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Från nationellt uppvaknande till identitetskonstruktion
Litteraturhistorieskrivning om den svenska litteraturen  
i Finland
Av  A N NA  MÖL L E R-S I BE L I US

Inledning
Ett verkligt styvbarn i historien, en kämpande martall på klippans brant, ett trångt 
rum, en muminvärld, ett smältande isflak, världens osynligaste minoritet – symbo-
lerna och epiteten för att beskriva den svenskspråkiga minoriteten och dess littera-
tur i Finland har varit många.1 Var den geografiskt-kulturella tyngdpunkten lagts i sö-
kandet efter en egen identitet har också varierat. Ibland har samhörigheten med det 
svenska och skandinaviska betonats, andra gånger en nationell gemenskap och fin-
ländsk referensram. Ofta har den svenska litteraturen i Finland associerats med peri-
feri och provinsialism i förhållande till ovan nämnda kulturgemenskaper, och till värl-
den i stort.2 Dess position mellan finskt och svenskt har varit förbunden med upple-
velser av resignation, brist och förlust, men har även lyfts fram som en styrka.3 Ända 
från mitten av 1800-talet fram till idag har man i separata litteraturhistoriska översik-
ter försökt greppa, benämna och värdera den litteratur som skrivits på svenska i Fin-
land. I varierande grad har den även behandlats i litteraturhistoriska verk på finska och 
i Sverige.4 Syftet med min artikel är att undersöka hur den svenska litteraturen i Fin-
land framställs i litteraturhistoriska verk som skrivits på svenska i Finland från början 
fram till idag. Jag vill visa hur litteraturhistorieskrivningen har ändrat karaktär över tid 
och förskjutit sitt fokus från nationellt uppvaknande till identitetskonstruktion. Det 
är en utveckling som följer allmänna trender inom litteraturhistorieskrivningen från 
1800-talet till 2000-talet, men som har sina särskilda karaktäristiska drag.

Litteraturhistoria har under de senaste decennierna blivit ett turbulent internatio-
nellt teoretiskt område, där premisserna för litteraturhistorieskrivningen varit föremål 
för kritisk granskning. Litteraturhistoriografin uppfattas idag som en ideologisk verk-
samhet, ofrånkomligt förbunden med makt – och själva nationsbegreppet, som va-
rit intimt sammankopplat med modern litteraturhistorieskrivning ända sedan Her-
der, har debatterats. En stor del av den pågående diskussionen gäller frågan om hu-
ruvida, och i vilken grad, det är möjligt att överskrida det nationella tänkandet och 
ersätta detta med ett mera transnationellt perspektiv på litteratur. Linda Hutcheon 
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påpekar i Rethinking Literary History (2002) att den omprövning av litteraturhistorie-
skrivningen som ägt rum sedan millennieskiftet – tillsammans med dekonstruktionen 
av subjektet – har varit katastrofal för marginaliserade grupper, åtminstone vad gäller 
tidpunkten: ”Just as they are ’entering history’, the power and truth value of histori-
cal accounts are being rendered unstable.” Den traditionella nationella modellen, som 
förvisso belastas av ideologiska begränsningar, innebär fortfarande en möjlighet för 
diskriminerade grupper att berätta sin egen historia i termer av utveckling och fram-
steg och att ta plats i litteraturhistorieskrivningen, enligt Hutcheon.5 Denna omstän-
dighet bidrar till att göra frågan om den nationella litteraturhistorieskrivningen sär-
skilt intrikat. Paul Jay framhåller i Global Matters. The Transnational Turn in Literary 
Studies (2010) i sin tur att just de sociala rörelserna och mobiliseringen av minoriteter 
utanför universitetsvärlden både i USA och i andra länder, som startade redan i slutet 
av 1950-talet och början av 1960-talet, har haft en avgörande betydelse för ”transnatio-
naliseringen” av litteraturvetenskapen – och överhuvudtaget för framväxten av aka-
demiska ämnen som berör det postkoloniala, multikulturella och minoriteter. ”The 
transnational turn” har att göra med demografiska förändringar till följd av avkoloni-
sering och globalisering, vilket har förändrat den kulturella produktionen. Mobilitet 
är ett nyckelord i den processen.6

Den teoretiska diskussionen om minoriteter i förhållande till nationalism och trans-
nationalism utgår i allmänhet från underprivilegierade grupper som står inför uppgif-
ten att erövra en plats i den litteraturhistorieskrivning där de tidigare osynliggjorts, till 
exempel samisk litteratur i ett nordiskt sammanhang. Men den svenska minoriteten i 
Finland ter sig som ett undantag i en sådan beskrivning, eftersom den är en språkgrupp 
som uttryckligen varit privilegierad och haft ett ansenligt kulturellt och materiellt ka-
pital, under 1800-talet i högre grad än den finska majoritetsbefolkningen. En intres-
sant fråga är därför hur denna minoritet med sina särskilda betingelser betraktas i da-
gens litteraturhistorieskrivning. En annan fråga är vad transnationalism och mobili-
tet innebär för en minoritet som inte definieras etniskt utan språkligt och territoriellt. 
Medför nationell gränsöverskridning nya möjligheter eller blir detta i förlängningen 
ett hot mot den finlandssvenska litteraturens existensberättigande? Finns det något 
som särskiljer just den här litteraturen från den finska eller den rikssvenska, och hur 
ska gränserna gentemot dessa dras? I antologin Litteraturens gränsland (2002), som 
handlar om invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, ingår ett kapitel 
om den finlandssvenska litteraturen.7 Det är en kontext som är tämligen ny för mino-
riteten ifråga och som avviker från dess traditionella litteraturhistoriska sammanhang. 
Man kan fråga sig vilka implikationer detta har. Är det fråga om en beklaglig margina-
lisering eller om en modern position delad av många i en global värld, där tänkandet i 
termer av centrum-periferi håller på att dekonstrueras?
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Enligt det etablerade språkbruket idag avses med finlandssvensk litteratur den litte-
ratur på svenska i Finland som hör till 1900-talet och senare, medan man med svensk 
litteratur i Finland täcker även den fas som föregår den finlandssvenska. Detta föran-
leder följdfrågor som: bör den finlandssvenska litteraturen vara utgiven i Finland, ska 
författaren vara född, uppvuxen eller bosatt i Finland, är åländska författare finlands-
svenska och så vidare – gränsdragningarna är relativa. Den senare termen är i alla fall 
övergripande, den förra historiskt specifik. I sin diskussion av begreppshistoriska frå-
gor i antologin Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria (2005) framhåller Kari Palo-
nen att både Reinhardt Koselleck och Quentin Skinner beskriver en Verfremdungsef-
fekt i två riktningar:

För det första är det angeläget att undvika projektionen av det nuvarande begreppsbruket 
till en förgången tids texter och handlingar. Men lika angeläget är att historisera och i en 
bestämd mening politisera det nuvarande språkbruket genom att framhäva att det inte 
finns någon spontan förståelse och en allmänt accepterad betydelse i bruket av begrep-
pen.8

Han framhåller att föreställningen om en språklig konsensus är en illusion och att poli-
tiska konflikter finns även där sådana förnekas eller döljs under någon gemensam näm-
nare. Palonens synpunkt är viktig att hålla i minnet när man undersöker litteraturhis-
toriska verk över tid, där olika ord kan användas för samma fenomen och samma ord 
för olika fenomen.

I 1800-talets ryska storfurstendöme Finland var svenska landets ämbetsspråk och 
den ledande klassens modersmål – ett arv från den fem-sexhundra år långa perioden 
när Finland utgjorde en provins i det svenska riket. Seklets tongivande författare J.L. 
Runeberg och Zacharias Topelius tolkade den finländska folksjälen och skrev en natio-
nallitteraratur på svenska som bägge språkgrupperna tillägnade sig eftersom den finska 
litteraturen ännu befann sig i vardande. Vid ingången till följande sekel var omständig-
heterna för den svenskspråkiga litteraturen radikalt förändrade. Den unga finska litte-
raturen var inne i en expansiv fas och det finska språket hade befäst sin formella ställ-
ning medan den svenska litteraturen reducerats till en minoritetsposition som motsva-
rade dess faktiska mindretal, det vill säga den intog varken längre en ledande ställning 
eller axlade ett nationellt uppdrag. I den självständiga republiken Finland blev finska 
och svenska i alla fall de två officiella språken, med starka juridiska rättigheter för den 
svenska befolkningen (till exempel egna skolor och rätten att använda sitt modersmål 
i kontakten med myndigheter). Det var också vid den här tiden som ordet finlands-
svensk lanserades och som den svenska samlingsrörelsen målmedvetet gick in för att 
skapa en gemensam identitet hos den geografiskt och socialt splittrade svenska språk-
gruppen. Föreställningen om en särskild finlandssvensk minoritetstillhörighet och 
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identitet går ändå tillbaka till 1880-talet, och Karl August Tavaststjerna brukar betrak-
tas som den första representanten för en modern språklig och nationell position präg-
lad av förlust och utanförskap. Redan Topelius utgick ifrån att svenskan i Finland var 
dömd till snar undergång.9 1917 var andelen svenskspråkiga i landet 12 procent, hundra 
år senare hade den minskat till 5,5. Det är med andra ord en betydligt långsammare un-
dergång än den förutspådda, men förvisso en kontinuerlig minskning. Samtidigt befin-
ner sig den finlandssvenska litteraturen idag i en period av produktivitet och framgång.

Den genomgång av litteraturhistoriska verk som jag strax ska göra avgränsas till 
samtliga översiktsverk som skrivits på svenska i Finland. Det som valts bort är de i och 
för sig mycket viktiga presentationer av finlandssvensk litteratur som ingår i finska, 
rikssvenska och nordiska översiktsverk. Att dessa spelar en oerhört betydelsefull roll 
för minoritetslitteraturen ifråga bör genast framhållas – utan detta externa intresse och 
samspel skulle situationen te sig helt annorlunda för den finlandssvenska litteraturen. 
Med min avgränsning kan jag därför omöjligt ge en heltäckande beskrivning av det lit-
teraturhistoriografiska fältet – här behövs fler forskningsinsatser10 – men jag kan på-
minna om den finlandssvenska litteraturens förekomst i finsk, rikssvensk och nordisk 
litteraturhistorieskrivning, och med min fokusering på språkminoritetens egen litte-
raturhistorieskrivning i separata verk likväl belysa och diskutera väsentliga aspekter av 
dess särskilda problematik.

De verk som ingår i min undersökning består av både vetenskapliga, encyklope-
diska verk skrivna av forskare och mer essäistiska framställningar av litteraturkännare 
med olika bakgrund. För åskådlighetens skull listas verken inledningsvis: Gabriel La-
gus Den Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling (1866–1867), Ruth Hedvalls Finlands 
svenska litteratur (1917), Thomas Warburtons Femtio år finlandssvensk litteratur (1951) 
och Åttio år finlandssvensk litteratur (1984), Lars Huldéns, Jarl Galléns, Olof Enck-
ells och Erik Ekelunds Finlands svenska litteratur (1968–1969), Finlands svenska lit-
teraturhistoria (1999–2000) utgiven av Johan Wrede och Claes Zilliacus, Tuva Kors-
ströms Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarpor-
trätt 1960–2013 (2013) och Finlands svenska litteratur 1900–2012 (2014), redigerad av 
Michel Ekman. Några litteraturhistoriska verk som är av intresse i detta sammanhang, 
trots att de inte är översiktsverk utan behandlar en mera avgränsad period eller ett 
mindre urval författare, kommenteras även för att komplettera bilden: John Land-
quists Modern svensk litteratur i Finland (1929), Bengt Holmqvists Modern finlands-
svensk litteratur (1951), Finlandssvenska kvinnor skriver (1985) redigerad av Tatjana 
Sundgren, Merete Mazzarellas Det trånga rummet (1989), Ett stycke finlandssvensk lit-
teraturhistoria (2001) redigerad av Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren, samt 
Litteratur med våra ögon. Sexton finlandssvenska kvinnoförfattare (2004) redigerad av 
Ann-Helen Attianese.
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Eftersom materialet för denna artikel är stort redan med föreliggande avgränsning 
strävar jag efter att framför allt skissera helhetslinjer och föra övergripande resone-
mang. Detta görs huvudsakligen utgående från en analys av verkens struktur, domine-
rande narrativ och ställningstaganden i förord. För att synliggöra vissa viktiga aspekter 
görs sporadiska jämförelser med några litteraturhistoriska handböcker utanför ovan 
nämnda primärmaterial. Min artikel är kronologiskt uppbyggd i två delar, där den ena 
behandlar litteraturhistoriska översiktsverk från 1800–1900-talen och den andra så-
dana från millennieskiftet fram till idag. Att ett sent verk som Finlands svenska littera-
turhistoria från 1999–2000 får förhållandevis stort utrymme beror på dess ambitiösa 
innehåll och ansats att markera något av ett paradigmskifte.

Litteraturhistoriska verk under 1800–1900-talen
Den tidigaste litteraturhistoriska översikten på svenska i Finland är Gabriel Lagus Den 
Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling (1866–1867) i två delar strukturerade kring fem 
numrerade men orubricerade ”föreläsningar” var. Den första delen behandlar tiden 
från Åbo Akademis grundande 1640 till den gustavianska tiden, den andra fortsätter 
från den gustavianska periodens utgång fram till och med Runebergs första framträ-
dande. Boken är i litet oktavformat och båda delarna uppgår till sammanlagt 161 sidor. 
Lagus skriver med starkt patriotiska förtecken utan att kännas vid dessa som en teore-
tisk utgångspunkt: ”Det var ingen patriotisk idé, som dref mig till studiet af vår äldre 
litteratur”, slår han fast inledningsvis.11 Framställningen formar sig till en berättelse om 
hur den oansenliga svenska litteraturen i en miljö utan impulser från Stockholms hov-
liv och kulturnöjen efterhand finner sitt eget väsen och uttryck, i nära samspel med den 
finländska naturen, hembygden och folksjälen. Den första uttolkaren av det genuint 
fosterländska var enligt Lagus Frans Michael Franzén och kulmen nås med Runeberg. 
Torftiga kojor och en hård kamp för överlevnad har fostrat fram bonden Paavos (en 
viktig symbolgestalt i Runebergs diktning) stoiska hållning; en ”förbidandets resigna-
tion” och den djupa känsla för skyn, sjön och skogen närmast det egna hemmet som 
utmärker den finska folkvisan och själen.12 Detsamma gäller landets svenska litteratur, 
som enligt Lagus visserligen inte kunde förneka sitt svenska ursprung men som med 
tiden blir alltmer samstämd med det finska.13 Både i förordet och i upprepade kom-
mentarer i framställningen poängteras dock fattigdomen hos den finsk-svenska litte-
raturen; hur knappt med material det finns, vilken ”trång vidd” som kännetecknar den 
och hur låg nivån är. Undantagen är få men tillräckliga för att teckna det fosterländska 
uppvaknandets kreativa inverkan: ”Det tycktes mig som historiens mäktiga ande äf-
ven skapat sig ett uttryck i dessa glömda och föraktade skrifter, att också de kunde fat-
tas som vittnen om vårt fosterlands kamp till medvetande om sig sjelft.”14
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Lagus begrepp ”finsk-svensk” litteratur används som en beteckning för den litte-
ratur som skrivs på svenska i Finland. Ordet ”finsk” syftar under 1800-talet ofta på 
det som numera kallas ”finländsk”, det vill säga en nationstillhörighet oavsett språk, 
medan innebörden i ordet ”finsk” under 1900-talet och senare kommit att avse en spe-
cifik språktillhörighet. Under Lagus tid är de historiska bindningarna till Sverige fort-
farande starka och den språkliga situationen diskuteras inte; att den litteratur som be-
handlas är skriven på det dominerande bildningsspråket och inte på finska ter sig lika 
naturligt som att litteraturen har sin drivkraft i en fosterländsk känsla. Det är alltså inte 
fråga om en beskrivning av en minoritetslitteratur i en senare finlandssvensk bemär-
kelse. Det är också skäl att påpeka att den romantiska patriotism som Lagus ger uttryck 
för kunde karaktäriseras med Benedict Andersons ord, när han i sitt verk om nationa-
lismens ursprung och spridning Imagined Communities (1990) skriver:

In an age when it is so common for progressive, cosmopolitan intellectuals […] to insist 
on the near-pathological character of nationalism, its roots in fear and hatred of the 
Other, and its affinities with racism, it is useful to remind ourselves that nations inspire 
love, and often profoundly self-sacrificing love. The cultural products of nationalism – 
poetry, prose fiction, music, plastic arts – show this love very clearly in thousands of dif-
ferent forms and styles.15

Den kärleksfulla fosterländskheten innefattar enligt Anderson även språket. Det är 
för patrioten vad ögat är för den älskade: ”Through that language, encountered at 
mother’s knee and parted with only at the grave, pasts are restored, fellowships are 
imagined, and futures dreamed.”16 I Lagus framställning är svenskan det språk som de 
tongivande poeterna använder för att uttrycka sina varma känslor för hemlandet Fin-
land. Detta problematiseras inte. Visserligen hade inte Alexis Kivis banbrytande ro-
man – den finska litteraturens första och symboliskt viktiga – Seitsemän veljestä (1870, 
Sju bröder) ännu utkommit, men nog det finska nationaleposet Kalevala (i en första 
version 1835–1836 och i en utökad, Nya Kalevala 1849), sammanställd av Elias Lönn-
rot. Dessutom var språkfrågan ett ämne som hade debatterats i offentligheten ända se-
dan 1840-talet, inte minst av finskhetsivraren J.V. Snellman, som i sina tidskrifter plä-
derade för en nationallitteratur skriven på finska och ansåg att kultureliten måste lära 
sig folkets språk.17 Av dessa språkliga spänningar märks inget i Lagus litteraturhistoria.

Det följande litteraturhistoriska bidraget kommer samma år som Finland blir en 
självständig nation, lektorn och litteraturhistorikern Rut Hedvalls Finlands svenska lit-
teratur (1917). Boken omfattar 296 sidor i motsvarande A5-format. Hedvalls upplägg 
kombinerar finländsk historia och allmäneuropeisk epokindelning. Ett kapitel kan så-
ledes behandla reformationstiden eller Stora ofredens tid, ett annat nyromantiken eller 
realismen. Vissa betydande författare får egna kapitel, där de behandlas för sig eller 
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som den ledande gestalten bland samtida författare, såsom Henrik Gabriel Porthan 
(betydelsefull som professor, mentor och tidig eldsjäl för det finska språket och kul-
turen), Frans Michael Franzén, Michael Choræus, Runeberg, Topelius och Josef Julius 
Wecksell. Biografiska uppgifter utgör en integrerad del av författarpresentationerna. 
Hedvalls framställning börjar med folkpoesin och avslutas med ett kapitel om ”Yngre 
författare” födda under de senaste decennierna av 1800-talet. Det finns inget förord 
där de litteraturhistoriska principfrågorna skulle diskuteras. Även om Hedvall ställ-
vis kan påpeka brister och tomrum i den svenska litteraturen i Finland vittnar hennes 
framställning snarare om att denna litteratur på ett självklart sätt har sitt intresse och 
att den uppvisar ungefär samma utvecklingsgång och växlingar mellan epoker som lit-
teraturer på annat håll i Europa. Det är uttryckligen de europeiska och svenska kultur-
gemenskaperna som framstår som viktiga och ytterst få kopplingar görs till finska sam-
manhang. Det är också nästan uteslutande manliga författare Hedvall behandlar. Ett 
av undantagen är Fredrika Runeberg, som ges en inte alltför generös presentation. Lä-
saren får veta att hon inte var vacker men begåvad, en ”dilettant” som inledde sin för-
fattarbana sent och skrev vid sidan av andra sysslor och vars litterära arbeten har vissa 
förtjänster (de röjer en ”icke obetydlig berättartalang” och ibland ”en verklig poetisk 
uppfattning”), men också flera brister (språklig vårdslöshet, ytlig karaktärsskildring, 
otillräcklig konstnärlig hållning).18

Hedvall avslutar sitt verk med att konstatera att de ”nyvaknade nationella och poli-
tiska intressen som livat den svenska ungdomen under de senaste åren” ännu inte fått 
sina representativa uttryck i litteraturen, men ser med tillförsikt mot framtiden: ”Men 
det finnes unga krafter, som tyckas innebära framtidslöften, och tiden är en förhopp-
ningarnas tid, en vårens tid när det spirar och gror också på de hårda tegar där Fin-
lands kultur fått sin karga blomstring.”19 Den nationalism som förebådas har inte nöd-
vändigtvis finska förtecken och i det avseendet följer hon Lagus linje, det vill säga hon 
problematiserar inte språkfrågan utan ser tvärtom svenskan som ett självklart språk att 
uttrycka finländsk fosterlandskärlek på. Det verkar som om hennes tankar och fram-
tidsförhoppningar skulle gå mera till den allmänna heroism man finner i Bertel Gri-
penbergs tidiga poesi än till finsk nationallitteratur – Gripenberg lyfts också fram som 
den främste bland de yngre författarna20 – men vad som egentligen avses förblir oklart. 
Hedvall talar för övrigt inte om en ”finlandssvensk litteratur” utan om en svensk lit-
teratur (och en svensk ungdom) i Finland. En minoritetsmedvetenhet av det slag som 
skulle föra språkgruppens litenhet på tal eller fråga efter dess särskilda identitet finns 
inte här.

Två litteraturhistoriska verk som inte är kronologiskt heltäckande framställningar 
utan begränsar sig till den nyare litteraturen, men som ändå är viktiga i sammanhanget 
är John Landquists Modern svensk litteratur i Finland (1929) och Bengt Holmqvists 
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Modern finlandssvensk litteratur (1951). Den förra beskriver den svenska litteraturens 
utveckling i Finland från Tavaststjerna, representant för den ”realistiska epoken” un-
der 1880-talet, fram till 1910- och 1920-talens ”expressionistiska grupp” det vill säga 
Edith Södergran och de poeter som småningom skulle komma att kallas modernister. 
I ett inledningskapitel, signifikativt rubricerat ”Den östsvenska litteraturen”, under-
stryker Landquist banden till Sverige och Norden. Den svenska litteraturen i Finland 
betraktas som en ”östsvensk” region och som en provins inom den nordiska litteratu-
ren. Hans betoning av det patriotiska perspektivet är samtidigt stark; han menar att 
denna litteraturs dominerande idé har varit fosterlandet. Den nationella känslan visar 
sig i två av den östsvenska litteraturens särdrag: förkärleken för landskapsdikt och ten-
densen att hämta sina ämnen från det närvarande istället för historien. Ingen nordisk 
diktning är enligt Landquist så intimt sammankopplad med det politiska livet som den 
östsvenska dikten och för ingen annan nation i Norden har det politiska livet varit en 
så påtaglig realitet som för Finlands folk.21 Landquist strävar efter att ringa in den fin-
landssvenska – här används den termen – litteraturens särart, bland annat genom jäm-
förelser med den rikssvenska. Knapphet, klarhet, behärskning och omsorg om språket 
kännetecknar den finländska (så kallar han den också) dikten, orden är ”blanka som 
av havet sköljda hällar”. Detta beror på att språket behövts ”som ett kampmedel i den 
svenska nationalitetens och svenska idéers tjänst”, medan den i Sverige fått vara ett ut-
tryck för den fria diktarglädjen.22 Hos Landquist finns alltså ett försök att förena forn-
nordisk gemenskap och svenska ’idéer’ med finländsk nationalism och en finlands-
svensk essens – onekligen en något grumlig blandning.

Om den patriotiske diktaren Gripenberg är den främste representanten för karaktä-
ristisk ”östsvensk” litteratur i Lanquists framställning, så är det modernisterna (dessa 
framstod som två stridande läger i den litterära offentligheten) som är i fokus i Holm-
qvists betydligt mer klartänkta verk. Hans val av titel visar att begreppet finlandssvensk 
vid det här laget har etablerats (Modern finlandssvensk litteratur) och i hans framställ-
ning sammankopplas detta med modernitet. Även om Landquists beskrivning av Sö-
dergran är hyllande, är det först med Holmqvists presentation av modernismens bak-
grund, idévärld, estetik och enskilda representanter som den här författargruppen får 
sin kanonisering i litteraturhistorieskrivningen om den svenska litteraturen i Finland. 
Han ser i den modernistiska lyriken det svenska Finlands främsta litterära insats efter 
Runeberg.23 Enligt Holmqvist är det poesin som varit det dominerande uttrycksmed-
let för de svenskspråkiga författarna i Finland, vilket han också ger en konkret förkla-
ring: grannskapet till ett annat språk och osäkerheten som en följd av det.24 Moder-
nismens genombrott ändrar alltså inte på det förhållandet, lyriken förblir central, men 
däremot förändras de idémässiga premisserna. Holmqvist delar in den svenska littera-
turens utveckling i Finland i fyra faser: den svenska, den finsk-svenska, den nationellt 
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finlandssvenska och den moderna. Han menar att det inte går att tala om en nationell 
finlandssvensk litteratur efter Arvid Mörne och Bertel Gripenberg. Han ställer mo-
dernismen i samband med omvälvningar som skett på det politiska, sociala och veten-
skapliga området:

Framtidsinriktningen och den politiska radikalismen hade att göra med de revolutionära 
rörelsernas och ideologiernas frammarsch, sprängningen av den naturalistiska formen 
med den vetenskapliga verklighetsbildens omvandling, nedbrytandet av de traditionella 
värdesystemen med dessas genom kriget uppenbarade otillförlitlighet och med intryck 
från relativistiska filosofier.25

Som motto för sitt verk har Holmqvist valt en aforism av den modernistiske poeten 
Gunnar Björling: ”Historia – att skrivas på nytt. Alltid.” Detta har senare litteratur-
historieskrivare gärna citerat, bland andra Clas Zilliacus, som kallar Holmqvists stu-
die banbrytande.26

Samma år som Holmqvists verk utkom utgavs även förlagsredaktören och förfat-
taren Thomas Warburtons Femtio år finlandssvensk litteratur. Den har, tillsammans 
med uppföljaren Åttio år finlandssvensk litteratur (1984), blivit tongivande för den all-
männa uppfattningen om finlandssvensk litteratur under senare delen av 1900-talet.27 
I det korta förordet till den första versionen konstaterar författaren att hans avsikt 
är att beskriva 1900-talets finlandssvenska litteratur och författare ur ”ett gemensamt 
subjektivt perspektiv”. Han har dels velat undvika den ”alltför vanliga övervärderingen 
av det egna landets och den egna kulturkretsens prestationer”, dels velat ge en beskriv-
ning som tar fasta på samhällsbakgrunden som kommit att prägla den finlandssven-
ska litteraturen.28 Dessa utgångspunkter upprepas inte i det senare verket. I sitt inled-
ningskapitel förklarar han emellertid – i bägge versionerna – vad han avser med denna 
samhällsbakgrund. Inledningen i båda verken är till väsentliga delar identiska (hänvis-
ningar i det följande görs till verket från 1984). Warburton karaktäriserar här den fin-
landssvenska litteraturen som i dubbel mening provinsiell:

Dels lever den som en för hundrafemtio år sedan utvuxen gren av sitt svenska stamträd, 
som en svensk litteratur på utländsk botten. Dels är den ett landskap bland flera andra 
i Finlands kulturliv, nära sammanbundet med dem av mer än blott de geografiska grän-
serna, men avskilt från dem av mer än blott de språkliga. Det starka nationalmedve-
tande som har vuxit och drivits fram inom den svenska folkgruppen i Finland har i stor 
utsträckning färgat dess nyare diktning med varjehanda regionalismer knutna både till 
språk och geografiskt läge.29

Vid sidan av det nationellt miljöbundna som kännetecknar den finlandssvenska litte-
raturen utmärks den enligt Warburton än mer av sin klassbundenhet. Med få undantag 



Från nationellt uppvaknande till identitetskonstruktion · 33

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 24–51

har den skapats av författare ur medelklassen, som skriver om borgerliga medelklass-
problem eller åtminstone anlägger en borgerlig synvinkel. Det finlandssvenska borger-
skapet har under minst fem generationer varit en sammansvetsad samhällsgrupp som 
först vid mitten av 1900-talet långsamt börjat lösas upp. Det är fråga om en homogen 
grupp van att besätta ledande poster i samhället. Detta får konsekvenser även för este-
tiken. När verkningarna av den utåtriktade åttiotalismen företrädd av Tavaststjerna 
försvinner ur den finlandssvenska litteraturen kommer i dess ställe ett drag av ”självbe-
spegling och ensamhetskänsla”. Det här syns tydligast under 1910-talet men lever kvar 
alltsedan dess, även i modernismen. Warburton säger rentav att den finlandssvenska 
ensamheten nästan blivit ett ”litterärt varumärke”.30 Den skillnad mellan olika littera-
turhistoriska faser som Holmqvist ritar upp 1951 och den brytningspunkt som han ser 
i den modernistiska lyriken visavi dess upplevelse av en annorlunda modern tid är inte 
relevant i Warburtons framställning. Ur hans klassperspektiv betonas i stället kontinu-
itet, enhetlighet och finlandssvensk särart. Intrycket förstärks av att han genomgående 
skriver ur ett införstått perspektiv om ”vår litteratur”; läsaren förutsätts ingå i den fin-
landssvenska gemenskapen.

När Merete Mazzarella i sin studie av en finlandssvensk manlig romantradition, Det 
trånga rummet (1989), retoriskt frågar hur dålig den finlandssvenska litteraturen egent-
ligen är och menar att de flesta försök att karaktärisera denna har varit försök att karak-
tärisera dess begränsningar, är det Warburtons arbeten hon refererar till.31 Hennes eget 
syfte är tvärtom att via sju romaner beskriva ”det trånga rummets tradition” som nå-
gonting intressant just genom dess ”intensiva existentiella engagemang” och ”lidelse-
fulla uppgörelsekaraktär.”32 Mazzarellas undersökning är viktig trots att den inte är ett 
litteraturhistoriskt översiktsverk, eftersom hennes titel i så hög grad blivit ett begrepp 
i senare litteraturhistorieskrivning.

Det dittills största och mest ambitiösa litteraturhistoriska arbete som gjorts, och 
som tidsmässigt placerar sig mellan Warburtons Femtio år finlandssvensk litteratur och 
Åttio år finlandssvensk litteratur, är tvåbandsverket Finlands svenska litteratur (1968–
1969). Det har en klart vetenskaplig och encyklopedisk karaktär. Den första delen, 
skriven av professorerna Lars Huldén, Jarl Gallén, Olof Enckell och Erik Ekelund, 
skildrar litteraturen från medeltiden till Åboromantiken (286 sidor, i A5-format).33 
Den andra delen täcker perioden från Åbo brand (1827) till sekelskiftet och är författad 
av Erik Ekelund (496 sidor).34 En tredje del som skulle omfatta 1900-talet omnämns 
i förordet till den första delen, men en sådan utkom av någon anledning aldrig. För-
fattarna konstaterar även att den litterära utvecklingen på finskt håll i viss mån beak-
tats, som en bakgrund till den finlandssvenska litteraturens utveckling. Arbetet upp-
ges vända sig till studenter vid universitet och högskolor och till en litterärt intresserad 
allmänhet. Detta är ett mer anspråksfullt tilltal än det man finner hos Lagus (i föror-
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det sägs att han inte skriver ”för fackmän” utan för ”Finlands bildade familjer”35) och 
Warburton (som vill ge en allmän orientering ”särskilt för den som inte tidigare är in-
satt i ämnet”36). I övrigt redogörs inte för principiella linjeval.37

Upplägget i båda delarna av Finlands svenska litteratur bygger både på övergri-
pande historiska skeenden (rubrikerna heter exempelvis ”Efter den ryska erövringen” 
och ”Den svenska nationalitetsrörelsen i Finland”), på enskilda personer (till exempel 
”Det porthanska tidevarvet”, ”J.L. Runeberg”, ”Topelius och hans samtid”) och sär-
skilda strömningar eller genrer (”Finlandssvenska folklivsskildrare”, ”Realism, symbo-
lism och dekadans” med mera). Under de övergripande rubrikerna struktureras stoffet 
utgående från enskilda författare, vars biografiska omständigheter utgör ett element i 
presentationen som helhet, tillsammans med beskrivningar, analyser och bedömningar 
av verken samt historisk kontextualisering. Framställningssättet framstår som objek-
tivt men innehåller alltså även bedömningar av litteraturens kvalitet. Den har olikt ti-
digare översikter svart-vita illustrationer, huvudsakligen bestående av författarporträtt 
och fotografier av titelblad, texter och bokomslag samt några bilder av symboliskt vik-
tiga exteriörer. Illustrationsprincipen följer konsekvent upplägget kring liv-och-verk.

Litteraturbegreppet är bredare än i tidigare framställningar och innefattar även 
insatser gjorda av litteraturkritiker och litteraturhistoriker – ett kapitel handlar om 
detta. Perspektivet har, som konstaterats, öppnats upp mot den finska litteraturen, 
som behandlas i två separata kapitel, ”Den finsk-nationella väckelsens förgrundsge-
stalter” samt ”Den samtida finska litteraturen, särskilt folklivsskildringen”, vilket inne-
bär ett framhävande av de nationella ramarna. Den finlandssvenska litteraturhistorie-
skrivningen följer därmed trenden inom finsk litteraturhistorieskrivning, där landets 
svenska litteratur från och med 1960-talet har börjat betraktas som en del av den ge-
mensamma finländska litteraturen. Ett gryende genusmedvetande kan anas i kapit-
let ”Kvinnoemancipation och social problematik”, liksom i de förhållandevis utförliga 
presentationerna (jämfört med tidigare översikter) av kvinnliga författare i andra kapi-
tel, till exempel av Fredrika Runeberg, Wilhelmina Nordström och Ina Lange.

En signal om att kvinnliga författare allmänt taget uppmärksammats otillräckligt 
är dock det senare verket Finlandssvenska kvinnor skriver (1985) redigerat av Tatiana 
Sundgren, som förtjänar att kort nämnas i detta sammanhang. Det är ett uppslagsverk 
på 184 sidor där 73 kvinnliga författare själva presenterar sina författarskap. I föror-
det konstateras att det inte är fråga om ett vetenskapligt verk, men det innehåller bib-
liografiska och biografiska data och kan fungera som ”en introduktion till en fördju-
pad bekantskap med författarna och deras böcker”.38 Den feministiska mobiliseringen 
kring litteraturfrågor hade startat på 1970-talet; den första impulsen till boken uppges 
vara ett nordiskt kvinnoförfattarseminarium som hölls på Biskops-Arnö i Sverige 1978.
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Litteraturhistoriska verk från millennieskiftet till idag
Det mest omfattande litteraturhistoriska arbetet om den svenska litteraturen i Fin-
land som hittills skrivits är Finlands svenska litteraturhistoria i två band (1999–2000). 
Jag kommer att presentera det grundligare än övriga verk, eftersom det har blivit stan-
dardreferensverket framför andra på området. Det är särskilt intressant även för att det 
i högre grad än tidigare bidrag problematiserar själva litteraturhistorieskrivandet, och 
för att det har föranlett kritik på fältet.

Kritiken har bland annat resulterat i ett kompletterande verk, Ett stycke finlands-
svensk litteraturhistoria (2001), redigerat av Brita Högnäs-Sahlgren och Karl Sahlgren 
och författat av ett tjugotal medverkande. I förordet uppges syftet vara att ”fylla de 
största luckorna” i den andra delen av Finlands svenska litteraturhistoria genom att be-
rätta om förlag och författare som förbigåtts i denna till följd av ”godtyckliga urvals-
principer” och en orättvis framställning. Som en positiv kontrast nämns ett annat ny-
ligen utgivet litteraturhistoriskt verk, A History of Finland’s Literature (1998), redi-
gerat och till stor del skrivet av den amerikanske professorn George C. Schoolfield, 
vilket karaktäriseras som ett omsorgsfullt arbete där de flesta av de etablerade finlands-
svenska författarna uppmärksammas.39 Enligt Högnäs-Sahlgren och Sahlgren kom-
mer universitetsstuderandena som hänvisas endast till Finlands svenska litteraturhis-
toria att få en bristfällig överblick över den finlandssvenska litteraturen – brister ”som 
kan vara den grundläggande orsaken till att värderingarna är som de är i det finlands-
svenska kulturetablissemangets övre skikt”. Vad som närmare avses med dessa ”värde-
ringar” kommer inte fram i förordet, men formuleringen antyder att tolkningsföre-
träde och social ställning går hand i hand och att redaktörernas avsikt är att rubba på 
detta förhållande. Man kan med andra ord konstatera att frågor om urvalsprinciper 
sammankopplas med maktutövning på det litterära fältet och att den ”pompösa” Fin-
lands svenska litteraturhistoria (Högnäs-Sahlgrens och Sahlgrens ordval) åstadkom-
mer omedelbara reaktioner i de litterära kretsarna utanför de akademiskt tongivande 
sammanhangen och de ekonomiskt starkaste institutionerna. Värt att notera är också 
att det är band två som får kritik, det vill säga den volym som ligger närmast nutiden 
och som behandlar den specifikt ”finlandssvenska” eran. Låt oss nu se närmare på detta 
verk och särskilt på del två.

Den första delen spänner över åren 1400–1900 och den andra delen behandlar 
1900-talet i sin helhet. Utgivare är professorerna Johan Wrede (för del 1) och Clas Zil-
liacus (för del 2) och till de medverkande skribenterna hör ett trettiotal sakkunniga 
inom svensk, finsk och finlandssvensk litteratur och humaniora. Det stora antalet skri-
benter har knappast bara med verkets ambitiösa omfattning att göra, utan svarar även 
mot ett allmänt nytänkande inom litteraturhistorieskrivningen. De problem kring 
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subjektivitet som aktualiserats i den internationella teoretiska diskussionen om litte-
raturhistoriografi kan enligt Mario J. Valdés åtminstone delvis avhjälpas genom sam-
arbetsprojekt. Han konstaterar i den tidigare nämnda Rethinking Literary History: ”A 
collaborative history establishes a flow of data that is still selective but far broader and 
more complex than any single historian can ever hope to achieve” och menar att det 
som behövs är tvärvetenskaplighet och en mångfald av perspektiv.40 De medverkande 
i Finlands svenska litteraturhistoria är i överensstämmelse med denna tanke inte bara 
många, utan företräder även olika vetenskapsområden såsom historia och folkloristik.

Wredes och Zilliacus verk är försett med rikliga illustrationer (även i färg) som bely-
ser ett större sammanhang än endast författaren och verket. Det består av 480 + 512 si-
dor, totalt 992, i stort (kvarto-)format. För jämförelsens skull kan nämnas att Finlands 
svenska litteratur fyrtio år tidigare omfattade sammanlagt 774 sidor i ett bokformat 
hälften så stort. Omfånget kan även jämföras med den finska motsvarigheten till Fin-
lands svenska litteraturhistoria, trebandsverket Suomen kirjallisuushistoria (1999, Fin-
lands litteraturhistoria), vars arbetsprocess de finlandssvenska utgivarna följde med 
och tog intryck av.41 Det sammanlagda sidantalet (av motsvarande format) i den är 
1099, det vill säga nästan detsamma som i den svenska. Ytterligare en jämförelsepunkt, 
aktualiserad även av redaktörerna i Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria, erbjuder 
Schoolfields A History of Finland’s Literature. Det ingår i en större helhet av skandi-
navisk litteratur presenterad i separata volymer för länderna Sverige, Danmark, Norge 
och Finland. Av bokens sammanlagt 877 sidor reserveras över 450 sidor för en genom-
gång av den svenska litteraturen i Finland. Hälften av utrymmet ges alltså till en språk-
minoritet på numera 5,5 procent. Enligt Schoolfield har denna minoritet bidragit till 
Finlands litterära renommé ”in a way out of all proportions to its size” och hans upp-
lägg fungerar som en illustration av detta. Hans uppfattning är att Finland har två lit-
teraturer så olika att de behöver presenteras för sig.42 Kring millennieskiftet lyfts alltså 
den svenska litteraturen i Finland fram som aldrig förr genom storverket Finlands 
svenska litteraturhistoria, Schoolfields generösa översikt riktad till en internationell, 
engelskspråkig läsekrets, samt på finska i Suomen kirjallisuushistoria, där den svenska 
litteraturen ingår (bland annat i ett kapitel om den modernistiska lyriken). Man kunde 
säga att den finlandssvenska litteraturen dragit nytta av alla dessa tre lösningar: en se-
parat historia över Finlands svenska litteratur, en starkt betonad skillnad mellan svensk 
och finsk litteratur inom en övergripande finländsk/skandinavisk ram och ett mera in-
tegrerat grepp med finsk och svensk litteratur inom en finländsk ram.

Till skillnad från de tidigare översiktsverken på svenska i Finland har Finlands 
svenska litteraturhistoria försetts med utförliga förord och inledningskapitel, där teo-
retiska perspektiv, begrepp och principfrågor kring litteraturhistorieskrivning dryftas. 
Clas Zilliacus har också utgett en publikation, Eftertankar om Finlands svenska litte-
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raturhistoria II (2001), där arbetsprocessen, linjevalen och mottagandet diskuteras.43 
Detta är tydliga signaler om att litteraturhistorieskrivningen i sig blivit något som dess 
författare måste ta ställning till och problematisera. Bland annat hade David Perkins 
omdiskuterade verk Is Literary History Possible? (1992) utkommit och aktualiserat ett 
metaperspektiv på verksamheten.44 I tidigare litteraturhistoriska översikter på svenska 
i Finland har författare och författarskap varit en central struktureringsprincip. I Fin-
lands svenska litteraturhistoria är det genrer, riktningar och institutioner som är i fokus. 
Zilliacus beskriver framställningen som litteraturens mera än författarskapens histo-
ria, vilket svarar väl mot resultatet. Till de nya genrer som inte tidigare behandlats i lit-
teraturhistoriska översikter och som tas upp här hör populärlitteratur, barn- och ung-
domslitteratur, radio- och tevedramatik, memoarer och essäistik. Genom en stor he-
terogenitet vill verket illustrera att den finlandssvenska litteraturen visserligen är liten, 
med få författare som blivit kända utanför dess egna gränser, men att den också har en 
bredd och ”variation av livsformer” som är större än dess rykte låtit förstå.45 Splittring 
har varit ett ledmotiv i framställningen och genom det greppet har man velat bryta 
upp en falsk homogenisering, till exempel föreställningen om modernisterna som en 
sammanhållen grupp (en intention som kanske inte blir så tydlig för läsaren) eller om 
Svenskfinlands enhetlighet bortom all geografi.46 Detta avviker tydligt från Warbur-
tons betoning av en gemensam finlandssvensk klasserfarenhet.

I sitt förord till den första delen av Finlands svenska litteraturhistoria skriver Johan 
Wrede att de vetenskapliga synsätten förändrats sedan de senaste litteraturhistoriska 
översiktsverken av den svenska litteraturen i Finland utkommit och att behovet av ett 
ersättande uppdaterat verk redan hunnit bli stort. Han betonar att det i ett Europa 
som integreras behövs en litteraturhistorieskrivning som ”kompletterar snävt natio-
nella perspektiv och belyser litteraturens gränsöverskridande funktioner”.47 I kapitlet 
”Litteraturen i sin tid”, som har inledningskapitlets funktion, förklarar Wrede närmare 
varför det nationella ramverket inte längre framstår som ett tillräckligt val: litteraturen 
påverkas av sina relationer till vidare litterära och kulturella sammanhang som överhu-
vudtaget överskrider nationella, regionala, politiska, sociala och språkliga gränser. Må-
let är inte att göra den svenska litteraturen i Finland unik utan begriplig, sedd som en 
produkt av ”en lokalt varierad allmäneuropeisk kulturgemenskap”. Litteraturen fram-
ställs enligt honom som inbegripen i en fortgående moderniseringsprocess. Begreppet 
definieras inte närmare men kopplas till verkens reception och till ”de litterära insti-
tutionernas och miljöernas utveckling”.48 Perspektivet i Finlands svenska litteraturhis-
toria är enligt Wrede pluralistiskt, historiskt kontextualiserande och funktionellt och 
presenteras som en motsats till den nationalromantiska litteraturhistorieskrivning som 
projicerade en unik nationell identitet bakåt i tiden. Wrede diskuterar kortfattat ett 
flertal centrala begrepp såsom finlandssvensk, Finland, svensk, finne, finländsk, finlän-
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dare, litteratur, och en utförligare begreppsöversikt ges av Henry Rask i kapitlet ”Fin-
land och Sverige – finskt och svenskt”.49 Det är tveksamt huruvida verket (båda ban-
den) är fullt så gränsöverskridande som utgivarna själva låter förstå, men generellt kan 
man ge Wrede rätt i att det nationella betraktas som en konstruktion, att begrepp prö-
vas och identiteter diskuteras i framställningen. Stor tyngd läggs vid samhälleliga insti-
tutioner såsom kyrka, skola, teater, tidskrifter, tidningar och överhuvudtaget litteratu-
rens roll i en utvidgad samhällelig kontext. Som vi sett upplevde vissa aktörer på fältet 
att viktiga instanser och insatser trots detta hade försummats.

I Eftertankar om Finlands svenska litteraturhistoria II framhåller Clas Zilliacus att 
man i andra bandet velat granska framskapandet av det finlandssvenska, bland annat 
genom etnografiska grepp. Han hänvisar till Benedict Anderson och talar om det fin-
landssvenska som en föreställd gemenskap och som en konstruktion, och konstate-
rar: ”Vägen från svenskt i Finland till finlandssvenskt var inte naturgiven. Den staka-
des ut, politiskt-ideologiskt.” Det är den historien som man vill berätta i del två, som 
en fortsättning på det första bandets ”mångspråkighetsutställning”.50 Flerspråkigheten 
framstår dock inte som ett särskilt framträdande perspektiv eller som den första de-
lens särskilda narrativ även om litteratur på till exempel latin och finska tas upp. Det 
är i alla fall i Finlands svenska litteraturhistoria som begreppet finlandssvensk littera-
tur definitivt förbehålls 1900-talslitteraturen. Att detta begreppsliga linjeval inte är 
alldeles självklart är Schoolfield ett exempel på. Han kallar hela det avsnitt som gäller 
den svenska litteraturen i Finland med den engelska motsvarigheten ”Finland-Swe-
dish literature”, ända från den medeltida munken och översättaren Jöns Budde som 
hans framställning startar med. Den andra delen i Finlands svenska litteraturhistoria 
säger sig behandla, och behandlar, den finlandssvenska litteraturen just i dess position 
som minoritetslitteratur och som en målmedveten identitetskonstruktion under se-
klets första decennier. Zilliacus slår genast fast i sitt inledande kapitel ”Nittonhundra-
talet” att finlandssvensk litteratur inte ska ses som den historiska bestämmelsen eller 
vägens mål för svensk litteratur i Finland, och att 1900-talet torde förbli historiens 
mest finlandssvenska – konstruktionsfasens betingelser är nämligen knappast längre 
giltiga.51 I sina publicerade ”Eftertankar” om del 2 skriver han att det kan se ut som om 
den finlandssvenska litteraturen fått en ny frihet och en ny blomstring men att frihe-
tens pris är högt: för att ha en framtid måste den finlandssvenska litteraturen frigöra sig 
från de beskrivningar och förväntningar som ges den i Finlands svenska litteraturhis-
toria II. Han jämför med Henrik Meinanders uttalande i sista delen av fyrbandsverket 
Finlands historia (1999), enligt vilket republiken Finland kunde komma att ses som en 
”finsk parentes”, en kort mellanfas mellan storfurstendöme och unionsmedlemskap.52

Även om utgivarna betonar att de inte velat skriva en nationellt teleologisk littera-
turhistoria utan tvärtom dekonstruera den typen av ideologiskt ramverk är det natio-
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nella likväl ett återkommande perspektiv i framställningen och intresset för en särskild 
finlandssvensk identitet stort. Zilliacus beskrivning av martallen som ett frekvent sym-
bolträd bland manliga lyriker under 1900-talets förra hälft är ett exempel på hur mino-
ritetskonstruktionen förbinds med det nationella. Martallen kom enligt Zilliacus att 
stå för en finlandssvensk belägenhet av föga ödmjuk reträtt, fattigadel, anstolthet och 
självinscenerat martyrskap – en trotsig motsats till Topelius lummiga, idylliska och all-
finska björk. Ett segt kämpande träd i karg skärgårdsmiljö, ett symbolträd för kustens 
finlandssvenska folk.53 Martallsymbolen kopplas alltså till idén om en särskild social-
klasstillhörighet, vilket enligt Warburton var konstitutivt för det finlandssvenska över-
lag. Ett annat enskilt exempel på hur det nationella perspektivet används i den littera-
turhistoriska förståelsen av det finlandssvenska är Maria Nikolajevas beskrivning av 
Tove Janssons muminböcker. Överhuvudtaget menar Nikolajeva att de finlandssven-
ska barnboksförfattarna efter 1945 var mera mytskapande än de rikssvenska, som foku-
serar på vardagsproblem med stöd i barnpsykologi och pedagogik. De finlandssvenska 
författarna har ett behov av att reflektera över sin egen och sitt lands position i världen 
och krigserfarenheterna har hos dem förstärkt sökandet efter en nationell identitet. 
Tove Janssons muminvärld ses som en sinnebild för det finlandssvenska: traumatiska 
krigsminnen kombineras med optimistiska framtidsvisioner, familjesammanhållning 
är centralt, separation är en tragedi och återförening orsak till fest. Nikolajeva ser detta 
som ett uttryck för att nationell identitet i en minoritetskultur huvudsakligen beva-
ras genom familjen. Mumintrollens bohemiska livssyn och lättsinniga förhållande till 
materiella ting förklaras också textexternt med finlandssvenskars förlust av egendom 
under kriget.54

I Eftertankar om Finlands svenska litteraturhistoria II diskuterar Zilliacus skillna-
den mellan nationalistisk och nationell litteraturhistorieskrivning. Finlands svenska 
litteraturhistoria är inte nationalistisk, men skärskådar ”fenomenet nationell” i dess lo-
kala finländska variant. Zilliacus framhåller att skillnaden är avgörande och menar att 
när det nationella genom detta verk en gång har undersökts noggrant, det må vara del-
vis utgående från gammaldags gränsdragningar, så är den uppgiften gjord – efter det 
kan man gå vidare.55 Han säger inte mot vad. Ny forskning om litteraturhistorieskriv-
ning har fortsatt problematisera det nationella med hjälp av begrepp som bland annat 
transnationalism och entangled history. I inledningen till Kansallisen katveesta (2016, 
Ur det nationellas hägn) diskuteras dessa begrepp som bägge ifrågasätter ett natio-
nellt perspektiv, det vill säga föreställningen om separata nationella enheter, och i stäl-
let implicerar samband, samspel, sammanblandning och hybriditet oberoende av na-
tionella gränser. Medan transnationell som ordkonstruktion bibehåller föreställningen 
om nationella gränser är entangled history fri från dylika territoriella konnotationer. 
Redaktörerna ser en fördel i detta; det ger möjligheter att undersöka fenomen i de-
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ras ”intrasslade” form och på ett deterritorialiserande sätt.56 Generellt kan sägas att 
litteraturhistorieskrivningen på svenska i Finland gått från att vara nationalistisk till 
att vara nationell – för att sedan problematisera det nationella. Kommer nästa fas att 
vara transnationell? Vad nationella gränsöverskridningar i praktiken skulle innebära 
för den svenska litteraturens del i Finland återstår att se. Assimilering med den riks-
svenska och/eller den finska litteraturen vore en form av gränsöverskridning, som även 
löste upp minoritetskonstruktionen. Skulle detta innebära ett ökat erkännande på ge-
mensamma villkor med majoritetslitteraturerna eller en symbolisk och faktisk domän-
förlust?

Att den finlandssvenska litteraturen under 1900-talet präglats av minskning och mar-
ginalisering, i stark kontrast till dess ledande roll i Finland under 1800-talet har enligt 
Zilliacus i Finlands svenska litteraturhistoria II haft sina fördelar. Minskat ansvar har 
inneburit ökad frihet: den som skriver i marginalen kan tillåta sig bortse från handling-
ens samhälleliga följder. Han ser detta som en förklaring till att genrer såsom den kultur-
kritiska essän och teaterkabarén varit så starkt företrädda. Utmärkande för den finlands-
svenska litteraturen är enligt Zilliacus att den varit ytterst inkluderande – en strategi för 
en liten litteratur och den inre enhet som ett yttre hot kan åstadkomma.57 Å andra si-
dan, i ett annat avseende, innebär detta att allt i ”en mindre litteratur” (une littérature 
mineure) – Zilliacus hänvisar till Gilles Deleuze och Félix Guattari – är politiskt. Själva 
litenheten gör att allt individuellt blir samfundsrelaterat.58 John Sundholm exemplifie-
rar längre fram i verket, i sitt bidrag om detektivromanen, vad en starkt symbolisk kultur 
kan innebära för underhållningslitteraturen: att skriva underhållningslitteratur blir pro-
blematiskt därför att varje litterär handling ”förutsätts vara en insats för den egna kultu-
ren i dess helhet”.59 Folklivsskildringen är en annan genre som värderats lågt inom den 
finlandssvenska litteraturen, till skillnad från finsk litteratur där denna genre varit stark 
och central. Inte ens stora publika framgångar såsom Sally Salminens roman Katrina 
(1936) eller Anni Blomqvists Stormskärsböcker på 1970-talet har riktigt erkänts, därför 
att de ansetts sakna tillräckliga litterära kvaliteter. I en marginell kultur ställer man sig 
lätt tveksam inför en egen marginal, menar Zilliacus.60

Till de särskilda problemen hos den finlandssvenska minoritetslitteraturen hör en-
ligt Zilliacus frågor kring språkvård och litterär form. Författare har varit ängsliga att 
göra språkfel och använda provinsialismer, deras språk har täckt allt mindre av verk-
ligheten och i republikens början hörde även isolering och bristande romanteknik till 
de särskilda utmaningarna. En lösning som stått till buds är enligt honom att göra 
en dygd av modersmålslösheten. En annan har varit att försöka bota sin bristfälliga 
svenska, en tredje att dölja densamma. Som exempel på den första lösningen nämns 
de normbrytande modernisterna, för vilka svenskan inte var ett självklart modersmål 
utan ett språk bland andra (så var det för Södergran, Henry Parland, Elmer Diktonius 
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och L.A. Salava). Zilliacus ser i deras språkstrategi en parallell till Franz Kafka, som ur 
en liknande minoritetsposition vände den ”uttunnade, osäkra och avsensualiserade tys-
kan i Prag” till sin fördel. Den andra lösningen, att bota språkliga brister, får sin främ-
sta konkretisering i språkvetaren Hugo Bergroths inflytelserika verk Finlandssvenska 
(1917), som var en handledning i att undvika provinsialismer. Språknormen i den var 
rikssvensk och alla avvikelser från den sågs som tecken på svaghet och oförmåga. Döl-
jandet som den tredje utvägen syns enligt Zilliacus i valet av former, genrer och modi. 
Innan finlandssvenskt talspråk (som avviker påtagligt från det rikssvenska) blev ac-
cepterat på teaterscenen kunde språkproblemet undvikas genom pjäsförfattarnas val 
av stil: högstämdhet, historisk diktion, expressionism och balladton. Lyrikens starka 
ställning förklarades, som vi sett, redan av Bengt Holmqvist hänga samman med en 
språklig minoritetsposition och Zilliacus kallar genren för ”den finlandssvenska kul-
turens ögonsten”. Han gör det med hänvisning till diktaren Arvid Mörne, som 1921 
skrev att lyriken var denna folkgrupps hittills högsta uttrycksform. En annan starkt 
företrädd genre, som redan Warburton noterat, är den psykologiska och personskild-
rande prosan. Zilliacus förklaring följer upp föregångarens resonemang: i denna genre 
förenas den borgerliga litteraturens intresse för det individuella själslivet med en de-
fensiv språkstrategi.61

Vi har sett att en viss ökad medvetenhet om de kvinnliga författarnas insatser kan 
noteras i Finlands svenska litteratur från slutet av 1960-talet. Skillnaden är påtaglig om 
man jämför med Ruth Hedvalls verk från 1917, där kvinnliga författare knappt behand-
las alls. En etapp på vägen är den tidigare nämnda Finlandssvenska kvinnor skriver redi-
gerad av Tatjana Sundgren 1985. I senare litteraturhistorieskrivning har en klar omvär-
dering skett ifråga om kvinnliga författare, kanske delvis till följd av insatser som den 
nyss nämnda och säkerligen till följd av fembandsverket Nordisk kvinnolitteraturhisto-
ria (1993–2000) med Elisabeth Møller Jensen som huvudredaktör. I Finlands svenska 
litteraturhistoria II skriver Zilliacus om opinionen vid 1900-talets slut: ” ’Skriv som Ru-
neberg, pojkar, så skriver ni bra!’ lydde ett ofta anfört direktiv. Mot seklets slut är både 
genre och genus fel och till och med Runeberg synes ha bytt kön: den som lockar lä-
sare är Fredrika Runeberg.”62 De historiska romanerna av nationalskaldens hustru läses 
hellre än makens poesi i en tid då de kvinnliga prosaförfattarnas prestationer noteras i 
litteraturhistorieskrivningen som ett särskilt fenomen. Trots allt tycks det fortfarande 
finnas behov av en kompletterande kvinnolitteraturhistorieskrivning – ett exempel på 
det är Litteratur med våra ögon. Sexton finlandssvenska kvinnoförfattare (2004) redige-
rad av Ann-Helen Attianese. Boken är ingen uttalad reaktion på Finlands svenska litte-
raturhistoria utan har tillkommit ur ett behov att ”berätta om böcker som berört, för-
fattarskap som fascinerat, om den dynamiska feministlitteraturen, om litteratur som 
låtit oss bli mera människor. Ja, till och med mera kvinnor”.63 Redaktörens inledande 
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ord kan ses som ett ställningstagande inte bara för kvinnliga författare och feministisk 
litteratur utan också för ett mera personligt och känslomässigt förhållande till littera-
tur och läsning än den vetenskapliga hållning som präglar Finlands svenska litteratur-
historia.

I Det trånga rummet diskuterar Merete Mazzarella i ett av kapitlen drömmen om den 
stora romanen, det vill säga den brett realistiska, samhällsskildrande romanen som det 
funnits en förhoppning om ända sedan Tavaststjernas åttiotalsroman Barndomsvänner, 
men som fortfarande vid 1980-talets utgång uteblivit. Jämförelserna med den rikssven-
ska och den finska litteraturen har härvidlag utfallit till finlandssvenskarnas nackdel.64 
Pia Ingström tar avstamp i Mazzarellas beskrivning när hon i Finlands svenska littera-
tur II skildrar den nyaste prosan och ser en brytningspunkt just vid 1989: då inleddes en 
utveckling som för åtminstone ett decennium framöver skulle avbryta den ”Besvikel-
sens tradition” som så länge rått. Ingström menar att drömmen om ”Den stora roma-
nen” gick i uppfyllelse flera gånger om. Ett av exemplen på den nya välkomna trenden är 
Monika Fagerholms roman Diva, som Ingström med Mazzarellas metaforik som grund 
kallar för ”stor roman i litet rum”. Romanen är ”allt annat än klaustrofobisk” i sin puber-
tala solipsism. Även andra författare såsom Ulla-Lena Lundberg och Lars Sund uppvisar 
stor påhittighet i att ”kringgå det trånga språkrummets dilemma”.65

Samma bedömning att en avgörande vändning har skett inom den finlandssvenska 
prosan gör litteraturredaktören och fackboksförfattaren Tuva Korsström drygt tio år 
senare i sitt verk Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, för-
fattarporträtt 1960–2013 (2013). Ett av hennes kapitel heter ”Boom!” och handlar om 
de nya romanförfattare som slog igenom på bred front under 1990-talet. Överhuvud-
taget går Korsström i polemik mot den negativa, masochistiska syn på finlandssvensk 
litteratur som länge traderats. I sitt förord beskriver hon, med hänvisning till Warbur-
ton och Mazzarella, sitt helhetsintryck av litteraturen: den är varken provinsiell, bor-
gerlig eller dålig. Hon anlägger ett internationellt perspektiv i sin argumentation för 
den finlandssvenska litteraturens relevans:

Om man vill karaktärisera Christer Kihlmans Borgåbaserade Lexå eller Monika Fager-
holms Kyrkslättsfiktion ”Trakten” som provinsiella, kan man lika gärna använda samma 
epitet om William Faulkners Yoknapatawpha eller David Lynchs Twin Peaks. Är Tove 
Janssons själslandskap, mumindalen, provinsiellt? Fråga japanerna. ”Hembygden är den 
enda trakt, som finns överallt. Modersmålet är det enda språk som alla talar”, förfäktar 
Gösta Ågren, som har överskridit nationsgränser med sin österbottniskt förankrade dikt-
ning.66

I den förkortade och uppdaterade versionen av Finlands svenska litteraturhistoria II, 
Finlands svenska litteratur 1900–2012 (2014), redigerad av Michel Ekman, är uppfatt-
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ningen om den senaste utvecklingen inom den finlandssvenska litteraturen lika posi-
tiv.67 I ett nyskrivet, översiktligt inledningskapitel ”Uppkomsten av en minoritetslit-
teratur”, konstaterar Ekman att de stora förändringarna i Finlands politiska situation 
i och med Sovjetunionens fall och inträdet i EU knappt syns i litteraturen. Däremot 
sker något annat: de omfattande, samtidsskildrande romaner som förgäves efterlysts 
under hela 1900-talet gör plötsligt entré med sådana författarnamn som Monika Fa-
gerholm och Kjell Westö. För första gången blir prosan lika betydande som poesin i 
finlandssvensk litteratur. Ekman noterar att det här händer under en tid när svenskan 
blir alltmer undanträngd och för många får funktionen som ett privatspråk. Detta 
medför problem när det gäller att realistiskt skildra samtiden men innebär också en 
konstnärligt stimulerande utmaning; det utvecklas en mängd olika sätt att bemöta svå-
righeterna. Både kvantitativt och kvalitativt upplever den finlandssvenska litteraturen 
idag en blomstringstid, enligt Ekman.68

Bilden av den framgångsrika utvecklingen inom finlandssvensk litteratur kan kom-
pletteras och kontrasteras med ett exempel ur det senaste litteraturhistoriska bidraget 
på finskt håll, tvåbandsverket Suomen nykykirjallisuus (2013, Finlands samtidslittera-
tur). Kristina Malmios presentation av den finlandssvenska litteraturen har beteck-
nande nog underrubriken ”Ahdas huone avartuu” (”Det trånga rummet vidgas”) och 
beskriver uppbrottet, särskilt prosans, från traditionens trånga rum. Hon betonar i 
synnerhet hur detta sker genom postmoderna experiment i språk och berättande.69 
Samtidigt kan man notera att avsnittet om finlandssvensk litteratur sorterar under 
avdelningen ”Monikielinen Suomi” (”Det flerspråkiga Finland”), tillsammans med 
andra språkminoriteter som den sverigefinska litteraturen och den samiska litteratu-
ren samt den finska översättningslitteraturen. Frågan är om den expansiva aspekten av 
minoritetspositionen därmed är uttömd för den finlandssvenska litteraturens del, och 
om det som kvarstår är en minoritetsgemenskap som överskrider historiska skillnader 
mellan olika språkgrupper och gör dem likvärdiga – på ett sätt som åtminstone ute-
sluter en sådan generös särbehandling som ännu för Schoolfield tedde sig motiverad.

Sammanfattande diskussion
Så länge det har funnits en separat litteraturhistorieskrivning om den svenska litteratu-
ren i Finland så har det också funnits någon form av minoritetsmedvetenhet förknip-
pad med den verksamheten. Men det är en logisk slutsats mera än ett resultat av min 
handboksgenomgång. Rent faktiskt har det ju handlat om en liten språkgrupps litte-
rära alster i ett land med annat majoritetsspråk, men problematiseringen av detta är 
ett senare fenomen. Den första litteraturhistorieskrivaren Lagus förväntade sig, i Her-
ders och den nationalromantiska litteraturhistoriesynens anda, att litteraturen skulle 
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uttrycka finländsk fosterländskhet och hans egen litteraturhistoria är en berättelse om 
ett nationellt uppvaknande. Som det mest representativa verket i den andra ändan av 
tidsaxeln, ungefär 150 år senare, har vi Finlands svenska litteraturhistoria, skrivet ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv och med den finlandssvenska minoritetsidentiteten 
som ett av sina stora teman. Däremellan finns bland annat Warburtons Femtio/Åttio år 
finlandssvensk litteratur från mitten och senare delen av 1900-talet, vars karaktärisering 
av den finlandssvenska litteraturen som företrädesvis borgerlig, introspektiv och pro-
vinsiell fått ett långvarigt genomslag och bidragit till en tradition som verkar ha lett in 
i det nationella särartstänkandets återvändsgränd och i klaustrofobiska föreställningar 
om den egna litenheten. En av förtjänsterna med Wredes och Zilliacus litteraturhis-
toria är att den visar vägen ut ur detta. Den andra volymens minoritetsperspektiv lik-
som hela verkets betoning av litteraturens institutioner och funktioner, erbjuder ett 
betydligt rikare stoff att skriva om än vad som tidigare varit fallet, när den kanonise-
rade skönlitteraturen, stilriktningar och enskilda författarskap utgjorde huvudärendet. 
På det här sättet har det blivit möjligt att fortfarande tala om litenhet, trånga rum och 
språklig osäkerhet men i en stor övergripande berättelse om identitetskonstruktion, 
gränsöverskridning, splittring, pluralism, kulturdiffusion och heterogenitet.

Finlands svenska litteraturhistoria bryter alltså med en lång författarcentrerad tra-
dition. Även det arbete som är mest jämförbart med Wredes och Zilliacus i sin veten-
skapliga och encyklopediska ansats, Finlands svenska litteratur från 1960-talet, bygger, 
trots omfattande historisk kontextualisering, på en biografisk och verkcentrerad kom-
positionsprincip. Som uppslagsverk är denna handbok lättare att hitta information 
i men den saknar sin efterföljares problematisering av själva kunskapsförmedlingen. 
Man kan också reflektera över huruvida föreställningarna om författarens död och de-
konstruktionen av subjektet, som kan antas ligga bakom Wredes och Zilliacus val att 
prioritera annat än författaren, anger tonen för framtida litteraturhistoriker eller om 
det perspektivet behöver modereras. I Korsströms verk Från Lexå till Glitterscenen, 
som utkommit senare, är författaren i högsta grad levande men frågan är om detta ska 
betraktas som en oreflekterad återgång till ett inkört koncept eller som en bekräftelse 
på att författaren som subjekt trots allt inte kan undvaras.

En annan principiell skillnad mellan traditionen i stort och Finlands svenska litte-
raturhistoria är dess karaktär av samarbetsprojekt med många medverkande. Som vi 
sett är detta ett linjeval i överensstämmelse med nyare teoretiska trender. I förordet till 
Från Lexå till Glitterscenen nämner Korsström att både hon själv och förlaget Schildts 
& Söderström under arbetets gång insett det vanskliga i att en enskild författare skriver 
ett litteraturhistoriskt verk: ”Tiden har sprungit förbi de stora enmanslitteraturhisto-
rierna”.70 Samtidigt ger hon en eloge till Schoolfield för hans beundransvärda encyklo-
pediska insats i A History of Finland’s Literature. Uttalandet måste ses som ett uttryck 
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för författarens och förlagets medvetenhet om den omvärdering som ägt rum på det 
litteraturhistoriska fältet snarare än som ett konstaterande av ett ovedersägligt faktum 
– tillägget om Schoolfield, och Korsströms eget gedigna och engagerade verk, visar att 
frågan är komplex. Eftersom förtjänsterna hos välskrivna och kunniga ”enmanslittera-
turhistorier” knappast kan förnekas blir kategoriska avståndstaganden problematiska. 
Valet står inte nödvändigtvis mellan traditionell litteraturhistorieskrivning av en per-
son och innovativ sådan av ett team.

Viljan att i litteraturhistoriografin komplettera och överskrida de nationella ra-
marna – vilket mera är en strävan än ett fullbordat faktum i Finlands svenska litteratur-
historia – innebär att knyta an till en europeisk gemenskap och dess ledande kulturer, 
men också att betrakta finlandssvenskar som en minoritet bland andra i världen. Para-
doxalt lyckas man göra minoritetstillhörigheten till en överlevnadsstrategi och fram-
gångshistoria samtidigt som man låter förstå att dekonstruktionen måste få sina konse-
kvenser; den mest finlandssvenska eran har redan passerats vid 1900-talets utgång och 
den avslöjade falska homogeniteten kan inte gärna återupprättas. Bland annat i detta 
avseende är det verkligen fråga om ett paradigmskifte i litteraturhistorieskrivningen. 
Men samtidigt som gränsöverskridning av olika slag betonas kvarstår alltså kopplingen 
till det nationellt finländska, för utan den territoriella förankringen skulle en av de två 
faktorer som konstituerar det finlandssvenska upplösas. En regional språklig variant 
inom det svenska språkområdet är knappast nog för att definiera något som finlands-
svenskt; och den skillnaden är märkbar endast i det muntliga språket men knappast vä-
sentlig i det skrivna. Också i en ”föreställd gemenskap” om finlandssvenskhet behövs 
bandet till Finland.

När Finlands svenska litteraturhistoria skrevs såg det ut som om besvikelsens tradi-
tion var bruten, åtminstone under 1990-talet – ett flertal romaner som svarade mot 
förhoppningarna om en samhällsskildrande, bred och komplex prosa hade utkom-
mit. Utsagan ter sig ändå mera tentativ i sin samtid än då den i efterhand upprepas i 
2010-talets litteraturhistoriska översikter och bekräftats av den fortsatta skönlitterära 
produktionen. Den utveckling som följt efter millennieskiftet har förstärkt bilden av 
ett trångt rum som fått större rymd och av en minoritetslitteratur som blommar un-
der pågående förminskning och marginalisering. Är det, för att återknyta till Zillia-
cus association till Deleuze & Guattaris begrepp une littérature mineure, fråga om ett 
slags reterritorialiserande skrivande för att symboliskt återerövra det som håller på att 
gå förlorat?

Handböckernas paradoxala framgångsberättelse aktualiserar flera frågor om na-
tionalitet, identitet och gränser. Ofrånkomligen för idéerna om gränsöverskridning 
i Wredes och Zilliacus litteraturhistoria in på ödesfrågor om assimilering med större 
grupper såsom den svenska i Sverige, den finska i Finland, med europeiska eller globala 
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gemenskaper, och vad som händer med en liten litteratur i konkurrensen om uppmärk-
samhet och utrymme. Uppgår den bara i majoriteten och upphör att finnas till som nå-
got särskilt? Eller kan assimilation förenas med något slags bevarande av ett specifikt 
eget? Och vad består det specifikt egna av i så fall? Vissa symboliska element (martall, 
mumintroll), favoritgenrer (poesin) eller karaktäristiska perspektiv (det psykologiska, 
medelklass)? Kan så vara, men utan att dessa ses i en historisk kontext med de speci-
ella betingelser som format litteraturen i stort blir de bara emblem. Om det är något 
som litteraturhistorieskrivningen för en minoritet inte kan undvara så är det historisk 
medvetenhet.

Inte minst gäller detta ifall gränsöverskridning innebär att liera sig med andra fåta-
liga och ingå i en övergripande minoritetsgemenskap tillsammans med övriga ”subkul-
turer”. Det är anmärkningsvärt i vilken grad den vetenskapliga diskussionen om mi-
noriteters roll i litteraturhistorieskrivningen handlar om förtryckta grupper och deras 
utmaningar att göra sin röst hörd; vi såg det redan i inledningen. Den finlandssven-
ska minoriteten passar knappast in i den beskrivningen med sitt förflutna som det le-
dande skiktet i landet och litteraturen, och med sin fortsatt starka samhällsställning: 
grundlagsstadgade språkliga rättigheter, inflytelserika institutioner, ekonomiskt kapi-
tal, långvarig integration med majoritetsbefolkningen och en betydande kulturell väx-
elverkan med Sverige och Norden. Samtidigt som allt detta gör minoriteten ifråga till 
en ytterst priviligierad grupp så ger begreppet minoritet huvudsakligen motsatta asso-
ciationer. Det intressanta är att den finlandssvenska litteraturen på vissa håll börjat 
sammanfogas med andra minoriteter i litteraturhistorieskrivningen, sådana som sti-
ger fram ur ett underläge. Vad innebär ett sådant sammanhang för den finlandssvenska 
litteraturens status, självförståelse och framtid? En allvarlig degradering? Eller är det 
just synliggörandet av mångfalden och de historiskt och socialt specifika omständighe-
terna hos många små litteraturer som är minoritetsdiskussionens förtjänst, liksom en 
välkommen uppluckring av slentrianmässiga kategoriseringar i centrum och periferi? 
Är alla litteraturer egentligen små och ”intrasslade” i varandra, eftersom även de stora 
vid närmare granskning består av subkulturer, heterogena grupper och olika identite-
ter i ett komplext växelspel av litterära intryck och uttryck?

I min artikel har jag gett en översikt av den litteraturhistoria som skrivits på svenska 
i Finland, vilket inte tidigare gjorts. Jag har visat på utvecklingslinjer och lyft fram prin-
cipiella frågor som materialet aktualiserar. I en tid när både minoritetsfrågor och litte-
raturhistorieskrivningens premisser dryftas i vetenskapliga sammanhang befinner sig 
den finlandssvenska litteraturhistorien i en särskilt intressant position. Just för att den 
inte är någon typisk minoritet utan snarare ett avvikande exempel kan den fungera 
som en påminnelse om att varje sådan liten litteratur har sin särskilda historia som be-
höver beaktas.
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From National Awakening to Identity Construction. Literary History Writing on Swedish-
language Literature in Finland (Från nationellt uppvaknande till identitetskonstruktion. Lit-
teraturhistorieskrivning om den svenska litteraturen i Finland)

This article examines how literary-history surveys on Swedish language literature in Finland 
have changed over time, from the earliest works dating back to the 1860s until today. These sur-
veys, focusing on Swedish-language literature in Finland as a separate subject, follow general 
trends in literary-history writing, i.e. they move from a nationalistic perspective influenced by 
Herder to a pluralistic and social constructivist view on literature. However, Swedish-language 
literature in Finland has specific characteristics that are related to its historical background as 
the leading national literature in the 19th century and its degradation to a minority position 
from the 20th century onwards. A common perspective in the literary histories is that the litera-
ture in question is small, peripheral and limited. Yet, in the surveys from the turn of the millen-
nium the influence from new theoretical discourses is noticeable as a productive force. Instead 
of continuing a literary-history tradition of negativity and claustrophobia, which was the case 
for several decades in the 20th century, literary historians took an interest in discussing minor-
ity questions, imagined communities and identity construction. This new approach coincided 
with an anticipated novel boom and a general prosperity in Finland-Swedish literature. Obvi-
ously, the recent theoretical trends have been productive in literary-history writing, but the 
situation also raises questions. For instance, what are the implications of “the transnational 
turn” for a linguistically and territorially defined minority literature? Will the new contexts 
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shared with other minorities result in marginalization or, on the other hand, will the interest in 
the specific conditions for each minority last?

Keywords: literary-history writing, Swedish-language literature in Finland, minority litera-
ture, imagined communities, nationalism, identity construction


