrar i sitt stilla sinne om Siviä om några år talar på samma sätt som
Evastina: «Jumalan lykky, Jumalan lykky!» (AS I: 224, kap. 5), »En Herrans tur, en
Herrans tur!« (SA I: 233, kap. 5) och funderar vidare: «Tuommoinenkos läpän liuku on
kielen kärkenä Siviänkin hereässä suussa parinkymmenen vuoden päästä?» (AS I: 238,
kap. 5), »Ska det sitta den sortens sladderklaff till tungskata i Siviäs rara mun också efter ett
tjogtal år?« (SA I: 233, kap. 5). Med humor har Kilpi också differentierat
kvinnorna med ett språk som inte har sitt motstycke i litteraturen; det fiktiva
talspråket flyter och böljar. Språket porlar, pärlar, sorlar, det flödar, det flödar
nästan över så som det framgår av Härkäniemis inre monologer om Evastinas
sätt att tala, när hon bjuder på sina bullar, kringlor och tuppaklor. Efter några
sidor svarar han henne artigt: «Ja sinä vain Eevastiina olet entiselläsi ja vanhassa kielen
höykässä» (AS I: 241, kap. 5), »Och du Evastina är dig lik med tungan på skaft som förr!«
(SA I: 236, kap. 5). Det är inte mycket gästen hinner säga när Evastina talar i
Symposium, Gästabudet 191c–d, 200e, 201b–c, 204d–206b; Fhaedrus, Faidros 249e, 250d, 251a–e, 255e, 265a; Kukkonen 1993:
19–25; se Lyytikäinen 1992: 208–215 och Härkäniemis ”seendets skönhet” och Platon hur skönheten påverkar.
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bilder och liknelser. I kap. 6 fortsätter Evastinas pratglädje som kommenteras av
lagmannen Lahdenperä. Den svenska översättningen ger uttryck för den språkliga
rörelsen som porträtterar Evastina på följande sätt:
Ei sitäkään uskoisi, että sekin joskus tapahtuu ja sekin
kellovärkki joskus seisahtuu! ajatteli Lahdenperä vielä
omalle ajatukselleen ennen kuin sai heristetyksi
mielensä sen verran, että kuunteli. »… sananvuoro muille
ja kielenvuoro minulle ja muunvuoro kaikille, että hengittää
kerkiävät, sillä tapaa minä aina sanon, ajattelenkin,
mutta sanon varsinkin, Hermannillekin sanon,
Alastalolle: anna minun puhua, kun minä puhun, niin
sinä saat sitte puhua, kun sinä puhut, yks’ensisti ja toinen
toiseksi,
niin
molemmat
ovat
vuorollansa.
Härkäniemenkin kanssa äsken, sainkos sananrakoa
senverran, että sämpylää kerkesin käskemään ottamaan,
karsinaan, hän sanoi, kieleni karsinaan, minä itse
karsinaan! pistäköön partansa karsinaan ja järkensä
liekaksi saman pensaan kaulaan, ettei se tyhjissä heilu!
totta kai kirppu kintut silloin tarvitsee, kun se hyppää, ja
tottamar minä silloin puhun, kun minä sämpylää
tarjoon, vai vielä pitäisi pistää kriimu sen ainoan
kielensä päähän, mikä suuhun on suotu, vaikka on
pouhaa ihmisellä niin, että kymmenenkin samaisia
palasia saisi karata suussa kärppinä eikä sittenkään olisi
puurissa besättninkiä kuin puoliksi tarpeisiin, otatkos
sinäkin nyt käskemättä sämpylää, niin saan kieleni
käyttää kiiruumpiin, otatkos sämpylää, otatkos rinkilää,
otatkos varvasta, kukonvarvasta – kun en kerkiä koko
sanaakaan hopussa sanomaan! sämpylää ensin, [– –],
mutta emännän vihat saa, ellei vieras viiden sormen
täydeltä työtä tee vehnäskorissa ...« (AS I: 254–255,
256, kap. 6)

Det skulle man aldrig tro, att också den saken ska ske
en gång och också det urverket ska stanna en dag!
tänkte Lahdenperä ännu till svar på sin egen tanke
innan han fick sig själv omruskad i själen tillräckligt för
att lyssna: »… andra till orda och tungan min till tals och alla
till allt annat, så de hinner dra andan emellan, det är vad
jag alltid säger, och tänker med, men säger i synnerhet,
det säger jag till Herman med, till Alastalo: låt nu mig
tala när jag talar, så får du tala sen när du talar, den ena
först och den andra därnäst, så har båda två sin rätta
tur och ordning. Som nu med Härkäniemi nyss, nätt
och jämnt att jag kom åt att be honom ta en bulle, i
kätte, sa han, tungan min i kätte, jag själv i kätte!
skägget sitt kan han stoppa i kätte och vettet sitt att
tjudra densamma busken med, så den inte vippar i
tomma luften! visst behöver ju loppan sina ben när hon
ska hoppa, och det förstås att jag säger nånting när jag
ska bjuda bullar, och så skulle man till på köpet sätta
grimma på den enda tungan man har fått i sin mun, fast
en människa kan ha så bråttom att tie likadana bitar
fick fara kring som vesslor och ändå hade man inte
besättning ombord till mera än halva nöden, ta nu en
bulle du med utan att man ber dig, så får jag bruka
tungan där det är mera bråttom, ska du ta bulle, ska du
ta kringla, ska du ta klo, tuppaklo – man hinner ju inte
säga hela ordet i brådskan ens! bulle först, […], men
husmor får grälor hon om inte gästerna har alla fem
fingrarna i bullkorgen ...« (SA I: 248–249, kap. 6)

Evastinas ordflöde är ovan en och en halv sida långt som en enda lång
meningssekvens med ett utropstecken och två tankstreck i mitten. I bokens sista
kapitel, träffar vi Evastina igen. Först är det Pukkila som anar och väntar att det
snart ska knäppa i dörren: «ennenkuin taas ovi krapsahtaa ja Evastina seisoo kynnyksellä
ja hallelujan maut tuntuvat kitalaessa» (AS II: 460, kap. 23), »innan det igen skulle
knäppa i dörren och hon stå på tröskeln och man fick en smak av halleluja i gomtaket« (SA
II: 416, kap. 23). Alastalo-värdinnan har lagat «nånting litet och smått till en munsbit»
så som hon anspråkslöst uttrycker det, i själva verket är det frågan om åtminstone
tio maträtter. Hur kommer Evastinas differentiering till uttryck i den svenska
översättningen?
[...]! »Vai minusta täällä ja morsiamista puhutaan ja
paasataan täysparroin!« paukkui ja pauhasi Eevastiinan ääni
Alastalon sanoihin. »Jaa’ah, kun minäkin vielä olin
nuori ja pojat juoksivat jäljissäni kuin hakavasikat

[…]! »Jaså det är jag som är fästmö och brud och på
tapeten här för fulla halsar!« dönade Evastinas stämma
ihop med Alastalos ord. »Ja-a, det var den gången jag
ännu var ung jag med och pojkarna löpte efter mig som
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laitumilla kiulun hännissä, ja Hermankin oli hupsu ja piti
minusta ja osti käädyt ja kihlat kaulaani Tukholmasta
saakka!« Eevastiina oli kuitenkin täydessä höykässään, eikä
suinkaan haikailemisia ja huokailemisia varten pihtipielten
välissä. »Laivoissanne ja asioissanne pärisette koko
jumalan päivän kuin puskiaiset lahokannossa, ettekä
ruokaannekaan ajattele, ellei joku tule muistuttamaan!
Tulkaa nyt etukamarin puolelle, laitin jotain pientä pöytään
meidän vähäisistä, ettei nälkinensä tarvitse talosta lähteä
tuulta haukkaamaan, […]. …» Emännän kehoitus oli
loppumaton, hyrinä kynnyksillä katkeematon ja kielessä
virettä kuin viikon vetoisessa kellossa. »Isäkin sanoi,
pappavainaa aina: nälkä on paras särvin ateriapöydässä! sanoipuheli, kun vieraita istutti Maanpään kamarissa: pieni pöytä,
sanoi, mutta hyvä ruokahalu, niin maistuvat vaikka
pehmiöksi keitetyt kivet karotissa! kehui, kun käski
istumaan, ja oli isonpitäjän kokki talossa, viikko juostu
ja kymmenen räättiä pöydässä!«
Nämä viimeisensä lateli Eevastiina kuitenkin jo
etukamarin puolilta ja kynnyksiltä väistyneenä, sillä
salissa liikuttiin jo ja vierasta oli astelemassa laattialla ja
oli annettava tilaa ovessa. […]. (AS II: 461, 462, kap.
23)

kalvar i hagen efter stävan med mjölk, och Herman var tokig
han också och tyckte om mig och köpte halsband och
ringar ända bort i Stockholm!« Evastina var emellertid
fullt sysselsatt och stod inte mellan dörrposterna för att
sukta och sucka. »Om era båtar och saker sitter ni och
surrar hela guds långa dag som getingar i en rutten stubbe
och tänker inte ens på att äta emellan om inte någon
kommer och påminner er! Nu ska ni komma över till
mellankammarn, jag har dukat fram nånting litet och smått
till en munsbit så ingen ska behöva ge sig av ur huset och
få bara blåsten i gapet,« […]. …» Morans mening var utan
slut, surret på tröskeln oavbrutet och tungan uppdragen
som en veckoklocka. »Det sa far min med, det sa min salig
pappa: hungern är bästa kryddan på bordet! sa han när han fick
främmand i kammarn på Maanpää: bordet är litet, sa han,
men är matlusten god så smakar en karott med kokta
stenar om det vill sig! brukade han skryta när han bad
folk slå sig ner, och då hade vi kock från kyrksocknen i
huset, och hade sprungit en vecka och satte tie rätter på
bordet!«
Detta sista radade Evastina fram inifrån
mellankammaren efter att ha vikit undan från tröskeln,
för i salen rörde man redan på sig, och somliga gäster
var på väg över golvet och måste få plats i dörren. […]
(SA II: 417–418, kap. 23)

På de kursiverade ställena ovan finns det Kilpispecifika i språket med de
upprepande formuleringarna som något går förlorade i svenskan: paukkui ja
paasasi → dönade, haikailemisia ja huokailemisia → att sukta och sucka, sanoi-puheli
→ sa. Kilpi dubblerar ofta sägesverben. Kilpis pehmiöksi = pehmeiksi eg. ’bli mjuka,
bli mjukkokta’ har neutraliserats till kokta stenar. Den svenska översättningen
efterbildar och efterliknar det hur Kilpi porträtterat Evastina vars talspråk flödar
och hennes språkbruk skapar en idiolekt; hon är Alastalovärdinnan, Alastalo som
hör till storbönderna i socknen. Medan männen i huvudsak karakteriseras via de
långa inre monologerna där de formulerar det de ska säga, är Evastinas repliker
motsatsen med olika teman både trugande med bullar och tuppaklor men också
med parentesers parenteser om det som hänt och det som kommer att hända. Att
bygga en bark är inte någonting för de fattiga bönderna, det är dessa storbönder
som nu sitter i salen som har framtidstro och som får vara representanter för
bondeseglationens uppsving och dess stora period på 1860-talet. Alastalo hör till
storbönderna i socknen och det är Evastina medveten om. Att hon är hustrun till
storbonden Alastalo visar hon både i ord och i handling; ”kymmenen räättiä
pöydässä”; ”satte tie rätter på bordet” (AS II: 462; SA II: 418, kap. 23), med tio
olika maträtter som hon förberett i en vecka. Hon hinner inte med tysta inre
monologer som männen i salen, hon talar utan att hinna tänka på det hon säger.
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Man kan säga att hon bryter mot samtalsmaximerna och hövlighetsprincipen490
med sitt ordflöde i och med att hon talar oavbrutet i bilder och liknelser, hon
försöker vara artig och bjuda på bulle, kringla och tuppaklo, men samtidigt flödar
talet både om det som hon bjuder på och det som har med annat att göra.
Hennes gäster hinner inte få en syl i vädret förrän hon igen är inne på ett nytt
tema och en ny parentes. Men Kilpi har gett henne en sydvästfinsk identitet med
lokalfärg som uttrycker en ordglädje och en munvighet som inte är av denna
världen.
Evastinas munvighet liknar ett glatt fiskstim eller en svallvåg. Därmed har
Kilpi skapat en kontrast till männens episka, långsamma funderande och
grubblande, sävlighet och maklighet, idén »Hiljaa hyvää syntyy!« (AS II: 448, 450,
kap. 23), «Vad gott är det sker småningom!» (SA II: 406, 407, kap. 23), som
Langholmarn med sin ”Langholmarblick” uttalar och upprepar två gånger som
bekräftelse.

5.4 Skönhetslängtan
”nuoruutensa tiedossa ilahtuneella iholla?” (AS I: 222, kap. 5)
”… vetskapen om sin ungdom under glädjens hy” (SA II: 219, kap. 5)

Hurdan identitet har Alastalodottern Siviä? Alastalos 17-åriga dotter Siviä (jfr
namngivningen, fi. siveä ’sedlig, dygdig, kysk, pryd’)491 blir föremål för den 50åriga ungkarlen Malakias Afrodite Härkäniemis flirt och beundran ”että tyttö on
heraa miehen silmään, ja Siviä eritoten” (AS I: 219, kap. 5), ”att en ung flicka är en
smekning för ett karaöga, och Siviä i all synnerhet” (SA I: 216, kap. 5). Härkäniemi (jfr
hans andra namn Afrodite) representerar längtan efter det sköna då han betraktar
Siviä, men hon är inte den som finner sig i denna flirt, eftersom ”setä on niin
vanha” (AS I: 222, kap. 5), ”farbror är så gammal” (SA I: 218, kap. 5). Här finns
allusioner till Platons dialoger om Eros, längtan efter skönhet och kärlek:492
[…] Siviä ei totisesti ymmärtänyt, pitikö hänen olla
harmissaan vai nauraa. »Setä ottaa kahvinsa nyt, eikä
puhele turhia enempää! Kun setä on niin vanha, niin
olkoon sovittu! Mutta setä muistaakin, että setäkin
tarvitsee toruja, kun setä puhuu loruja!» Suu oli tuimalla
nipistetty, mutta silmän valtoimet jo nauroivat nuorella.
»Sedällä on partakin jo vanhempi kuin koko minun
ikäni: ettei sekään setää neuvo, vaan tuoksii turhissa!»

[…] Siviä förstod sannerligen inte om hon borde
förargas eller skratta. »Nu ska farbror ta sitt kaffe och
inte prata mera i vädret! Eftersom farbror är så gammal
så ska vi vara vänner! Men farbror ska komma ihåg att
också farbror behöver grälor när farbror pratar strunt!«
Den bistra knep munnen stram, men den ungas ögon
släppte redan skrattet lös. »Till och med farbrors skägg
är äldre än hela jag: tänk att inte ens det råder farbror

Grice 1975: 41–58.
Lönnrots Finskt-svenskt lexikon (1874–1886) ger siwiä l. siwiä de tidsenliga betydelserna ’sedig’, blygsam’, from’, ’saktmodig’,
’beskedlig’, hyfsad’, s.v. siweä.
492 Platon 249c; 251a–b; se Lyytikäinen 1992: 215; Kukkonen 1993: 19–25.
490
491
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ripitteli kielenpää Eevan tyttären suussa nuoreltaankin Eevan
tyttären kielenpään luonnoille lentäen silloin, kun on Aatamin
sukuista muistettava ja sopii siemaista. Punahelakka turkasen
kasvoilla, olikos se tällä haavaa enää närkästyksen liekkua
hereillä hipiäpäillä, vai muuten vain veren hilpeyttä nuoruutensa
tiedossa ilahtuneella iholla? […] (AS I: 222, kap. 5)

rätt, utan fjäskar med onödigheter!« bannade tungspetsen i
Eva-dotterns mun och skyndade så ung den var att låta som en
tungspets i varje Evadotters mun då det gäller att erinra en
Adamskönad om någonting och tillfälle ges. För attan, detta
ansiktsbloss, var det i den stunden bara en rest av förargelsens
brand över den känsliga hyn, eller var det blodens munterhet i
vetskapen om sin ungdom under glädjens hy? […] (SA I: 218–
219, kap. 5)

Siviä har ett temperament och ett språk som kommer till uttryck i kapitel 15 då
hon hör sitt namn nämnas i salen av karlarna: ”Nu var måttet rågat, elden sköljde
lös och fri över Alastalos dotters lågande panna” (SA II: 193, kap. 15) – ”minsta
ärlespänta kan svära med sin kvitternäbb och även killingbocken stångas med
hornknölarna under sina hårtottars silkessläta, så hur skulle då en välvässt
tungspets till humlegadd saknats i munnen på denna uppretade Evadotter och
sinta Sulamit!” (SA II: 194, kap. 15), så beskrivs upprördheten hos Siviä som nu
riktar sina ord till Härkäniemi:
[...]. »Kantakaa itse kannunne ja totiliemenne sen sijaan, että
häkläätte, isot miehet, kuin Vanu-Miina villoja, ja jahtaatte
kieltenne karttapiikeissä samaa syytöntä ihmistä koko kultaisen
päivän, ja istumisen intillä niin kuin kärpänen, jota ei nimeltä
sanota, lypsinlehmän takapuolia tarhalla!« sanoi tiuskaisi
Alastalon Mattssonin tytär ja Eevastiinan flikka
nasevasti kuin isä ja kielevästi kuin äiti: […]! »Setäkin,
parta jo yksin vanhempi kuin minun koko ikäni, ja
kehtaa kieputtaa sitä, vaikkei ole parempaa pellavilla
loukuttamista kuin minun kastettu turha nimeni!« sai
setä ryöpsyä suoraan räpsyville silmilleen ja torjuttavilleen,
vaikka kimalaisella alkoi jo kuulua itkunhyrskää
äänenkurkussa. »Ei ihminen enää saa nimeänsäkään pitää
rauhassa omanansa, vaan saa salissakin kuulustella
’Siviä-Siviä’ niin että ovissa paukkuu ja korvissa myös,
kun tulee sisään! Mitä täällä riidellään ja kenen luvalla
minusta puhutaan?« […]! (AS II: 213–214, kap. 15)

[…]. »Ni kan få bära ert toddyvatten och er kanna själva i
stället för att sitta vuxna kararna och häckla folk som KardMina häcklar ull och gnugga samma oskyldiga människa mellan
taggarna hela guds långa dag och hålla på med det så envist som
de flugorna jag inte nämner namnet på sitter bakpå korna när
man mjölkar!« fräste nu dottern till Alastalo-Mattsson
och Evastinna så träffsäkert som sin far och så munvigt
som sin mor: […]! »Och farbror sen, som blotta
skägget är äldre på än hela jag, ska gitta sitta och flaxa
med det fast inget bättre lin finns att klifta än mitt
enkla dopnamn!« fick denne farbror en skurrätt mot sina
blinkande ögon att värja av, även om man redan kunde lyssna
sig till något av ett snyft i strupen på humlan ifråga. »Ska en
människa inte längre få behålla ens namnet sitt för sig
själv i fred, utan att man får höra ’Siviä-Siviä’ så det
ekar i salsdörren och i ens öron med när man kommer
hit in! Vad är det som här grälas om och vem har lovt
er att tala om mig?« […]! (SA II: 194, kap. 15)

Kilpis språk med de oväntade poetiska bilderna beskriver olika karaktärsdrag hos
Siviä: ungdom, skönhet, blyghet, humor, men också ilska och vrede. Det
metaforiska språket i den 17 år gamla Siviäs vredesmod och temperamentsfulla
agerande i ord och ansiktsuttryck gör att salen tystnar: ”Inte ens Janne fick någon
blick denna gången, utan hela salen, gamla såväl som yngre, fick sitta där och
skrifta sig i sina egna tankar och undra vem som och om över huvud taget någon
var den skyldige till att hela rummet nu var tommare än förr,
mellankammardörren stängd, och att vattenkannan stod allvarstyngd på golvet
framför Härkäniemi” (SA II: 199, kap. 15). Med detta dramatiska utspel får
Härkäniemi och de andra karlarna i salen sig en varning och undervisning.
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Härkäniemi, ”som ägde erfarenhet och sjövana i svåra väder, visste, att i yttersta
nöden då ens eget huvud inte har en bokstav och halv stavelse att förmäla […]
var det bäst att göra ett litet uppehåll i sina tankar, innan man gjorde något dumt
och fjäskade, och varför inte fördriva tiden med att spotta munnen tom
exempelvis i nävarana” tänker ”att det bästa var att förhålla sig lugn och vänta i
ro, och prata vidare medan man väntade, om ingenting bättre fanns att hitta på”
(SA II: 195, kap. 15). Härkäniemi försöker ”yttra sig jämnlugnt och stilla, som lämpligt
är vid trätor, för att inte vålla bråk” (SA II: 196, kap. 15) och sitter nu ”på sina
glödande kol och sneglade snävt åt Alastalo till och från honom lika snävt på Pukkila: det var
ju trots allt för deras skull som han fick svettas i denna bastun!” (SA II: 197, kap. 15) och
ska försöka klara upp situationen så gått han kan för Siviä, som är Härkäniemis
guddotter, 17 år gammal. Härkäniemi beskriver Siviä: ”Också Siviä är bara en
människoflicka i alla fall och ömtålig som käril betraktad, även om hon är
uppretad och med skäl förbannad ända upp i håret! bestyrkte och intygade han
sin övertygelse för sig själv […]” (SA II: 195, kap. 15). Härkäniemi påpekade
”trots allt oförfärad även i denna kryssloverering och motvindsstreta, även om
han böjde nacken undan de värsta körarna och släckte på pratskotet efter behov
och sin förmåga: det var ju i alla fall bara en flickvarelse och tösabit som där stod
inför honom, så rödglödgad hon än var!” (SA II: 198–199, kap. 15) följande:
”Visst är du en honungsbit och sockersmula, men det sitter en gadd kvar i
honungen och någon har lagt ett saltkorn i det sockersöta, ifall det är jag som just
nu på fläcken ska fläkas och kryddas platt i en halvfjärding!”, konstaterar
Härkäniemi med en havsmetafor: ”i denna krysslovering och motvindsstreta”
(SA II: 197, kap. 15). I kapitel 5 får längtan efter kärlek och skönhet, Eros, sitt
uttryck i Härkäniemis inre monologer och i repliker med Alastalos dotter Siviä,
men i kapitel 15 får mötet plötsligt en dramatisk vändning; kap. 15 avslutas med
hur Siviä känner sig ”rådlös nu, rejält rådlös förresten, efter det att den första
flamman hade slocknat och hetblodet hade strömmat tillbaka från de brinnande
kinderna och elden i håret” (SA II: 198, kap. 15). Siviä beskrivs på följande sätt
då gråten är nära:
[…]! Voi tyttöparkaa ja seitsentoistavuotiasta salissa ja
pelkkien setien keskellä, kyllä veret nyt taaskin olivat
löytäneet tien poskipäille, mutta tällä kertaa toisilla
helakoilla ja karkulennoilla, kuin edellisellä erällä, ja
veden kiha silmävälkkien ripsikarvojen välissä, kyllä
sekin nyt oli herumassa helmenhelkkiänsä uusista ja
toisista lähteistä sinisten täyttimiksi, kuin äskeiset,
kesken suuttumusta kuivivat, sillä nyt kastuivat
nenänjuuretkin märjiksi ja karpaloa kieri, minkä toisensa
kinterillä kerkisi poskipäitten vereille pyörylöille! Nyt
hävettiin niin jumalattomasti, että maan alle ja laattian

[…]! O ve denna arma flicka och sjuttonåring i salen bland
idel farbröder, igen en gång fann hennes blod vägen till
hennes kinder, men nu med ett annat slags glöd och flykt
än den första gången, och vätan som steg upp och glindrade
mellan ögonhåren hämtade nog sina pärlor ur andra och nya
källor till fyllnad i de blå, än de som nyss hade sinat
mitt i förargelsen, ty nu vättes själva näsrötterna med,
och några pärlor rullade hack i häl på varandra över kindernas
röda rundning! Nu skämdes man så ogudaktigt, att man
helst hade försvunnit under golvets tiljor och själva
marken inunder dem, och ingen tid fanns övrig ens att
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peittoon olisi siinä paikassa hävitty, kannuakaan,
synninkiperää ja pahanjuurta, ei enää joudettu
pelastamaan laattialta ja korjaamaan pöydälle, kiitos,
kun sai itsensäkin laitetuksi näkyviltä, ja tupakamarin
oven taakseen kiinni, ennenkuin hyrski rintapoven täysiltä
ja kaikki nauroivat! Siviähän oli sentään vain
seitsentoistavuotias neitonen ja nuori tytönveri. Ei edes
Janneen lainattu tällä erällä silmää, vaan koko sali,
vanhat niinkuin nuoremmatkin saivat jäädä ripille
itsekukin omien ajatustensa kanssa, kukas tässä oli ja
olikos yleensä joku syyllinen, kun nyt oli koko huone
tyhjempi, tupakamarin ovi kiinni ja vesikannu totisena
Härkäniemen edessä laattialla. (AS II: 218–219, kap.
15)

rädda kannan, syndamedlet och roten till det onda, från
golvet och upp på bordet, tacknämligt var nu om man
kunde laga sig själv ur synhåll och stänga
mellankammardörren efter sig, innan lipen frustade sig loss
ur bröstets fullhet och alla skrattade! Siviä var dock endast
en sjuttonårsmö och hennes flickblod ungt. Inte ens
Janne fick någon blick denna gången, utan hela salen,
gamla såväl som yngre, fick sitta där och skrifta sig i
sina egna tankar och undra vem som och om över
huvud taget någon var den skyldige till att hela rummet
nu var tommare än förr, mellankammardörren stängd,
och att vattenkannan stod allvarstyngd på golvet framför
Härkäniemi. (SA II: 198–199, kap. 15)

Kap. 16 inleds med en beskrivning av ett åskregn som jämförs med det som
hände i kap. 15 där Pukkila i sin vrede slänger ur sig: ”»Lovte mig din flicka till
svärdoter!« tog han om, då han väl hade farten uppe och inte strax hann dra in
luft till nya ord. Det var en skräll i salen. Helt lik en åskans knall.” (SA II: 184,
kap. 15). Efter ett tag svarar Alastalo: ”»När har jag bjudit ut doter min och trugat
henne i huset åt någon, ens fast somliga blir ombedda att löpa här som frassar!«”
(SA II: 188, kap. 15). Alastalos ilska lossade: ”»Min doter Siviä snappar du inte
bort, om du så släpar hit tre bockkillingar till söner med blankbottiner på och
lovera kring knutarna här och sitta på mina salsstolar med näsorna i vädret!« sade
han och satte gnistor till, och för en gångs skull stod lurvet rejält ut i luften också
på Alastalos kindben.” (SA II: 190, kap. 15). Tystnaden är fullständig i salen efter
att Siviä hört sitt namn i salen och efter att hon i vredesmod slängt ifrån sig
toddyvattenskannan. ”Också i salen på Alastalo förhöll man sig nu alldeles stilla
och tyst” (SA II: 200, kap. 16). Det är Härkäniemi (”Härkäniemis manövrer och
hans måhända väl övervägt långsamma brådska”, SA II: 213, kap. 16) som lyfter
upp Siviäs toddyvattenkanna som stått på golvet (SA II: 206–213, kap. 16). ”Man
satt alltså fortfarande tyst en liten stund i salen, även om stolarnas knak gav till
känna och vissa benflyttningar och fotombyten lät förstå, att en och var och
många nog hade satt fart på tankarna” (AS II: 201, kap. 16). Kvinnorna i Kilpis
prosaepos har en stark personlig integritet (jfr pigorna Sköta-Fina och dejan
Tina), de är temperamentsfulla personligheter som representerar ordning och
trygghet men också det sköna och det estetiska. Därtill har de en stark språklig
identitet. Kilpi har med sitt noggranna ordsnickeri också velat ”lokalisera”,
verbalisera personernas tankeprocesser och karaktärsdrag konkret i, genom och
med språket, dvs. ge uttryck för dialogen mellan det psykiska och det fysiska.493

493

Vadén 2003: 48–65 diskuterar den lokala aspekten i Kilpis språk; se också Lyytikäinen 1992: 19, 20.
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Kvinnorna i boken representerar det lyriska, själva skeendet, det rytmiska och
språkets många möjligheter.494 Havet är metafor för tanken, hela prosaeposet är
en symbol för livet, det dynamiska, allt flyter, panta rei. I Julia Kristevas termer
kunde man här använda begreppet chora ’rytmisk plats’ för det poetiska språkets
rytm, dvs. hur det kvinnliga, det rytmiska, dynamiska och semiotiska (biologiska,
fysiska, pulserande livgivande) är i dialog med det manligt symboliska.495 Kilpis
poetiska stil innebär en revolution i språket med det nya formspråket.496
Med den mikroskopiska beskrivningen har Kilpi skapat en speciell rytm och
dynamik i språket som följer havets rörelser. I sitt förord till I salen på Alastalo
skriver Warburton om sin översättningsstrategi:497 ”Det som var nytt och
överraskande i Kilpis finska har en översättare inga rimliga chanser att återge.
Språkstrukturer och former står för en stor del av originaliteten, och det låter sig
helt enkelt inte efterbildas med hjälp av en annorlunda grammatik. Med
satsbyggnad och språkrytm går det bättre. Vad man allra bäst kan hoppas på att
återskapa är stämningarna, livskänslan, porträtteringens djup.” Det finska språket
böljar som det oändliga havet, och den svenska översättningen har ’imiterat’ detta
med en rik svensk språklig och stilistisk repertoar.498

Barkkalaset pågår i salen på Alastalo. Alla är nöjda. Alastalos målmedvetna plan
har blivit verklighet; från den vedklabb, miniatyrmodell av en brigg och en bark,
som han slöjdade, till ett barkmöte och barkkalas i hans sal. Alastalo är redo att
gå till piphyllan efter sin pipa, inte denna gång kalaspipan Maanperämorbrors
mahognyskaftade herrskapspipa utan landshövdingspipan, den pipan som
Härkäniemi bedömde vara den högtidligaste pipan i hyllans hela ståtliga rad. Det
är nu Alastalo tar fram denna landshövdingspipa som nu personifieras och
beskrivs med bibliska jämförelser: ”denna mitt i hyllan på hedersplats ställda pipa,
en Goliat till pipa i måttet på sitt skaft och en Salomo i prakten av sin ståt, denna
drottning av Saba på hyllan och Esther i sinom klädom på Ahasveros gästabud,
denna pipornas pipa och prydnad för bortersta salsvrån lyftes nu upp från den
plats, varifrån den inte sedan dess Alastalo engång i skepparåren storvulet hade
köpt den i Aronssons bod […].” (SA II: 401, kap. 23). Alastalos plan och dröm
hade förverkligats: från den konkreta vedklabbsminiatyrmodellen till nuet då
äntligen landshövdingspipan kunde tas ner från hyllan. Nu var barkurkunden
Se Rojola 1995: 226; Lyytikäinen 1992: 112–113.
Kristeva [1974] 1986: 93–98, 108–109, 115–117.
Se Vadén 2003: 59–60.
497 Warburton 1997: 9–10.
498 Om mimesis och poiesis i översättning, se t.ex. Godard 2003: 87–99.
494
495
496
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med underskrifterna inlåsta i Alastalos klaffbyrå och det konkreta barkbygget
kunde planeras och inledas. En ny tid var inne. Den tremastade barken innebar
utveckling och välstånd för skärgårdsbygden. Nu kunde man segla ut på de stora
haven. Med lagmannen Langholmas ord: ”Ett barkskepp stångas med Biscaya
och siktar på Spanien, hittar genom kanalen på kartan och slinker in i Medelhavet
förbi Gibraltar, plockar upp sund som en strumpsticka maskor och hamnar som
en fiskrensare strömming ur sin korg, Malagor och Marseljer, alla fulla med fjäll,
med pesetasilver och blanka franger på!” (SA II: 409, kap. 23). Men först är det
barkskeppskalas med Evastinas tio rätter, sedan ”klingande klirr stod i väntan
och fyllda glas klara i salen” – ”från Alastalo plägade varken Evastinas eller
Hermans göranden och låtanden släppa ut någon gäst ostyrkt i aftonkylan, allra
minst en dag som denna från ett barkskeppskalas!” (SA II: 421, kap. 23). Det är
sista meningen i Volter Kilpis skärgårdsskildring och skärgårdsepos, och så som
typiskt är för Kilpi, avslutas också denna mening med ett utropstecken!
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III
DET MODERNISTISKA
DIALOGEN MELLAN LÄTTHET OCH TYNGD

___________________________________________
FÖRHOPPNING
Jag vill vara ogenerad –
därför struntar jag i ädla stilar,
ärmarna kavlar jag upp.
Diktens deg jäser ...
O en sorg –
att ej kunna baka katedraler ...
Formernas höghet –
trägna längtans mål.
Nutidens barn –
har din ande ej sitt rätta skal?
Innan jag dör
bakar jag en katedral.
Edith Södergran, Septemberlyran 1918
tunga stenar bildar lätta valv
Osip Mandelstam 1933

_________________________________________________________________________

KILPIFINSKA BLIR WARBURTONSVENSKA
_______________________________________________________
1 Semiosis mellan två språk
Semiosfären, logosfären och logotopen

_______________________________________________________
Resultatet av min parallelläsning av Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933)
och I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (1997) kan sammanfattas i några
representativa punkter med tanke på översättningslösningar som går från verkets
genre-, språk- och stilnivå till dess ord- och formnivå. Den svenska översättningen har
jag tolkat i en semiosis mellan originalet och översättningen. Semiosis byggs upp av
de otaliga teckenprocesser som tolkas i dialogen mellan förlagan och
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översättningen. I denna dialog möts mimesis dels i betydelsen ’liknande’, dels i
betydelsen ’efterliknande’ i att skapa det andra av en förlaga, dvs. att översättaren
efterliknar förlagan så mycket det går, även om den översatta texten är en
paradox: densamma nya texten. Den moderna semiotiken, allmän betydelse- och
teckenlära, fokuserar på studiet kring tecken, teckensystem och teckenprocesser,
betydelse och kommunikation, dvs. hur olika tecken i användning blir
betydelsefulla. En semiotisk översättningsteori och metodologi, som jag utgått ifrån, ser
därför både Kilpis förlaga och Warburtons översättning som väldiga semiotiska
system, teckensystem i sin finska resp. svenska semiosfär där semiosis, betydelse
skapas i kulturens tid och rum. Semiosfären är det semiotiska rum där förlagan och
översättningen finns. Översättning innebär en läsning och tolkning av förlagan på
många plan. Nedan summerar jag i korthet de översättningslösningar som min
parallelläsning av Volter Kilpis Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933) och
Thomas Warburtons I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (1997) resulterat
i:
Semiotiserande översättningslösningar på makro- och mikronivå i den dubbla semiosfären
1. Den stora förändringen på makronivå: Semiotisering från förlagans språk till översättningens
språk, från det finskugriska källspråket finska till det germanska målspråket svenska
(olika språk- och kulturbundna teckensystem).
2. Den stora förändringen på makronivå: Semiotisering från den finska semiosfären till den svenska
semiosfären (logotop, logosfär). Översättning avser den dubbla semiosfären (transsphere).
Översättningen bygger på olika begreppsbakgrunder, t.ex. relationen språk–verklighet.
3. Det modernistiska verket: Semiotiseringen följer genre, språk och stil. Lojaliteten gentemot de
stora linjerna i ett skönlitterärt verk.
4. Det modernistiska verket: Semiotiseringen följer författarens intentioner (form och innehåll).
Författarens individualstil och respekten för det annorlunda och det nyskapande.
5. Makro- och mikronivå går hand i hand på den språkliga och textuella nivån. Ord- och
formval är stilval som bygger upp verket som genre. De semiotiska lösningarna bildas på
språkets samtliga nivåer: den syntaktiska (form, strukturer), den semantiska (ordval, betydelser)
och den pragmatiska nivån (språket i olika sammanhang, kontexter, situationer, stil).
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I nedanstående uppställningar sammanfattar jag de mest representativa dragen
och ger några exempel som visar hur språk och stil skapas i det aktuella
modernistiska verket.
1. Det skönlitterära verkets makronivå: Genre, innehåll och stil, form och struktur
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

DET SKÖNLITTERÄRA VERKET
Genre och stil – ett modernistiskt verk

DET SKÖNLITTERÄRA VERKET
Genre och stil – ett modernistiskt verk

Verkets arkitektoniska form, struktur och innehåll (23
kapitel) som ”prosaepos” förklaras av Volter Kilpi själv
som ”ett prosaepos, som i stället för ett lyft av
versformen bärs upp av ett sväll i strukturen”.
”Handlingen” förklaras av Kilpi som ett barkmöte som
hålls i 6 timmar. Att boken inte har någon handling i
den mening en roman har, gör att Kilpi förklarar sin
genrebestämning som ”prosaepos”.

Den svenska översättningen efterliknar och efterbildar i
dialogen mellan analogi och mimesis Kilpis syn på
”prosaeposet” genom samma struktur i de 23 kapitlen,
där kapitlen byggs upp av en trohet mot menings-, sats- och
frasstrukturerna, dvs. längden på meningarna är lika som i
Kilpis meningar, och de avslutas huvudsakligen med
det för Kilpi typiska utropstecknet som lever upp till
Kilpis syn på språket som form och materia.

Författaren
Volter
Kilpi
beskriver
sin
skärgårdsskildring i Nio brev till en förståelsefull förläggare
(skrivna 1931–1937, svensk övers. Thomas Warburton,
1997) som ett prosaepos. Formen och rytmen viktiga.

Thomas Warburton ger i sina översättarkommentarer
(paratext) i Inledning (1997: 7–10) en kort karakteristik
av författaren Volter Kilpi. Warburton ger några
allmänna synpunkter på sina översättningsstrategier.
Översättaren Warburton ger inte några tillägg eller
förklarande fotnoter i den löpande texten. Den
modernistiska texten avancerar som sådan i
översättningen, vilket visar hur lojal han varit gentemot
förlagan. Exemplen i min framställning visar ”det
exakta men fria” i översättningen.

Innehåll och stil

Innehåll och stil

Humorn och komiken genomsyrar det narrativa och porträtteringen
av de olika personligheterna med Kilpis egna ordval och
formuleringar samt bildspråk och liknelser. Bildspråket med
liknelser bygger dels på bibliska allusioner, dels på agrar- och
sjöfartslivet men också på homeriska drag. De filosofiska
tankarna om skönhet och Eros (jfr namnet Malakias Afrodite
Härkäniemi och hans skönhetsideal) bygger på filosofer som
Platon, Schopenhauer, Kirkegaard och Nietzsche.

Humorn och komiken genomsyrar det narrativa och porträtteringen
av de olika personligheterna med Kilpis egna ordval och
formuleringar samt bildspråk och liknelser. Bildspråket med
liknelser bygger dels på homeriska och bibliska allusioner,
dels på agrar- och sjöfartslivet. De filosofiska tankarna om
skönhet och Eros (jfr namnet Malakias Afrodite Härkäniemi
och hans skönhetsideal) bygger på filosofer som Platon,
Schopenhauer, Kierkegaard och Nietzsche. Det humoristiska
och det komiska kan aktualiseras exempelvis i en enda ordform
eller i ett enda stavningssätt.

Rytmen och andningen skapas med de långa styckena och
meningarna med olika berättartekniker: inre
monologer, tyst tal, indirekt och direkt tal, meningar
och satser som avslutas med utropstecken!
Variationen, upprepningarna och allitterationerna gör
rytmen. Många allitterationer som skapar det auditiva
går av naturliga skäl förlorade ur Kilpifinskans säregna
beskrivande bildspråk och jämförelser.

I översättningen används svenskans hela repertoar av olika
språk i språket: från tidsenliga och arkaistiska och högtidliga
ordvändningar till finlandssvenska ord och slanguttryck. Kilpis
egenartade finska konstruktioner, exempelvis hans långa
beskrivande genitivfraser får i sin svenska språkdräkt
antingen ord-för-ord-översättningar eller olika för svenskan
idiomatiska genitivomskrivningar men med ett ordval som gör
rättvisa åt Kilpi. Kilpis innovativa metaforer fungerar i
översättningarna. Warburton skapar också egna förträffliga ord
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.

och sammansättningar
Kilpifinskan.

som

efterliknar

och

efterbildar

Rytmen och andningen skapas med de långa styckena och
meningarna med olika berättartekniker: inre
monologer, tyst tal, indirekt och direkt tal, meningar
och satser som avslutas med utropstecken!
Variationen, upprepningarna och allitterationerna gör
rytmen. Många allitterationer som skapar det auditiva
går av naturliga skäl förlorade ur Kilpifinskans säregna
beskrivande bildspråk och jämförelser. Men
Warburtonsvenskan kompenserar med svenskans
många språkliga resurser.

Formen och strukturen
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Form och struktur
Förlagan har en prolog (VII–XX) i kursiv stil. De 23
kapitlen har rubriker som beskriver innehållet i varje
enskilt kapitel. Kapitelrubrikerna måhända alluderar till
och ironiserar romangenren (jfr Don Quijote med
rubriker). Det humoristiska och komiska finns i
rubrikerna.

Form och struktur
Översättningen följer förlagan, dvs. har en prolog (s. 11–
21) utan kursiv som i originalet. De 23 kapitlen har
rubriker som beskriver innehållet i varje enskilt kapitel.
Rubrikerna måhända alluderar till och ironiserar
romangenren (jfr Don Quijote med rubriker). Det
humoristiska och komiska återskapar det finska
originalets rubriker.

Kilpis narrativa grepp. Verket har flera berättarröster: den
allvetande författaren och de olika personligheterna.
Berättandet sker på flera tidsplan och via flera
berättarröster.

Kilpis narrativa grepp. Verket har flera berättarröster: den
allvetande författaren och de olika personligheterna.
Berättandet sker på flera tidsplan och via flera
berättarröster. Det narrativa greppet är detsamma som
i förlagan.

Styckena byggs upp av berättande, kommenterande
partier och de olika personernas repliker, utsagor och
långa inre monologer (funderingar men också tänkt tal)
som i sin tur kan vara dialogiska (dvs. x tilltalar y direkt i
det tysta talet) markerade med citationstecken, ofta med
ett utropstecken: »…!» inne i styckeindelningarna, som
kan vara mycket långa. Meningsbyggnaden kan bestå
av en enda lång mening på flera sidor med flera
bisatser.

Förlagan och översättningen är lika i styckeindelningarna.
Styckena byggs upp av berättande, kommenterande
partier och de olika personernas repliker, utsagor och
långa inre monologer (funderingar men också tänkt tal)
som i sin tur kan vara dialogiska (dvs. x tilltalar y direkt i
det tysta talet) markerade med citationstecken, med ett
utropstecken: »…!» inne i styckeindelningarna som kan
vara mycket långa, och de kan bestå av en enda lång
mening på flera sidor med flera bisatser.
Översättningen följer strikt Volter Kilpis struktur.

I de s.k. tilläggsberättelserna (om Vasa-Ville och hans
fregatt Albatross (II: kap. 13), tullkaptenen Blomberg
romtrakteras (I: 7 och 8), seglatser etc.) som berättas
av någon eller där man refererar någons ord eller
utsagor (Alastalo, Pukkila, Härkäniemi) används
apostrofer ’...!’ sade/tänkte jag.

Översättningen följer förlagans interpunktion. I de s.k.
tilläggsberättelserna (om Vasa-Ville och hans fregatt
Albatross (SA II: kap. 13), tullkaptenen Blomberg
romtrakteras (SA I: kap. 7 och 8), seglatser etc.) som
berättas av någon eller där man refererar någons ord
eller utsagor (Alastalo, Pukkila, Härkäniemi) används
apostrofer ’...!’ sade/tänkte jag. I översättningen finns ett
förtydligande då någons tal eller tanke återberättas,
dvs. då anges detta med ’...!’, inte med »…!» så som i
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förlagan. Berättandet sker på olika tidsplan. Denna
förtydligande förändring bidrar till läsbarheten.

Språk, rytm och stil
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Språk och stil: form, ljudlikhet och andning
Språket är för Kilpi både form och materia, det auditiva
och det visuella, men också andra sinnesintryck
(förnimmelse, syn, hörsel, smak, doft, känsel) skapar
textens rytm och andning med det språkpotential som finskan
erbjuder och som Kilpi öser ur.

Språk och stil: form, ljudlikhet och andning
I dialogen mellan det fennougriska språket finskan och
det germanska språket svenskan efterliknar, efterbildar,
återskapar, ”gendiktar” och kompenserar Warburton med
trohet och frihet det språkpotential Kilpifinskan skapat.

Språket byggs upp av allmänfinskan och den sydvästfinska
dialekten i Gustavs skärgårdsbygd på 1860-talet, tiden kring
Krimkriget. Porträtteringen av de olika personernas
temperament, sociolekter och idiolekter sker med Kilpis
egen sydvästfinska dialektomgivning och hans egna
ord- och frasbildningar. Den gamla finska kyrkobibeln har
bidragit både till språk och bildspråk.

Svenskan byggs upp av allmänsvenskan, det sydvästfinska
Gustavsspråket på 1860-talet, tiden kring Krimkriget med en
stor mängd germanska och svenska ord i sina finska former
som anger lokalfärg och språktillhörighet går av
naturliga skäl förlorade. Förluster kan kompenseras
med tidsenliga och för dagens språkbruk arkaistiska ordval
exempelvis i de bibliska allusionerna.

Prosaeposet Alastalon salissa är ett homeriskt verk.
Bildspråket med liknelser bygger dels på bibliska allusioner,
dels på agrar- och sjöfartslivet.

Prosaeposet Alastalon salissa är ett homeriskt verk.
Bildspråket med liknelser bygger dels på bibliska allusioner,
dels på agrar- och sjöfartslivet.

Porträtteringen av de olika personerna och deras sociolekter
och idiolekter sker i originalet med allmänfinska, dialekter,
rådbråkad finska och tidsenliga, arkaistiska ordval samt
Volter Kilpis egna innovativa ordval.

Porträtteringen av de olika personerna och deras sociolekter
och idiolekter sker i översättningen med allmänsvenska,
finlandssvenska, dialekter, rådbråkad svenska och tidsenliga,
arkaistiska ordval.

Sociolekt, dialekt och idiolekt. Tullkapten Blomberg, som
är hemma från Rymättylä, Rimito, vill vara herrskap och
talar dålig finska i förlagan. Efter att tullkaptenen
romtrakterats och supits full börjar han tala sitt eget
språk, ren finska, dvs. rimitomål. Pukkilas och Alastalos
idiolekter har drag ur den sydvästfinska dialekten i Kustavi,
Gustavs. Pukkilas finska idiolekt bygger på affekt och
upprepning. Alastalovärdinnan Evastinas sydvästfinska
idiolekt är en överdriven variant av finska med jordnära
liknelser.

Sociolekt, dialekt och idiolekt. Tullkapten Blomberg, som
är hemma från Rymättylä, Rimito, vill vara herrskap och
talar dålig finska i förlagan som i översättningen blir en
rådbråkad svenska. Efter att tullkaptenen romtrakterats
och supits full börjar han tala sitt eget språk i originalet,
dvs. Rymättylädialekt, på svenska Rimito. I översättningen
är Blomberg också från Rimito och talar en svensk
rimitodialekt, som har sin förebild i iniödialekten
(Warburtons egen utsaga). Pukkilas idiolekt byggs upp
av upprepningar och han dubblerar exempelvis sina
adverb som Antageligen-Antageligen! med den äldre
formen. Pukkilas och Alastalos idiolekter då de kappas
har drag ur den sydvästfinska dialekten i Kustavi, Gustavs. I
den svenska översättningen finns svensk iniödialekt.
Alastalovärdinnan Evastinas sydvästfinska idiolekt blir i
den svenska översättningen en exakt och fartfylld
variant.
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Formval och semantiska val bygger på detaljnivå upp språk och stil som helhet.
Ordförrådet består av stilistiska val som ofta åstadkommer det komiska i
berättandet. Det fiktiva svenska talspråket bygger på talspråkiga former men
också dialektala drag av olika slag. De vardagliga ordvalen i kombination med
arkaistiska ordformer bidrar också till att skapa ett språk i salen där tjugo
bondkaptener sitter. Berättelsernas och tilläggsberättelsernas tidsformer varierar:
det finns ett då och ett nu. Det som sker, sker samtidigt i salen men också i
karlarnas minnen och berättelser, men därtill också i det tysta, inre talet där
tankar och det tänkta talet formuleras sedan i en lämplig utsaga i rätt stund.
Nedan ger jag endast några typiska exempel. Kilpifinskan och
Warburtonsvenskan kommer väl till uttryck i de långa citat jag har i min
framställning.
2. Det skönlitterära verkets mikronivå: form- och ordval
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Form- och ordval som stildrag

Form- och ordval som stildrag

Kilpifinskans tidsenliga och arkaiska drag finns i salen på
Alastalo i Gustavs socken i 1860-talets skärgårdsliv och
bondeseglatstid. Kustavi, Gustavs är en finskspråkig
kommun men har ett språk och ett namnbruk som fått
mycket påverkan från svenskan.

Warburtonsvenskan har en omfattande repertoar av
tidsenliga ord och uttryck, arkaistiska ord och former,
finlandssvenska och slang, men också svenska dialektala drag
från den sydvästfinlandsvenska skärgården t.ex. iniödialekten.

Talspråkliga och dialektala drag
Kilpifinskan består av uttrycksfulla interjektioner,
förstärkande ord och uttryck samt svordomar. Kilpifinskan
har egna konstruktioner och ordformer. Bruket av
germanska och svenska ord ger lokalfärg, främmande ord i
finsk form och med finskt uttal. Talet och det inre talet är
förhållandevis skriftspråkligt men med affektfullt språk,
tilltal, upprepningar, allitterationer och parallellismer etc.
Språket har arkaistiska drag, t.ex. semmonen, tänäpänä etc.

oli loikaissut tasajalkaa minun ja Alastalon välitse, ja luikkivat
siellä jo muutkin tullihessut I: 372, kap. 8

Talspråkliga och dialektala drag
Uttrycksfulla interjektioner, förstärkande ord och uttryck
samt svordomar skapar tal- och tankehandlingarna på
svenska. Kilpifinskans konstruktioner och ordformer är
svåra att återge, men de kompenseras på olika sätt i
Warburtonsvenskan. Bruket av germanska och svenska ord i
finsk form neutraliserars i den svenska översättningen. Talet
och det inre talet differentieras med olika varianter av
svenskan: sån, nån, denna dagen, salen sin, huvut, doter; i sitt stilla
sinn … våran Majastina I: 190, kap. 3), sa, så skraj vart jag I:
318, kap. 7, sockeritoppa I: 318, kap. 7
han hade jumpat jämfota mitt emellan Alastalo och mig, och
där kom också de andra tulljapparna skuttande (SA I: 354, kap.
8)

Nedan ges några exempel på språkliga uttryck som ger lokalfärg i tid och rum:
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Sydvästfinskt språk och sydvästfinsk dialekt

Finlandssvenska, sydvästfinländska och slang

Kilpis sydvästfinska språk (allmänfinska, arkaiskt språk,

Sydvästfinskt språk kompenseras med
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dialektala drag, bibliska jämförelser)

finlandssvenska, dialektala och vardagliga ord.

Exempel
niin tikunpieniä II: kap. 14, pienen pikkaraisen tilkan verran I:
253, kap. 6

Exempel
så pickusmå (SA II: 143, kap. 14), jfr en så bitteliten skvätt I: 247,
kap. 6

katsos, […] leskenä yksin keskellä I: 23, kap. 2
naamataulu I: 55, kap. 3

sirdu, […] ensam och allena I: 41, kap. 2 (variant sidu)
nuna I: 69, kap. 3, nuna […] baxnade ögon I: 332, 333, 335, kap.
7
har inte vettet hans lut i lage, lut till en byktvätt? I: 55, kap. 2

järjen nokassa lipeätä, lipeätä pyykkiin? I: 38, kap. 2
mies-, miehen etc.

karatag, karafason, karasaker, karabesk, karamunnar, kararna,
ruman, lastruman, karsinan, I: 41, kap. 1

ettäs viitsit, ettäs viitsitkin vääntää niskan riukua, I: 166, kap. 4
että ’morjens vaan! […]’ I: 289, kap. 6

att du bara ids, att du ids vränga I: 167, kap. 4
morjens på er! I: 278, kap. 6

’Soromnoo!’ ajattelin minä ryssäksi, tässä pianpäälle täälläkin
päristään kamraatteina I: 301, kap. 7

’Såråmnå!’ tänkte jag på ryska språket, snart nog präpplar vi på
som goda kamrater I: 289, kap. 7

Blombergin tuhmankillivään naamaan: I: 307, kap. 7
naamanuuna I: 19, kap. 2
miehen-alun naamassa […] miehen naaman […] miehenmuotoisella I:
348, kap. 7, naamataulu I: 390, 391, 411, 418, 431

Blombergs stollglosiga nuna I: 295, kap. 7
i karagryets nuna, […] karanuna […] en karaskapelse I: 332, kap.
7

vatsasäkin […] mitäs rusthollarin vatsalle pieni hölkkä muuta
kuin terveydeksi, […] vatsanympäliinsä.I: 28, 30, 49, kap. 2

magasäck, […] vad gör en liten lunk annat än gott för
rusthållarns magahälsa, […] magamått I: 45, 47, 64, kap. 2

Laidunmaat luodoissa niin saastaisen lihavat I: 17, kap. 2
’Täällä merimaissa kun puhaltelevat aina nuo tuulet, […]
kuormaansa rantaa päin kolutellen. I: 361–362, kap. 7

Skäribetena så oheligt feta I: 35, kap. 2
’Här på skärimarkerna vill det ju alltid blåsa, […] medan han
kånkade sin börda I: 344, kap. 7

Sinulla on järkeä, mutta sinun järkesi on laiska juoksemaan, I:
84, kap. 3

Förstånd det har du, men ditt förstånd är trögt i börjorna I: 95,
kap. 3

jos oli korvaa mukana kotoa ja älliä korvain takana pään
sivupuolilla, eivät nämä sanat enää olleet tarkoitetutkaan
suuruksiksi jutun entisen padan porinoihin! I: 399, kap. 9

om man hade öronen med sig hemifrån och snaju bakom
dem på ömse sidor, inte var dessa orden heller avsedda som
något tilltugg ihop med det gamla pratputtret i grytan! I: 377,
kap. 9

tutunnäköinen kruunun seili, pukspröötti näkyi jo I: 368, kap. 8

kronans kännspaka segel I: 350, kap. 8; byktrasa II: 29, kap. 11

»Koskas minä olen tytärtäni kaupitellut ja kenellekään
miniäksi tupannut, vaikka juoksutetaankin talossa eräitä kuin
kollikissoja!» II: 207, kap. 15
kukas muu sillä nuotilla astella kävelee kuin Härkäniemen
papa-Malakias vasempansa tahdilla ja oikeansa vuorolla? II:
52, kap. 11
ja kuinka samalla erällä II: 50, kap. 11

»När har jag bjudit ut doter min och trugat henne i huset åt någon, ens
fast somliga blir ombedda att löpa här som frassar!« II: 188, kap. 15
vem annan klampar fram på det viset än faffa Malakias från
Härkäniemi, vänster takt och höger tu? II: 48, kap. 11
och hurusom på samma gång II: 47, kap. 11

Olika ordval och språkmöten bidrar till personporträtteringen och skapar
effektfulla och humoristiska sammanhang:
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Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Språkmöten och citat

Språkmöten och citat

’Soromnoo!’ ajattelin minä ryssäksi I: 301, kap. 7
älliä I: 399, kap. 9
»Puurissa on kaikki ooll reit ja niinkuin ollakin pitää!» II: 135,
kap. 13
naakeleilta raikui »all right» II: 44, kap. 11
ärriäkin ja saako langholmalainen leuka täristä pirulle selvää
hurskasta suomen kieltäkin I: 182, kap. 4
’Eikös olemaskin Herkkeniemi, piru pärkkele!’ […] mites
teme, Herkkeniem, pärkkele? I: 360, kap. 7
’Ele sylkke, kollopärkkele, fiinil kruunun täkil, I: 371, kap. 8

’Såråmnå!’ tänkte jag på ryska språket I: 289, kap. 7
snaju I: 377, kap. 9
»Ombord är allting ålrejt som det ska vara!« II: 122, kap. 13

oli ollut huomaavinaan I: 40, kap. 3

[...] hade [...] tyckte sig hågsa I: 56, kap. 3

Kun se on aikansa prikittänyt, niin jumaliste, minä en ole
Alastalo, joll’ei poskipieli vielä veisaa paa-a-arkkiakin! […] I: 7,
kap. 1
pentele, kun putosi sormista, I: 131, kap. 4

Bara han har briggat färdigt, så är jaggu inte Alastalo om inte
han börjar sjunga om ba-a-arken han med! I: 27, kap. 1
håken anamma I: 156, kap. 3
fargen, nu föll den I: 137, kap. 4

rungade »allright« vid naglarna II: 41, kap. 11
om han har några svärord […] och om en langholmahaka kan skallra
perkele på rena klara finskan! I: 187, kap. 4
‘Herckeniemi, fans pärckele [...] men han, Herckeniemi, va gör
an tå, pärckele? I: 343, kap. 7
‘Lägg bli spottase, bonnpärckele, på kronas fina däck, I: 353,
kap. 8

Ord- och frasbildningen bidrar också till att skapa komiska och humoristiska
situationer. Språket och sättet hur man tänker, talar och ser ut beskrivs utförligt:
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Ord- och frasbildning

Ord- och frasbildning

Kilpifinskan har specifika beskrivande genitiver, substantiv,
sammansättningar och attributiva bestämningar. Kilpifinskan har
oändliga möjligheter att beskriva hur man tänker och talar,
hur man låter i sitt tal och i sitt skratt eller hur man ser ut.
Det långsamma tänkandet och talet beskrivs med olika
liknelser och bildspråk. Affekt uttrycks med interjektioner
och partiklar, svordomar och förstärkande uttryck,
upprepningar, parallellismer och allitterationer.

Kilpifinskan har specifika beskrivande genitiver, substantiv,
sammansättningar och attributiva bestämningar. De svenska
sammansättningarna kan följa Kilpifinsans sammansättningar
eller Kilpis specifika ordförråd och ordformer blir
sammansättningar i svenskan. Affekt uttrycks med
interjektioner och partiklar, svordomar och förstärkande
uttryck, upprepningar, parallellismer och allitterationer.

Alastalo on perhana käärimään miehet: se voitelee puheella siinä
kuin puhein voidellaan ja sillä on ajatuksen koukku
sananmadossa valmiina niitä varten, joihin ajatus riipasee! I:
18, kap. 2

Alastalo är en fan att trissa med folk: han pratsmörjer alla som
med prat kan smörjas och en tankens krok har han till reds för
dem som nappar på tankar! I: 36, kap. 1

Alastalo, ja vielä sinä syljet harmin pihiä pieliesi muhkeille
manttaaleille ja vielä sinä tuhistat kateuden pärinääkin
nenärusthollisi avaroista sierainläpistä I: 21, kap. 1

Alastalo, och du kommer ännu att drägla harmens spott över din
bringas präktiga mantal och ännu fnysa avundsfrust ur ditt
näsarustholls runda borrar, I: 39, kap. 1

niinkuin Ristimäen tuomarivainaan leukakin luultavasti oli jo
tuttivauvan leukana tuomarin leukafasuunassa. I: 55, kap. 3

liksom salig Korsnäsdomarns haka troligtvis hade
domarhakfason redan som tuttebarnshaka I: 69, kap. 3

Ei, jaarituksen loru ja pieni leikin löysä ei sovi samaan
suupieleen, kuin Ristimäen tuomarin ankara piippu, ja minä

Nej, prathullret och småroligheter sitter inte väl i samma käft
som Korsnäsdomarns stränga pipa, och jag skulle skämmas
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häpeäisin itseni ja partani puolesta, jos naurun piru rupeaisi
pitämään peliänsä minun poskissani I: 55, kap. 3

för min egen del och skäggets del, om skrattdjävulen började
driva sitt spel inom mina kinder I: 69, 71 kap. 3

seilaamme levossa kotiin suolajahti edellä lekotellen, I: 68, kap. 3
En minä pidä hempukoistakaan ja naisentaimista, jotka ovat
liiaksi ripustetut: … joku ihminen, naisihminen, I: 93, 112, kap. 3

seglar lugniman hem, med saltlasten sakteligen främst I: 81, kap.
3
Jag gillar ju inte heller nipptippor och kvinnoplantor […] någon
fruntimmersmänniska I: 103, 120, kap. 3

Kiemasi jo silloin minua se kupin nimitys I: 128, kap. 3

Redan då retade mig detta spilkumsnamnet I: 134, kap. 3

ja vakaa mies vakaviltaan ilman silmän turhaa ja sanan turhaa, I:
205, kap. 5

och den allvarstrygge allvarsamt utan onödig blickan I: 203, kap. 5,

Lahdenperällä olikin silmä yhtä laupiaaksi lavaistu […] vain sen
pienen pikkaraisen tilkan verran, […] suunpatakaan olisi porissut
niitä porinoitansa, […] vähän vaihemielellä ja pelkokorvalla […]

Ja, Lahdenperä var lika mildsopad i ögonen […] bara en så
bitteliten skvätt som en ärla […] ens hans käftgryta skulle ha puttrat
av det bubbel […] med tveksam tanke och öronrädsla […]

Lahdenperän suupielusta […]. Eivät huomaa ja äkkää, kun
ihminen on pitokruusailussa! harmitteli hän pientä
mielenapeatansa, ennenkuin ajatuksen kuutto […] emännän
knyytti ja vaimoihmisen hyrrä I: 254, kap. 6

Lahdenperäs pratutgång […]. De märker och begriper inte att
man bjudningskrusar! […] innan hans tankeskuta […]
husmorsnystanet och kvinnfolkssnurran I: 247, kap. 6

ja annas olla, kun suuttuu, minun tyttäreni, ilmikipenäksi ja
naiskoron paukuttelijaksi keskellä laattiata ja kaikkien edessä,
suuttuu kuin silmitön kana ja Eevastiina rippipäällä ja
pyykkipäivänä II: 223, kap. 16

och hejsan vad arg hon blir, dotern min, och förvandlas till en
gnista och kvinnfolksklacksmällerska mitt ute på golvet framför
oss alla, blir så sint som en blind höna och Evastina på
sparlakanshumör på bykdagen II: 202, kap. 16

ja niinpä laski Alastalokin vielä nasevia jutun varsan muhkimiksi:
I: 284, kap. 6

och sålunda spädde Alastalo ytterligare behändigt på till prydnad på
pratprofilen I: 274, kap. 6

»Kollo, pässinpää ilman sarvia, klaari asia, selvä kuin kuu: [...] ja
ajatuksen madon vaikka kollomoukan poskihampaasta! I: 334,
343, kap. 7

’Stoll, fårskalla, saken klar som korvens vatten: […] och ein
tankemask ur tand på ein bonnlurk! I: 319, 327, kap. 7

kun sopukopua puhellen I: 206, kap. 7
puhelin minä jutun aluksi I: 301, kap. 1
härnäämässä toista jatkettuun sanavänkään I: 309, kap. 7
tullikapteenin ymmärryksen karvoja I: 315, kap. 7

när jag med jämkanprat I: 285, kap. 7,
för att få pratbörjan genast I: 289, kap. 7,
att fortsätta munhuggningen I: 297, kap. 7
tullkaptenens begripelsemorrhår I: 302, kap. 7

kuinka käsin ratti nyt oli käännettävä ajatuksen meinassa
ruorisarvia pidellessä […] ja ilmaiseksihan mies maostansa
nauraa! – vai oliko visumpaa tänäpänä olla koko rustholliltaan
höyli Alastalolle I: 339, kap. 7

på vilket vis tankeratten nu borde vridas med ett tag om
spakarna […] och ett magaskratt är ju gratis! – eller om det var
fiffigast i dag att hövla sig för Alastalo I: 324, kap.7

ja naurunhöräys siellä täällä salissa palkitsi hyvätuulisen
pakinan. […]. Eikä Alastalokaan niitä nytkään olisi hyrissyt,
ellei olisi ollut joutilas aika, kun vaimoväki juoksi kahveinensa
ympäri salissa, eikä muukaan todempi puhe sopinut, ja isännän
kuitenkin on pidettävä höröä parroissa valveilla salissansa […], ja
samaten on ihmisiäkin ja miesköllejä aseteltava pinoillensa ja
käännettävä sopupitelyllä ja taitopuheilla niille kanteille […] I:
364, kap. 7
samalle nykyiselle Janne Pihlmannille I: 369, kap. 8
että tämäkin luovi oli asiainkryssissä tehty I: 388, kap. 9
salissa korjaamaan tällä kertaa omaa naurunpotkivaa apajasta. I:
459, kap. 10
ja senjälkeen miehenkyynäräisenä hijonnut kirvestänsäkin
teräpuremilta 160, kap. 14

och ett skrattgnägg här och var i salen belönade hans
godmodiga berättelse […]. Och Alastalo skulle väl inte ha
surrat med dem precis nu om det inte funnits lagom pratrum
medan kvinnfolket sprang salen runt […] och inget riktigt
allvarsprat passade i stycket, och det i alla fall kommer an på
värden att hålla gnägget vid liv i sin sal […], och på samma vis
måste också människor och karaklampar radas till rätta och
vändas med lämpor och pratkunnighet […] I: 346, kap. 7
densamm nutilldagsens Janne Pihlman I: 352, kap. 8
att också denna sista lov blivit tagen under samspråkskryssandet I:
368, kap. 9
i salen för att denna gången bärga in ett skrattsprattel åt sig
själv ur varpet I: 431, kap. 10
och sedermera som en karlbörjan slipat sin egen yxegg II: 144,
kap. 14
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västäräkin pyrstön viipaisun ajaksi sivusilauksille ja Langholmaan
II: 162, kap. 14

för en ärlestjärtvippssekund åt sidan mot Langholmarn II: 146, kap.
14

paisutteli paasaskeli, koskei ymmärtänyt hepreansvenskasta
edessään enempää kuin nauta virsikirjasta, II: 166, kap.14

skroppade han och lät så stor på sig som möjligt, eftersom han inte
förstod mer av svenskahebreiskan framför sig än en ko av
psalmboken II: 149–150, kap. 14

nykyisissä täpärissä I: 281, kap. 6

i det kinkiga justnuet I: 272, kap. 6

Tarvitsenkos minä förmyntaria ja tarvitsevatkos muut pitäjässä
förmyntaria, jos joskus tulee pienen pientä tehdyksikin ja
sanotuksi suun vierestä semmoistakin, jota ei tarkoita
puntarilla punnittavaksi, […] pitää utkiikkiä ja tähystyksen
vahtia I: 164, kap. 4

Ska jag behöva förmyndare och ska andra i socknen behöva
förmyndare, också om man råkar ha någonting småsmått för
sig och säga ett och annat i hastigheten som inte är ment att
bli vägt på besman […] hålla lokut och spaning I: 165, 166
kap. 4

Kilpifinskans jämförelser innehåller humoristiska utsagor, utrop och förstärkande
uttryck. Namnen på båtar och karlar i skärgårdsskildringen har beskrivande,
karakteriserande och identifierande funktion men de bidrar också till det
narrativa.
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Ordval

Ordval

kuin pappi ramariikkansa rippiliinalta! I: 135, kap. 4
yhteen ramariikkaan I: 55, kap. 3
oli itse tuhtaamassa […] kapineista, jotka ovat luontuvia I: 76, 92,
kap. 3
silmä näkee muutkin herkunkelvot hyllyllä I: 110, kap. 3

som prästen hela faderullan med skriftermålet! (I: 140, kap. 4
i en enda konkarong I: 69, kap. 3
donade […] don som ligger väl i handen I: 88, 102, kap. 3)

mitt öga skådar de andra läckerdugliga på hyllan I: 118, kap. 3

Semmoista minä sain kuunnella, […] porottaa suutani […] popotti
[…] hänen suuvärkkinsä […] huulikin protisisi, niinkuin patakin
protisee härköintä kääntäessä […] mujautti pienen
silmänmuhauksen sohvan toiseen päähän […] torkasee vain
kädentyngän, I: 130, 133, 143, kap. 4

samma babbel […] prälla […] bamlade […] babbel […]
käftamente […] så käften fick puttra liksom gröten puttrar […]
slängde en liten ögonmysning över till […] tocka fram handen I: 136,
138, 147, 158 kap. 3

onkos se laitaa […]! Ei vikuroiminen passaa ihmisissä I: 180, 184,
kap 4
Voi hirnaus, kun I: 197, kap. 4
jutun lankaa kerältä, I: 212, kap. 5
sedät ja hauskat Härkäniemet, I: 226, kap. 5

folkfolor I: 180, 183 kap. 4

hartaan suunsa kätkimiin I: 338, kap. 7
häntä kukotti […] Alastalon kasvopuolta I: 367, 369, kap. 8
lorvaillut I: 380, kap. 8
lisäsi poika kuin hihasta omia kurejansa riimaten I: 381, kap. 8

in i gömman av sin allvarsmun I: 323, kap. 7
ville han tuppa sig […] på Alastalos synamente I: 349, 351, kap. 8
var har du lorvat omkring I: 361, kap. 8
ur sin egen illbattingsfatabur I: 362, kap. 8

suuvärkillä […] laveutta silmänkuljetuksessa […] leuanpidolta I:
406, 408, 411, kap. 9

käftamente […] den vidd i ögonföringen […] käftabruk (I: 384, 386,
388, kap. 9

puhella lepposia ja turhia I: 210–211, kap. 5

Namn

Petrereesa (I: 127–129, kap. 4); Pietarporiinkin [...] Pietarissa [...]
Pietarista I: 67, kap. 3 etc. se kap. II, avsnitt ovan.

Vrenske mig vad I: 195–196, kap. 4
att lossa på pratnystanet I: 209, kap. 5
trevligfarbror Härkäniemi I: 222, kap. 5

trivselprata strunt I: 208, kap. 5

Namn

Petriresa (I: 134–135, kap. 4), Pitersburg […] Petersburg […] Piter
(I: 80, kap. 3), Fyrk-Simpe (I: 169, kap. 3) etc. se kap. II,
avsnitt ovan.
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Tidsenliga och arkaistiska ordval

Tidsenliga och arkaistiska ordval

pieni lohdutuksen tippa kuitenkin, pisaran piraus karvaaseen mieleen
I: 37, kap. 2

med en liten tröstens droppe drupen i sitt sinnes bitterhet (I: 54, kap.
2)

tuttivauvan leukana tuomarin leukafasuunassa […] jos minulla on
lykättävänä Langholman käteen piippu I: 55, 57, kap. 4

domarhakfason redan som tuttebarnshaka […] sticka Langholmarn
i handom en pipa I: 69, 71, kap. 3

joka oli ollut kuffi, nakkeli tikkuina ahterin takana I: 118, kap.
3

det som varit en koff var en hop bräder som vrack omkring
akteröver I: 125, kap. 3

niinkuin olisi Jumala luonut lylypuun taipumaan pajunvesan
vitsana ja Koelsuun Abramin noikkaamaan! I: 166, kap. 3

precis som om Gud skop tjurved till vidjor och KoelsuuAbram till att bocka sig! I: 167, kap. 3

olivat asiat nyt viimeinkin valmiit, etukamarin ovessa krapahti
niinkuin Pukkila oli aavistanut krapahtavan, […] I: 202–203,
kap. 5

allting blevet klart, det krabblade i mellankammardörren som
Pukkila hade gissat att det krabbla skulle (I: 200, kap. 5),

Voi Abraham Mamren tammistossa ja Joonas öljypuskan juurella,
kuinka saattaa riipaista sydänalaa! I: 230, kap. 4

O Abraham i Mamres ekelund och Jona vid oljobuskens fot, vad ens
hjärterot kan stingas! I: 226, kap. 4

joilla olisi sälistetty menon huria eteenpäinkin se matkan eine
I: 286, kap. 6

som kunde ha hulpit det framåt i farten åtminstone den lilla
bit (I: 276, kap. 6)

Porstuan ovelle kuitenkin tultiin ja se saatiin kuin saatiinkin
auki vaikka saranapuolta aluksi haettiin kahmittiin lukon
kahvaa, jakapteeni katsoi kuin katsoikin, niinkuin virka vaati,
porstuan puolelle. I: 316, kap. 7

Men visst koms det fram ända till farstudörren och visst ficks
det opp den också, fast det till en början krabblades efter
dörrvredet på gångjärnssidan, och så tittade kapten minsann,
som tjänsten det fordrade, ut i farstun. I: 303, kap. 7

olisi tahtonut tarinalle I: 327, kap. 7
juuri nykyisissä täpärissä 329, kap. 7
Puhelin pakisin I: 335, kap. 7
olit sinä jo, Alastalo, hätähousu I: 337, kap. 7
minä olen pyytänyt tänne tänäpänä muitakin koolle!» I: 400,
kap. 9

hade velat språka I: 313, kap. 7
just i dagens beknip I: 314, kap. 7
Jag prälla på I: 321, kap. 7
var du, Alastalo, din fjäskböxa I: 322, kap. 7
hans baxnade ögon I: 333, kap. 7
och därför har jag budat hit andra med på möte! I: 379, kap. 9

»Kaiketikkin, kaiketikkin!» I: 8, kap. 1
jo porstuassa I: 8, kap. 1
rehellisesti I 40, kap. 3

»Antageligen, antageligen!« I: 27, kap. 1
antageligen, allaredan i farstun I: 27, kap. 1
allena, ärligen I: 56, kap. 3,
(t.ex. desslikes, egenteligen, märkunderligt, sakteligen, rikligen,
erkännsamt, för allan del, tämmeligen, gladeligen, sakteligen, rikligen, )
förbaxnade stod vi alla I: 351, kap. 8

tottamar […] tottamar […] tottamar […] tottamar silloin emäntä
on köykäinen ja varvas rapsaa, uuni hekottaa ja lapio liuhkaa!!
I: 211, kap. 5

[…] visserlunda […] visserlunda […] visserlunda […] visserlunda är
då värdinnan på språng och lätt på tårna, ungnen glöder och
spaden slinker!! I: 208, kap. 5

viilipunkassa näkee levottomuuden taalepinnan alla pienestä
kourupalvon varjosta piimän hipiöillä II: 79, kap. 12

i en filbunke kan man urskilja oron inunder gräddskinnet
genom skuggan av en liten skrynkelfåra i filens hy (II: 72, kap.
12)

ruvennut aika tuntumaan pitkältä ja piimänmakuiselta II: 165, kap.
14
Pitkämielisesti ja kärsivällisyyden voimalla, […]. Ja
kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyden piimää kysyttiinkin todelta

börjat känna tiden lång och filmjölkströg II: 149, kap. 14

verbformer som halp, hulpit, frågte, kokte, vrack, skop, hulpit I:
276, kap. 6, halp I: 7, 285; attribut och adverb som: utrikiska,
hebreiskasvenska, nyssiga, med det lagoma lugn och den övriga
husbondetrygd, I: 380, kap. 9, en så lugnlynt karl som jämnstruken
i nunan och filbunksslät om läppen I: 426, kap. 10

Långmodigt och med kraften av sitt tålamod, [...]. Och
tålamod och långmodslångmjölk II: 173, kap. 15
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II: 191, kap. 15
lausuttu sillä sopivalla mielen levolla ja muulla isännän tasaisuudella,
jolla mies puhuu miestenkeskellä miehenarvoisista asioista sille, jolle
joukosta miehenvertaiset sanat kuuluvat. (I: 400, 401, kap. 9)

det lagoma lugn och en övriga husbondetrygd, varmed en karl bland
andra karlar nämner karlavärdiga ting för en annan som är
karlaord värd. (I: 380, kap. 9)

Tidsenlig stavning av främmande ord

Tidsenlig stavning av främmande ord

’Ei täällä kainostella ja turhia kruusailla!’ I: 298, kap. 7

‘Nu ska vi inte sjenera oss och krusa i onödan!’ I: 287, kap. 7

Voi, […], voi joulukirkossa kyrie eleison I: 451, kap. 10
Härkäniemi parastikään paasannut sohvalta jotain historioitaan ja
raha-arkkujuttuja II: 361, kap. 20
siihen natsuunaankaan kuulunut II: 413, kap. 22

Aj och åj, [...], åj som kyrie elejson i julottan (I: 424, kap. 10)

mullikkasi pasiseerareina […] parkin pasiseerareina! I: 29, kap. 2
motsuunia […] kuinka prosessi, prosessin meno kulki, […] minnes
kulkee, kysyn, prosessi ja kahvitaatin saatto? I: 184, 188, 191, kap.
4

dina stutar som paschaserare [...] som paschaserare I: 46, kap. 2
mosjon [...] hur det skulle tågas, tågas i prossesjon [...] vart styr
prossesjonen, frågar jag, prossesjonen och den tågande kaffeståten? I:
184, 187, 189, kap. 4

höll Härkäniemi i soffan som bäst på och lade ut någon av sina
paschaser om penningkistor II: 327, kap. 20
av den nasjonen II: 374, kap. 22

Skärgårdsskildringen är en fysisk och auditiv framställning där varje sinnesrörelse
och egenskap ges en mikroskopisk beskrivning med olika ljud:
Volter Kilpi 1933:
Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (924 s.)

Svensk övers. Thomas Warburton 1997:
I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II (852 s.)

Ljud
Kilpifinskans allittererande ljud
Fysiska ljud i personporträtteringen

Ljud
Kilpifinskans allittererande ljud
Fysiska ljud i personporträtteringen

hhth! phth! sanoi hän I: 74, kap. 3
»Tjah, tjah, tjah!» lievitteli hän I: 282, kap. 6
»Tjah, tjah!» sylkäsi hän tapansa mukaan […] »Tjah, tjah!»
sanoi hän vahvisti vieläkin I: 427, kap. 10
seh, […], soh, […], sih! […], suh! […], nopsasti, […], nipsasti,
[…], sihaus, […], suhaus, […], vip! […], noh! […], hipsan, […],
hopsan, […]! siitakkoon sentään ja pookenas vielä! I: 193, 4

hhth! phth! sa han I: 86, kap. 3
»Tja, tja, tja!« mildrade han I: 272, kap. 6
»Tjaff-tjaff!« spottade han efter vanan I: 402, kap. 10

etukamarin ovessa krapahti niinkuin Pukkila oli aavistanut
krapahtavan, […] Siviä sipsaten menossa, emäntä konkaten
kulussa, vieraat hyryllä ympärillä […]. On kepsava antura
emännän ja kiepsava hameen helma I: 203, 204, kap. 5

det krabblade i mellankammardörren som Pukkila hade gissat att
det krabbla skulle […] Siviä trippande främst, moran i kånkande
gång, gästerna surrande kring den […]. Där klapprar värdinnans
sula och klack och svajar kjolarnas våder I: 200, 201, kap. 5

vakaisin käsin työskenteli kukkuraisen vehnäskorin pinoissa I: 241,
kap. 5

med stadig hand krallade i vetebrödskorgens råge I: 235, kap. 5

Skratt och andra fysiska ljud

såh, […], sih! […], söh! […], kvickt, […], flinkt, […], hisch, […],
husch, […], vips! […], nånåff! […], hippsan, […], hoppsan, […]!
herrejemine och jösses på köpet! I: 192, kap. 4

Skratt och andra fysiska ljud

»He-he, ei meidän laattialla jalka saveen paadu, niinkuin sinun
pitkillä saroillasi!» kehoitteli hän, Karjamaan verkkaista
isäntää […] »he-he?» pajatteli hän I: 6, kap. 1

»He-he, på golvet här fastnar inte fötterna i lera som på dina
långtegar!« manade han på den sävlige Karjamaa […], »hehe?« bamlade han I: 25, kap. 1

»Hehehe! aivan kuin Ite-Pukki itse olisi päästellyt poskista!»
nauroi hän niin paljon kuin ruumaa oli lautamiehen laveoiden
liivien sisäpuolella vatsan hölkätä. I: 429, kap. 10

»Hehehe! precis som ur käften på Bocken själv!« skrattade han
så mycket magen fick plats att skvalpa inom den vida
nämndemansvästen. I: 404, kap. 10)

»He-he! tottakai retarin pitää kivaansa pääsemän!» nauraa
murahteli haminavahti, II: 98, kap. 13

»He-he! visst ska skeppsredarn få komma ut till skeppet sitt!«
mutterskrattade hamnvakten II: 89, kap. 13
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»Heh-heh!» osasi muuten puhelias puosu tällä hetkellä vain
naureskella. II: 141, kap. 13

»He-he!« var allt vad den annars talföre båsen just nu kunde
småskratta. II: 128, kap. 13

’Kluk, kluk!’ sanoi astia, kun kapteeni hartaasti kallisteli lasiin,
I: 303, kap. 7

’Kluck-kluck!’ lät det när kapten ivrigt fyllde på sitt glas, I: 291,
kap. 7

leuan mallilta ja huulien lerpalta semmoisen näköinen mies, että niillä
silloinkin oli kuulevinaan pientä protinan muistoa ja puhumisen
pihinää, ikään kuin puuropadassa, joka vast’ikään on käännetty
tulelta kraakun nokassa jäähtymään ja vielä lieden nurkallakin
pohahtelee kypsiänsä sisuksissansa, […] I: 326, kap. 7)

käftmodell och läppglapp brukade se ut så att man tyckte sig höra en
liten rest av putter och pratporl, alldeles som i en grötgryta som nyss är
vänd av elden att svalna på kåkan och som ännu vid spiselkanten
bubbelblåser ut sitt inres färdigkok, […] I: 312, kap. 7

kun Friisi plumssahti Salemin reilingiltä mereen ja jäi sen tien,
II: 306, kap. 19

som Friisen plumsade i sjön från Salems reling och blev där
och försvann, II: 277, kap. 19

ja hatunhemmetti silloin kieriikin koppana klimppis-klomppis
astuimia alas edelläsi pulskemmin kuin sinä itse olisit ikinä
osannut pinnoja kävellä, ja oikoseltaan loikasee koiruuttaan
komeassa kaaressa plumssis mereen! Nauroivat pojat reilingillä
ja sluupissa, I: 430, kap. 10

och då trillar hattfan som en burk klimp-klåmp nerför trappan
kvickare tag än vad du själv kunde ha travat, och strax så
hoppar den på rent djävelskap i en vacker båge plask i sjön!
Vad pojkarna skrattade bak relingen och i slupen, [...] I: 404–
405, kap. 10

Delarna gör helheten, ordval blir stil. Ett litterärt verk kan aldrig översättas
”direkt” utan översättaren väljer en ny kostymering enligt författarens många
intentioner. Den minsta dominanten i Kilpis verk är ljudnivån, det akustiska, dvs.
hur de olika språkljuden ljuder i finskan för att skapa språk och stil. Delvis låter
de finska och svenska ljuden lika men skiljer sig också i längd och ljudkvalitet.
Finskans gamla s.k. Kalevalaspråk bygger på ljudlikhet, klanger, allitterationer och
parallellismer, dvs. att samma innehåll upprepas med varierade uttryck och med
stavelserim. Warburtonsvenskan har följt det som svenskan som språk har att
tillgå; där man förlorar vinner man något annat – kompensationen är ett av
översättarens verktyg då två olika språk möts. Warburton har själv konstaterat
om sin Kilpiöversättning att 60 procent är Kilpi, resten är Warburton.499 I ett
nydanande, modernistiskt verk gäller det för översättaren att ösa ur språkets alla
källor, som är ”ofantliga i djuplek” så som Kilpi själv konstaterat om sin litterära
finska. Detta gäller också Thomas Warburtons svenska översättning.

499

Assmann–Kukkonen e-post 11.8.2014; se också Warburton 2003: 120.
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”RYMLIGT SOM SJÄLVA SALEN PÅ ALASTALO”
_______________________________________________________
2 Kilpis seendets skönhet och Calvinos sex punkter –
dialogen mellan förlagan och översättningen
_______________________________________________________
I sin essä ”Katsomuksen ihanuudesta” (Om seendets skönhet) skriver Kilpi om
att ”se” och ”betrakta”, dels det yttre, naturen och havet, dels det inre,
sinnesstämningarna och sinnesrörelserna:500
Ihana on maailman näkö, ja ihanaksi se ihmisen koskee. Jokainen hetki, jona aukenee katsomaan ympärilleen on
täysinäisen riemun hetki. Kukkuralleen nousee ihminen maailmaa nähden, ja runsauden ja iäisyyden tulvana
liikkuu ihminen luonnon tulvahuttamana.
Underbar är världens skepnad [”näkö”, eg. ’syn’, ’blick’, ’utseende’], och underbar gör [”koskee”, eg. ’rör’, ’berör’,
’vidrör’] den människan. Varje ögonblick, då hon är öppen och mottaglig (”aukenee katsomaan”, eg. ’öppnar sig
för att se’) för att se sig omkring är ett ögonblick av fullständigt jubel. Fylld till bredden uppstiger människan för
att se världen, och som en flod av överflöd och evighet rör sig människan översköljd [”tulvahuttavana”, Kilpis
ord] av naturen. (Min övers.; de specifika orden i Kilpifinskan inom citationstecken.)

Så som Kai Laitinen konstaterar finns i Kilpis språk inte bara detta betraktande
utan det sammanförs med rörelsen i språket på så sätt som Alex Matson jämför
Kilpi med en skulptör som långsamt skulpterar en modell i rörelse till en orörlig
bild. Det språkligt och stilistiskt nya var i början av 1900-talet ett nytt formspråk
där språket som materia fungerar som konstens material – och allt i detta
formspråk blir betydelsefullt, signifikant.501 Det långsamma i berättandet förenar
det förgångna, nuet och framtiden på flera plan. Kilpis tidsbegrepp finns nedan,
dvs. ett chronotopos (’tidplats’, Bachtin), en plats i tiden (Proust) redan uttryckt i en
essä från 1902:502
Jokaisena silmänräpäyksenä on iäisyys elävänä ja tunnettavana edessämme ja ympärillämme. Jokainen oleva hetki
on iäisyyttä, siinä on koko oleminen läsnä, siinä on kaikki se menneisyys, joka on muodostanut nykyisyyden tilan,
ja siinä on mahdollisuutena kaikki se tulevaisuus, joka voi muodostua nykyisyydestä, menneisyys, nykyisyys ja
tulevaisuus ovat aina joka hetkenä silmäimme ja tuntemisemme edessä. Kaikki, pieninkin on iäisyyden kuvastusta.
I varje ögonblick finns evigheten levande och förnimbar (”tunnettavana”, eg. ’som ska kännas, förnimmas’,
’påtaglig’) framför och omkring oss. Varje existerande ögonblick är evighet, i det finns hela varat närvarande, i det
finns allt det förgångna, som skapat tillståndet av nuet, och i det finns som en möjlighet all den framtid, som kan
Kilpi 1902: 45.
Laitinen [1965] 1984: 114–115; Matson 1947: 111.
502 Kilpi 1902: 47–48.
500
501
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skapas av nuet, i det förgångna, nuet och framtiden finns varje ögonblick inför våra ögon och våra förnimmelser.
Allt, det minsta lilla är en spegling av evigheten. (Min övers.)

Volter Kilpis skärgårdsskildring, skärgårdsepos, är ett mäktigt verk som fyller en
livstotalitet och ett kosmiskt liv; i den finns de olika tiderna närvarande som levs
och berättas av personerna i berättelsen. Med Italo Calvinos ord kan jag
sammanfatta Kilpis text:503
Vilka är vi och vad är var och en av oss om inte en kombination av erfarenheter, informationer, läsefrukter,
fantasier? Varje liv är en encyklopedi, ett bibliotek, en inventarielista, en provkarta på stilar, där allt ständigt kan
blandas på nytt och ordnas upp igen på alla möjliga sätt.

Calvino skriver i början av sin bok så här: ”Min grundmurade tro på litteraturens
framtid vilar på vetskapen att det finns sådant som bara litteraturen kan skänka
oss med sina speciella medel” och att han ser ”litteraturen som en existentiell
funktion, sökandet efter lättheten som ett svar på livets tyngd”.504 Det är de
litterära värdena, egenskaperna eller specialiteterna som han behandlar i sina sex
föreläsningar, de s.k. Charles Eliot Norton Poetry Lectures vid Harvard
University 1985–1986: lätthet, snabbhet, exakthet, synlighet och mångfald samt
Consistency, som han endast hann namnge men som inte hann bli färdig eftersom
han avled i september 1985. För Kilpis del var lätthet–tyngd verklighet i likhet med
Calvino som skriver att han ”blev varse världens tyngd, tröghet och
ogenomtränglighet: egenskaper som genast smittar av sig på skrivandet om man
inte hittar ett sätt att undfly dem”.505

1.1 Lätthet
Den ryska poeten Osip Mandelstam (1891–1938) har konstaterat att litteraturen
är människans allmänmänskliga och eviga tillstånd och verksamhet. På ett
träffande sätt använder han en arkitektonisk metafor för att beskriva ett
konstverks under: ’tunga stenar bildar lätta valv’.506 Metaforen lämpar sig väl för
tanken om lätthet och tyngd och Calvinos övriga punkter som på ett eller annat sätt
är inherenta i dessa två poler i Volter Kilpis monumentala och arkitektoniska
prosaepos. Det är som en katedral som tagit en lång tid att färdigställa. Kilpi
inledde sitt arbete på skärgårdsskildringen Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II
år 1924 och den kom ut 1933 (skärgårdssvitens tre delar utkom 1933, 1934 och
Calvino [1988] 1999: 146; se också hur Sven Nilsson 2003 i sin essä Lätt som en fågel tillämpar Calvinos sex punkter som
viktiga utgångspunkter inte bara för litteraturen utan också för individer och samhällen.
Calvino [1988] 1999: 11, 41.
505 Calvino [1988] 1999: 14.
506 Mallinen 2011: 6; Mandelstam 2011: passim; Mandelstam 1992: passim.
503
504
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1937). Han har beskrivit hur mycket tid och tyngd hans skärgårdssvit har lagrat för
att få det formspråk den har. En parallell kan dras till Kilpis modernistiska språk.
Så som Jukka Mallinen konstaterar, visar sig Dante i Mandelstams samtal om
Dante med nya djupdimensioner så att Dante blir aktuell, klingande och
kristallisk. Mandelstam granskar Dantes arkitektoniska diktbygge; helheten lyfter
fram flera betydelser och kombinationer hos ordet som är ett knippe där
betydelser spretar och står ut åt alla håll, inte enbart mot ett. Det moderna hos
Dante är bruket av analogin, dvs. att jämföra existensen i sig. Hos Mandelstam
blir Dante en hantverkare som använder vävning av mattor, komponering,
orgelregister, dansrytmer och katedraler som sina jämförelseobjekt. Att skriva en
dikt är fysiskt på samma sätt som hantverk, steg, läppars form, röstorganens
mekanik. Det är en tvekamp, en duett mellan materia, materialet. Detta är förstås
en protest mot realismen, att kopiera en levande modell, mot ”reflektionen”,
skriver Mallinen.507 Volter Kilpi (som led av dövhet) lyssnade sig till varje ordval i
en sats; han arbetade länge med sin skärgårdsskildring, varje detalj var motiverad i
denna hans auditiva, visuella och rörligt rytmiska text. Ordflödet och
ordströmmen är ”andfådd men mycket lätt, smärt och vital. Vitaliteten är
medryckande så länge läsaren orkar, och litet till. Man simmar och drunknar i
denna text, simmar ånyo och drunknar igen. Och simmar.” Så här skriver Sigrid
Combüchen år 1997 i sin recension ”Kilpis epos tar ett år att uppfatta” av I salen
på Alastalo. En skärgårdsskildring.508 Dialogen mellan lätthet och tyngd uppenbarar
sig just på detta sätt i Kilpis text.

1.2 Snabbhet
Kilpis nyskapande språk och stil samt genrebestämningen ”prosaepos”, som han
själv ville kalla sitt epos, möttes på 1930-talet av en hård kritik men också av
berömmande utsagor. Kilpis poetiska grammatik är modernistisk i det att han ger
uttryck för det som är ”en tankfullhetens lätthet”, dvs. det som Calvino skriver
om: ”I litteraturens gränslösa värld finns alltid andra vägar, splitternya eller
uråldriga, att utforska stilar och former som kan förändra vår världsbild...”.509
Calvino konstaterar att det finns två motsatta tendenser som kämpar om det
litterära fältet genom århundradena: ”den ena strävar efter att göra språket till ett
viktlöst element, som likt ett moln eller snarare likt det finaste stoft eller ännu
hellre likt ett magnetfält svävar över tingen; den andra strävan efter att förse
Mallinen 2011: 21–23; Mandelstam 2011: 98–164.
Combüchen 1997.
509 Calvino [1988] 1999: 18, 21.
507
508
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språket med samma tyngd, täthet, konkretion som tingen, kropparna,
sinnesförnimmelserna har”. Lättheten är för Calvino förknippad med ”precision
och bestämdhet, inte med vaghet och slumpmässighet” och han hänvisar till Paul
Valéry som skriver: ”Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume”
(Man ska vara lätt som en fågel och inte som en fjäder).510 Kilpis modernistiska
språk i prosaeposet i dess tyngd blir till kosmisk lätthet; seendet och lyssnandet
blir lätta som fåglar. Men läsningen av hans epos ska ges tid och flera
genomläsningar; tyngden är stenarna, lättheten är valvet.
Det som är karakteristiskt för Kilpi är tidsbegreppet (nu i salen, då, nu i salen)
och därmed polerna snabbhet–långsamhet. ”Hiljaa hyvä tulee – Vad gott är sker
småningom” (AS II: 448, 450; SA II: 406, 407, kap. 23) heter det hos Kilpi –
berättelsen kan vara så som Calvino skriver ”en manipulation med tiden”, eller
det som Bachtin talar om tiden i rummet, chronotopos, ’tidrum’. Calvino tar upp
dagens mycket snabba medier med omfattande räckvidd som ”triumferar och
hotar att platta ut varje kommunikation till en slät och enahanda yta” och därför
är det ”litteraturens uppgift att förmedla mångfalden, att länka samman det
annorlunda och avvikande just för att det är annorlunda, att inte släta över utan
snarare framhäva skillnaderna, vilket är det skrivna ordets egentliga uppgift”.
Litteraturen har utarbetat olika tekniker för att fördröja tidens gång – Calvino
talar om upprepningen och utvikningen: ”Stilens och tankens snabbhet innebär
framför allt ledighet, smidighet och rörlighet – just de egenskaper som brukar
utmärka ett skrivande som har lätt för att göra utvikningar, för att hoppa från ett
ämne till ett annat, för att tappa tråden hundra gånger om och ta upp den igen
efter hundra svängar” (se t.ex. Laurence Sternes Tristram Shandy som Calvino
exemplifierar med).511 I Kilpis skärgårdsskildring manipuleras tiden; berättelsens
egentliga tid är en hösteftermiddag, sex timmar någon gång på 1860-talet. Men
berättelsens tid tänjs ut med dåtid och nutid, minnen och historier i de inre, stilla
monologerna och i de gemensamma berättelserna från de olika resorna och
händelserna i dåtid, på spaning efter den tid som flytt och i planerna på den tid
som komma skall. Samtidigt finns man i nuet i salen på ett barkmöte med
traktering, kaffe och toddyvatten och senare på det avslutande kalaset efter att
barkhandlingarna har undertecknats.

510
511

Calvino [1988] 1999: 27, 28.
Calvino [1988] 1999: 49, 61–62.
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1.3 Exakthet
Calvinos tredje punkt exakthet–vaghet bygger på de två punkterna ovan. Men
därtill preciserar Calvino vad litterär exakthet betyder för honom:512
1)
2)
3)

en väl avgränsad och väl genomtänkt uppläggning av verket;
att visuellt klara, skärande skarpa, oförglömliga bilder framkallas; till skillnad från engelskan har
italienskan ett adjektiv för detta, nämligen icastico (efterbildande, realistisk) av grekiskans eikastkós;
att språket är så exakt som möjligt, såväl i ordval som i redovisning av tankens och fantasins skiftande
nyanser.

Calvino stannar mycket vid det litterära språket och förmågan att använda ord;
han skriver om förlusten av ”associationskraft och omedelbarhet, en oreflekterad
slentrianmässighet som verkar nivellerande på uttryckssätten genom att göra dem
så generella, anonyma och abstrakta som möjligt, så att ordens betydelser urlakas,
så att varje uddighet i uttrycket slipas bort, så att varje gniststänk av ordens
kollision med nya omgivningar utsläcks.” I Kilpis skärgårdsskildring och i dess
svenska översättning realiserar Kilpis prosaepos ett språk och en stil som visar
hur suveränt Kilpi kan skapa ett nytt litterärt språk, ett modernistiskt språk med
oerhörd exakthet där författarens metaforer och liknelser är säregna och därför ger
de läsaren en ny upplevelse av allt det som finns av det potentiella i språkets
outsinliga resurser. Läsupplevelsen blir från den språkliga tyngden till en lätthet
av läsupplevelse och njutning (jouissance), inte en ytligare plaisir. Kilpis bilder kan
jämföras med det som finns hos Calvinos formulering: ”den inre drivkraft som
varje bild bör ha, som form och som innebörd, för att yrka på uppmärksamhet
och kunna erbjuda ett överflöd av tolkningsmöjligheter”.513 Så som vi sett
beskriver Kilpi själv sitt verk som ett öppet verk, dvs. att en ny läsning kan
generera nya iakttagelser och nya tolkningar, det som Umberto Eco tar upp i The
Open Work. Det modernistiska verket är inte statiskt utan organiskt, språket lever,
textens rytm och andning skapar just detta jouissance, njutningen av de nya och
omskakande bilderna.

512
513

Calvino [1988] 1999: 72, 73.
Calvino [1988] 1999: 74.
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1.4 Synlighet
Calvinos fjärde punkt synlighet–osynlighet tar sig uttryck i det han diskuterar i
samband med de snabba och effektiva medierna som överöser oss med snabba
bilder. Men det som Calvinos synlighet går ut på är att försöka rädda den
grundläggande mänskliga egenskapen ”förmågan att se med slutna ögon, att få
färger och former att springa fram ur rader av svarta bokstäver på ett vitt papper
och att tänka i bilder [...] så att bilderna kunde utkristalliseras i en väl avgränsad,
minnesvärd, självständig form, bli ’eikastiska’”.514 Calvino återkommer ofta till
språket och bilderna. Han talar om ”fantasins ’mentala film’” och att denna
”’mentala film’ pågår hela tiden inom oss – det har den alltid gjort, även innan
filmen uppfanns – och den upphör aldrig att projicera bilder för vårt inre öga”.515
Den visuella delen av det litterära skapandet sker på många olika sätt: ”det direkta
iakttagandet av verkligheten, metamorfosen genom fantasins och drömmens
påverkan, den bildvärld som kulturen på olika nivåer förmedlar och den
abstraktion, förtätning och internalisering av sinneserfarenhet som är lika
avgörande för tankens visualisering, för vår förmåga att omsätta den i bild, som
vår förmåga att klä den i ord, att verbalisera den”, skriver Calvino.516

1.5 Mångfald
Kilpi visar i sin skärgårdsskildring hur han ur en mångfald av språkligt potential
skapat ett nytt formspråk, som under 1930-talet var en revolt mot de språkliga
och litterära ”normerna” (språk, stil, olika berättargrepp, genrebestämning), även
om de modernistiska strömningarna nationellt och internationellt redan var
verklighet. Därtill har Kilpi i olika sammanhang varit tvungen att svara på den
kritik han fick, att försvara det nya litterära språket och berättandet – de grepp
som Marcel Proust och James Joyce tillämpade. Kilpi förverkligade sina
intentioner och följde sin intuition i skapandet av de nya bilderna. Receptionen
av Kilpis skärgårdsskildring var trots kritiken också positiv. Men den svenska
översättningen av sitt verk hann Kilpi aldrig uppleva, den kom först i Thomas
Warburtons svenska översättning år 1997. Språk- och litteraturvetenskapliga
studier av Kilpis skärgårdssvit från och med 1980- och 1990-talen visar hur före
sin tid Kilpi var i det som blev modernismens program. Kilpi gjorde sin synliga–
osynliga, stilla inre värld (han led av dövhet) både visuell och auditiv, synlig och
Calvino [1988] 1999: 112.
Calvino [1988] 1999: 102–103.
516 Calvino [1988] 1999: 115.
514
515
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hörbar i de nya bilderna som enligt många kritiker ”trängdes på varje rad” vilket
enligt dem gjorde stilen konstlad och tung. Den episka tyngden är dock hans
styrka, likaså den episka tiden och det episka, långsamma berättandet med
upprepningar och utvikningar: ”Hiljaa hyvä tulee!” – ”Vad gott är det sker långsamt!”
(AS II: 448, 450; SA II: 406, 407, kap. 23). Bilderna är också synestesier där luktoch smaksinnet (njutningen) förenas med känseln, t.ex. en hand som väljer den
rätta pipan, rökdoften och matdoften, trakteringen (”halleluja i gomtaket”, SA II:
416, kap. 23) med kaffe, bullar och toddy samt de olika maträtterna, eller en hand
som täljt modell till den bark som ska byggas och man känner som läsare hur det
rätta virket smeker havets vågor. Bilderna skapar det verkliga, fantasin och
drömmarna. Ögat och blicken i ”seendets skönhet” är den bärande tanken.517
Hursomhelst så kan alla ”verkligheter” och alla ”fantasier” bara ta form genom skrivandet, där det yttre och det
inre, omvärlden och jaget, verkligheten och fantasin tycks bestå av samma ordmateria. Ögonen och själens
polymorfa syner tar plats i likformiga rader av små och stora bokstäver, punkter, kommatecken, parenteser; sida
efter sida fyllda av tecken, ordnade som sandkorn, rad på rad, återger världens brokiga skådespel på en yta som
alltid är likadan och ändå hela tiden skiftar, som sanddynerna i ökenvinden.

Den fjärde punkten synlighet för oss till den femte punkten mångfald, dvs. hur ”den
moderna litteraturens mest älskade verk uppstått ur sammanflödet och
kollisionen av en mångfald tolkningsmöjligheter, tänkesätt, uttrycksformer”.518
Calvino diskuterar den italienska författaren Carlo Emilio Gaddas romankonst
(La cognizione del dolore, 1936, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1957) från
1900-talet och hans stilistiska komplexitet (svår även på italienska, ansedd som
Italiens motsvarighet till Joyce) och filosofi som bygger på världen som ett
”’system av system’, i vilket varje enskilt system betingar de andra och betingas av
dem”, en stil som passade ihop med Gaddas sammansatta världsbild och
kunskapsteori, ”såtillvida som han arbetar med olika språkliga nivåer, höga såväl
som låga, och med de mest olikartade uttryckssätt”.519 Calvino behandlar Marcel
Proust, Robert Musil, James Joyce men också Paul Valéry och Jorges Luis
Borges. Den dialogiska romanen är bachtinskt dialogisk, polyfon och
karnevalistisk (Platon, Rabelais, Dostojevskij), dvs. så som Calvino skriver: ”Vi
har den flerskiktade, plurala, texten där berättarjagets enhetstänkande är ersatt av
en mångfald subjekt, röster och synpunkter på världen. Enligt den modell som
Michail Bachtin kallat ’dialogisk’, ’polyfon’ eller ’karnevalistisk’ och vars historia
han följt från Platon över Rabelais till Dostojevskij”.520 Den moderna romanen
uppvisar en mångfald av manifestationer. Bland de värden som Calvino vill
Calvino [1988] 1999: 120.
Calvino [1988] 1999: 138.
519 Calvino [1988] 1999: 126, 127.
520 Calvino [1988] 1999: 139.
517
518

372

Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum: Salens språk – språkets sal

lämna vidare är ”värdet av en litteratur som äger sinne för tankens ordning och
exakthet, förståelse för poesin och på samma gång för vetenskapen och filosofin,
som hos essäisten och prosaförfattaren Valéry”, skriver Calvino som beundrar
Paul Valérys verk, och Jorge Luis Borges, för att ”varje text av honom rymmer en
modell av universum eller av en aspekt på universum – oändligheten,
oräkneligheten, den eviga tiden, och den stationära eller den cykliska tiden.”521
I Kilpis skärgårdsskildring finns mångfalden på olika plan i tid och rum,
tidsbegreppet, dialogen och polyfonin vad gäller tal, tankar och känslor, det stilla
inre talet, de olika berättarperspektiven och de olika jagen som får röster i verket
där det finns språk i språket och berättelser i berättelsen. Det finska originalet
och den svenska översättningen är samma olika text, så som en litterär
översättning ska vara då logotoperna (Warburton) är olika, då logosfären (Bachtin) är
olika och då originalet och översättningen finns i var sin semiosfär (Lotman) där
betydelser skapas.

1.6 ”Consistency” – Följdriktighet
Den svenska översättningen har följt paradoxen samma olika text, mycket går av
naturliga skäl förlorat i översättningen på grund av finskans och svenskans
strukturella olikheter (i olika språkfamiljer), men mycket är vunnet. Den svenska
översättningen har fört Kilpi in i det svenska litterära systemet där receptionen av
översättningen och Kilpis finska förlaga för dem av kritikerna som kunnat finska
har överlag varit positiv. Kilpi önskade att en svensk översättning, i Elmer
Diktonius svenska översättning, och vägen via Sverige redan på 1930-talet, skulle
visa att hans skärgårdsskildring med dess mångfald av språk och stil men också
berättande var av världslitteraturklass. Det nya var berättartekniken,
språkhanteringen och stilen. Det var det modernas formspråk. Men från 1933
fick vi vänta till 1997 innan boken kom ut i svensk språkdräkt.
Det skönlitterära översättandet om något kräver ett intensivt seende och ett
subtilt lyssnande av de olika fiktiva rösterna i ett litterärt verk. Så som Horace
Engdahl skriver i sin bok Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen (1994) är
detta ”det flyktigaste och mest svårdefinierbara i språket, det som säger oss hur
en text skall uppfattas och som lättast går förlorat i en översättning, det som
historiska och kulturella avstånd först gör oss döva för.”522 I Kilpis mening ser
och lyssnar översättaren på det samspel som uppstår mellan förlagan och
521
522

Calvino [1988] 1999: 140–141.
Engdahl 1994: 14.
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översättningen; allt finns i nyansen så som Gaston Bachelard konstaterar.523 All
förståelse och all ömsesidig förståelse är språkliga fenomen, konstaterar
hermeneutikern Hans-Georg Gadamer.524 I sitt verk After Babel. Aspects of
Language and Translation (1975) ser George Steiner förståelse som tolkning och
översättning, varför språk och översättning är en central hermeneutisk, tolkande
företeelse.
Walter Benjamins Die Aufgabe des Üebersetzers som publicerades ursprungligen
1923 har tillsammans med Martin Heideggers och Hans-Georg Gadamers
inflytande bidragit till hermeneutiska studier inom översättning och tolkning,
vilket gjort att den mekaniska synen på översättning som var förhärskande under
1950-talet och i början av 1960-talet har ebbat ut. Under en konferenssektion om
översättningsteori i samband med the Congress of the British Association for
Applied Linguistics redan år 1969 presenterades interdisciplinära tankar om hur
mångdimensionella aspekter kan tillämpas på översättning genom att man
kombinerar exempelvis klassisk filologi, komparativ litteratur, lexikal statistik och
etnografi, sociologiska aspekter på språk, retorik, poetik och grammatikstudier
”in an attempt to clarify the act of translation and the process of ’life between
languages’.525 Översättningens litteraturhistoria är inherent interdisciplinär.
Hur skapas betydelse i ett litterärt verk som semiosis? Vad är signifikant i den
rörelse och den flod som tecknen skapar mellan en förlaga och en översättning
för att beskriva och skildra salens liv och språk från Kilpifinskan till
Warburtonsvenskan i det prosaepos som här diskuterats? Allt är i rörelse, allt
flyter (Herakleitos, Platon) i detta tankens hav (havsmetaforiken jfr Homeros)
och på livets gästabud. Kilpis språk visar hur fiktionen kan avbilda människans
tankar och tal och är ikoniskt i den mening som fiktionen kan representera dessa.
Varje detalj har hos Kilpi registrerats till en rytmisk semiosis (jfr den rytmiska choran
med det fysiska, biologiska, pulserande språket) som med sitt poetiska rum, sin
poetiska tid och sitt poetiska språk gör sin läsare nästan andfådd och samtidigt
överväldigad av det språkliga potential författaren kunnat lyssna sig till ur finskan.
Så som citaten på två språk ovan visar finns det ovan nämnda samspelet mellan
källtexterna och måltexterna. Den svenska översättningen blir densamma andra
texten (the same other). På ett häpnadsväckande sätt har Warburton fått den
svenska översättningen nästan lika lång mening för mening, vanligen blir ju en
svensk översättning en tredjedel längre än det finska originalet. Rytmen och
andningen i texten följer liknande lagar. På mikronivå liknar Kilpis språk ett
noggrant spetsknypleri (han talar själv om textens väv) som innebär att man
Bachelard [1957] 2000.
Gadamer 2004: 90.
525 Steiner 1975: 237, 238.
523
524
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behärskar metoden till fullo som sedan blir ett svindlande estetiskt mönster. Inte
bara de oerhört noggranna beskrivningarna av detaljerna, utan också ljudet och
klangen från rytmen, andningen och rörelsen. Det auditiva och det visuella är i
samspel. I Kilpis språk hörs havets rytmiska vågor, bruset från böljornas rytm,
strömfårans långsamma brus. Thomas Warburtons svenska översättning är en
kulturbragd. Han har översatt det som många ansåg vara oöversättligt.
Kjell Espmark skriver i sitt verk Att översätta själen (1975) hur man översätter
själen och Carin Franzén åter i sin doktorsavhandling Att översätta känslan (1995)
om att översätta och tolka, verbalisera känslan. I det poetiska översättandet är det
utöver det textuella och språkliga i sista hand frågan om att göra rättvisa åt
författarens intentioner, avsikter och poetiska funktion. Warburton skriver att
man i översättning ger en ny språkdräkt, det är frågan om kostymering. Det
minsta i det som är författarens estetiska funktion, dvs. dominanten, ska synas i
hans individualstil. Översättaren är lojal gentemot författarens intention så att
texten andas och lever i takt med författarens andning. Detta har Warburton löst
på många olika sätt i Kilpis överraskande ordkonst som alltid på något sätt
efterliknar och efterbildar Kilpispråket i svensk dräkt med den paradoxala
översättningsstrategin som latinets equi valent ’som har samma värde’ ger uttryck
för.
Warburtons val visar också hur Calvinos sex punkter kan tolkas och på så sätt
gälla översättandet: lätthet och tyngd, exakthet och frihet, snabbhet och långsamhet,
följdriktighet och kohesion. Översättandet innebär alltid att man läser två verk
parallellt, i samspel och tillsammans bildar de en semiosis av mimesis, efterbildning,
likheter och skillnader. Tolkning innebär ju alltid en ständigt flödande ström av
tecken som möts i en process där betydelse, signifikation och kommunikation
skapas. Att tyda tecken är alltid en tolkning, tecknen rör sig i sin omgivning och
får sina tolkningar enligt sina uttolkare. Varje läsning är en ny möjlighet, en
tolkning (jfr Peirce och hans semiosis om ”becoming”), en ny semantisk flod, alla
dessa betydelser som sveper över som vattnet över en flodbädd, att vara
detsamma, men samtidigt att vara det andra, att förändras. Att läsa Kilpis
prosaepos parallellt i original och i svensk översättning inte bara en gång utan
flera är som, för att jämföra med Herakleitos flod, att stiga in i en flod, så som
också Milan Kundera formulerar sig: ”Man stiger inte mer två gånger i samma
flod!”526 Varje läsning gör att en ny semantisk flod rinner fram, samma form eller
samma materia frammanar varje gång en ny betydelse, men alla tidigare
betydelser genljuder med de nya och harmonin, det monumentala och
arkitektoniska i Kilpis text, blir ständigt allt fylligare och rikare. Med en
526
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musikmetafor skriver Kundera om varje enskild människas livs partitur, hur man
kan fortsätta kompositionen tillsammans med någon och utbyta motiv, men
senare när man möts kan det gemensamma partituret vara avslutat och ”varje
ord, varje föremål betyder någonting annat i vars och ens partitur.”527 Det var så
Kilpi ville att hans dynamiska och modernistiska verk skulle läsas så att varje
genomläsning skapar nya upptäcker och nya dimensioner av betydelse i den
”livstotalitet” och i ”det kosmiska liv” som han velat ge form och uttryck för.
Denna existentiella modalitet kan också beskrivas med ett citat ur Oscar Parlands
(1912–1997) roman Förvandlingar (1946) som handlar om det existentiella:
någonting är men blir och förvandlas. Mottot i boken ur Herakleitos täcker just
denna idé.528
I samma vågor stiga vi och
stiga icke; det är vi och det är icke vi.
Herakleitos
Fortfarande har jag inte kunnat befria mig från det intryck Waldsteinsonaten gjorde på mig. Jag lever mera i denna
sköra musikvävnad, som är så kontrastrik, så oändligt rik på klangimpressioner, växlingar och antydningar, än i
den verklighet som omger mig. […] Jag tänker i tonföljder, klangharmonier, modulationer, jag återupprepar dem
och söker inprägla i minnet det, som jag ännu inte har fattat klart och inte kan reproducera.
Min själ lämnar villigt ifrån sig alla brottstycken, som jag har tappat bort och ofta inte har en aning om förrän
jag känner igen dem. De strömmar genom mig nyckfullt och utan minsta åtgörande av min vilja. Jag försökte
rekonstruera hela detta musikverk för mitt intellekt för att helt intränga i det, omspänna det och smälta ihop det
med mig själv.
Men jag vet att tjusningen kommer att försvinna så snart jag helt lyckats därmed. Det är just nu jag upplever
den intensivast, den ligger just i denna egenhet hos tonerna att glida ur mina händer, att tjusa och gäcka mig.
Detta intryck av något ständigt flytande, av något som oupphörligt förvandlar sig är som en lek med ljus eller
vatten. Men när tonerna helt har gett sig åt mig, när jag äger dem, kommer de att ha förlorat sin makt över mig
och sitt självständiga liv. Jag kommer aldrig att äga detta intryck av evig växling, som mest av allt tjusar mig och
som jag ständigt söker bakom alla tillvarons former.
Detta är varandets hemska problem. Så länge någonting ä r, växlar det ständigt, och låter sig icke fasthållas, det
b l i r men ä r i c k e. I samma ögonblick det fasthålles och ä r, blir det en abstraktion och ä r i c k e längre.
Men jag ger inte tappt. Just i denna ständiga kamp mellan jaget och verkligheten ligger varandets tjusning.
I kväll skall jag åter be Orel spela Waldsteinsonaten.

Citaten ovan kan tillämpas på Kilpis såväl existentiella synpunkter om varat som
hans modernistiska språk och stil vilka är i ständig rörelse. Varje ny genomläsning
av hans text skapar nya betydelser. Relationen till varat uttrycker sig i den
semiotiska modaliteten göra, att förändra (faire). Citatet ovan kan också tillämpas på
relationen mellan förlagan och översättningen: betydelser är inte fixerade,
översättningens stora strategi är just förändring, dvs. förlagan är aldrig identisk med
sin översättning och behöver inte heller vara det – huvudsaken är att översättaren
kan återskapa och återge genom att efterbilda och efterlikna det som har varit
527
528
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författarens intentioner – i Kilpis fall att skapa en ny genre och ett nytt
modernistiskt litterärt språk. Den normerande synen på skönlitterär översättning
gäller inte mera, det viktigaste är att översättningen blir till och att förlagan börjar
få nya dimensioner i en annan språkdräkt och i en annan kostymering och
placerar sig i ett nytt litterärt och kulturellt system, i en ny semiosfär.
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EPILOG
____________________________________________
Intuitionen som översättningsstrategi

”… som balanserar på två löpande hästar med en fot på vardera …”

Hur översätter man ett prosaepos som Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II
(1933) som har ett så specifikt poetiskt språk? Författarens integritet och trohet
mot förlagan är det viktigaste, men en översättning kan enligt Thomas
Warburton aldrig infria samtliga krav som ett original ställer. ”Ett översatt verk
skall inte se ut som om det vore skrivet på svenska, det måste bära spår av sitt
originalspråk”,529 konstaterar han. Kilpispråket beskriver Warburton på följande
sätt:530
Det var ju språket som alla knutarna satt. Det går helt enkelt inte att på något som kan kallas svenska imitera
Kilpis obesvärade bruk av finskans alla böjnings-, avlednings- och nyanseringsmöjligheter. Strukturen i språket
kan inte härmas på svenska, det skulle bara bli sökt och konstlat. Kilpi låter till exempel med lätthet, eller skenbar
lätthet, ordklasser byta plats och funktion, så att substantiv, adjektiv, verb eller adverb med ens uppträder som
adverb, verb, adjektiv eller substantiv, och det är en förvandlingsdynamik som tillsammans med en mycket
rikhaltig ordskatt har en nyskapande kraft. Men detta är alltså en översättare så illa tvungen att avstå ifrån.
Vad som låter sig imiteras är ordrikedomen. Det finns ju mycket mera ord i svenska språket än man i första
taget tror, och eftersom Kilpi inte drog sig för ovanligheter, så blir det översättarens uppgift att göra sig lika
ordsprängd som han, så långt det nu går. Den ovärderlige Lönnrot, stora klassiska prosaister som Strindberg, Pelle
Molin, Martinson, Piraten och många andra kan alla lämna bidrag, och specialverk om sjöfart och gamla tiders

Pauli 2002; jfr Friedrich Schleiermachers (1768–1834) Das Problem des Übersetzens, se också ”Über die verschiedenen
Methoden des Übersezens”, Om de olika metoderna att översätta [1813], i svensk övers. av Lars Bjurman, se Kleberg (red.)
1998: 115–130) och Venutis (1995) diskussion om att främmandegöra, att fjärma, exotisera (foreignizing) och domesticera,
adaptera (domesticating) i översättning.
530 Warburton 2003: 118–119.
529
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lantbruk är naturligtvis minst lika värdefulla. Uggleupplagan inte att förglömma; den blev ännu mera sliten än den
hade varit.
Den andra stora utmaningen var rytmen och svikten i Kilpis långa, böljande meningar och satsfogningar; det
är som sjösvall. Här kände jag mig säkrare vid rodret, eftersom det var drag som alltid hade tilltalat mig i både lyrik
och prosa.

Kilpis ordrikedom och bruket av ovanliga ord är säreget och de har Warburton
imiterat genom att ”göra sig lika ordsprängd som han” genom att ha läst t.ex.
Elias Lönnrots ordböcker (1874–1886), stora klassiska prosaister, specialverk om
sjöfart och gamla tiders lantbruk. En utmaning för Warburton var också rytmen
och svikten i Kilpis långa, böljande meningar och satsfogningar; ”det är som ett
sjösvall”.531 Allt kan och behöver översättaren inte återge, någon grad av
informationsförlust sker alltid; det som förloras på grund av de strukturella
egenskaperna i finskan återvinns och kompenseras på andra ställen med de medel
svenskan i gengäld har. Kilpis sydvästfinska ordval som fasuuna (fason) med svensk
påverkan och som ger texten lokalfärg, blir självfallet neutraliserade i den svenska
versionen. Men Warburton har i sin översättning på 852 sidor ett omfattande
språkligt register att ösa ur.532 Efter översättningsarbetet på Alastalon salissa (1933)
med sina 924 finska sidor, som blev 852 sidor svensk text, konstaterar
Warburton:533
Ja, sedan var det färdigt, och jag kände det faktiskt lite tomt efter att ändå ha levat i Alastalo med omnejd under
två–tre år. För jag insåg redan då, och har förstått det ännu bättre efteråt, att jag knappast någonsin har haft så
roligt med någon översättning eller med något arbete över huvud taget, som med Kilpis jätteroman. Och jag insåg
också snart, att något nytt översättningsarbete, av vad slag det vara månde, bara kunde bli en förskräcklig
antiklimax.

Att översätta är omöjligt, menar han, men med intuitionen som en central
översättningsstrategi kan grundkraven för en god översättning formuleras: att
översättningen ska vara korrekt, att den ska flyta naturligt på målspråket och att den
ska förmedla en bild av hur man uttrycker sig på källspråket. Kilpis kungsdröm, hans
”modernistiska bark”, var att se skärgårdssviten, prosaeposet, bland
världslitteraturen på så sätt att en svensk översättning skulle bereda väg för verket
via svenska språket och Sverige – redan på 1930-talet i Elmer Diktonius svenska
översättning. Men så blev det inte. Först 64 år efter att Alastalon salissa kommit ut
1933 går Kilpis dröm om en svensk översättning i uppfyllelse år 1997 då förlaget
Atlantis inkluderar den svenska översättningen i sin serie Atlantis väljer ur
världslitteraturen. Med den svenska tolkningen och översättningen I salen på Alastalo
har Warburton visat att man kan översätta det som ansetts vara oöversättbart,534
Warburton 2003: 119.
Zilliacus 1998a: 15–19.
533 Warburton 2003: 122.
534 Se Korsström 1997; 2003.
531
532
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det som Diktonius ansåg vara alltför tidsödande och omöjligt att översätta, har
blivit möjligt. Kilpi ville att hans stil ska ”avväga, balansera, nyansera, fördela
skugga och ljus, tränga in i varje skrymsle av en tanke”.535 Detta har Kilpi också
lyckats göra. Kilpis språk är nyskapande, ”på finska en hämningslös lek med
grammatik och ordklasser, på svenska uppfinningsrikt in i minsta detalj”, skriver
Bengt Packalén,536 eller så som Clas Zilliacus uttrycker det i sin artikel Den finska
romanens vida rum: ”Warburton finner ersättning i ett språkligt register som är
rymligt som själva salen på Alastalo”.537 Kilpis och Warburtons verk är i särklass.
I dessa verk finns det som Milan Kundera kallar lekens anrop (spelets anrop),
drömmens anrop, tankens anrop och tidens anrop,538 vilka skapar det narrativa i det
modernistiska verket där Italo Calvinos sex punkter539 lätthet, snabbhet, exakthet,
synlighet, mångfald och kohesion kan tolkas fram som det som Kundera kallar ”…
den episka skönheten… Det var en alldeles särskild skönhet, skönheten i en plötslig
livstäthet.”540

Warburton 1976: 8–9.
Packalén 1997.
Zilliacus 1998a: 16.
538 Kundera 1988: 22–23.
539 Calvino 1999: passim.
540 Kundera 2007: 25, kursiv. i originalet.
535
536
537
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Petrereesa, Petriresa

»lykäst’ matkaa!»
»lycka på resan!«
»Petre reesa!»
»Bättre resa!»

AS I: 127–129; SA I: 134–135, kap. 4)
______________________________________________________________________________________
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Denna bok är en parallelläsning av det finska
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själva salen på Alastalo”.
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en finska författaren Volter Kilpis (1874–1939) skärgårdsskildring Alastalon salissa.
Kuvaus saaristosta I–II (1933) är ett ”prosaepos” som Kilpi själv ville kalla sitt verk.
Det är en svindlande modernistisk och mångstämmig text som kom ut i den finlandssvenska
författaren och översättaren Thomas Warburtons (f. 1918) svenska översättning I salen på
Alastalo. En skärgårdsskildring I–II år 1997. Att läsa Kilpis modernistiska text och Warburtons
svenska översättning är som om en liten kamera och en bandspelare installerats in i människans
kognitiva och emotiva centrum, ”i tankens minsta skrymsel” i syfte att registrera varje minsta
tanke, varje minsta känsla med ett mikroskopiskt språk. Kilpis genre, språk och stil visar vilka
ofantliga resurser och möjligheter det poetiska språket har att ösa ur. Kilpi var en estet som ville
förena ”det existentiella ögonblicket och livets totalitet”. Om sitt språk konstaterar Kilpi så här:
”För mig är mitt språk den naturligaste saken i världen, men tydligen ej för andra. Jag vet mig aldrig
ha tillverkat ett enda ord, utan alla mina ord är drivna i dagen av det de uttrycker. Jag vilar över
vad jag har att säga ända tills det rätta ordet kommer. Pådrivande krafter är uttryckets fyllighet,
rytmens rätta andhämtning och helhetsbildens plasticitet, och dessa pressar fram sin ordklädsel ur
språkets djup, bara man har tålamodet att vara ett väntande och villigt medium. Ordkonsten är en
väsensprocess och inte ett medvetet byggande. Och språkets resurser är omätliga i djuplek, när man
får börja ösa ur dem.” Kilpis egen dröm var att en svensk översättning av Alastalon salissa redan
på 1930-talet skulle vara ett sätt för hans verk att komma närmare världslitteraturen. Men så
blev det inte. Först år 1997 kommer hans skärgårdsskildring i svensk översättning då bokförlaget
Atlantis i Stockholm inkluderar den i sin serie Atlantis väljer ur världslitteraturen. Nu har Kilpis
dröm till en del uppfyllts.
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