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Språk och ”tvång”. Attityder till studiet av ryska i Finland i början av 1800-talet  

 

När vi talar om språkstudier och ”tvång” förs tankarna osökt till dagens eldfängda 

diskussion om den obligatoriska svenskundervisningen i Finland. Som historiker slås 

man dock ofta av de likheter man kan finna i dagsaktuella debatter och sådana som 

förts i det förgångna. En sådan parallell hittas inte minst i de attityder som riktades 

mot det obligatoriska studium av ryskan som infördes i Finlands på 1810-talet. 

 

Införandet av ryskan som ett främmande språk i Finland var en följd av 

Napoleonkrigens geopolitiska omvälvning som år 1809 förvandlade Finland från en 

integrerad del av det svenska riket till ett särförvaltat storfurstendöme i det 

mångnationella ryska imperiet. Detta aktualiserade som av sig själv frågan om på 

vilket språk kommunikationen mellan det finska storfurstendömet och Ryssland 

skulle ske i framtiden. Rent praktiskt utgjorde språket i början av 1800-talet inget 

större hinder. Även om svenskan hölls kvar som administrativt språk i Finland efter 

1809, kunde finländska och ryska tjänstemän i regel obehindrat kommunicera på 

tyska eller franska. Franskan var tidens ”universalspråk” och de ryska högre 

samhällsskiktens samtalsspråk långt in på 1800-talet, medan tyskan var ett viktigt 

administrativt språk i Ryssland. Det var självklart att högre tjänstemän i såväl Finland 

som Ryssland behärskade båda språken. 

 

Språket var dock inte enbart pragmatisk fråga, utan hade även en mera symbolisk 

funktion. Den politiska eliten på såväl finskt som ryskt håll betonade redan i ett tidigt 

skede vikten av de finska och ryska nationerna närmade sig varandra kulturellt och 

symboliskt, och att finländarna framöver skulle ha i alla fall elementära kunskaper i 

ryska sågs som en förutsättning för att närmandet skulle vara möjligt. Kejsaren 

Alexander I hade uttryckt sin önskan att särskilt finska tjänstemän i framtiden skulle 

lära sig ryska redan hösten 1808 när den s.k. finska deputationen besökte honom i S:t 

Petersburg. Efter att Finlands inkorporering i det ryska riket blivit ett faktum följande 

år framhöll ledande finska makthavare att det var viktigt att komma Alexander I:s 

önskemål till mötes. Att finländarna lärde sig ryska uppfattades dels som en gentjänst 

för att Alexander vid Borgå lantdag 1809 hade garanterat den svenska tidens lagar, 

privilegier och religion och därmed gett Finland en stark autonom ställning. Dels 



uppfattades kunskaper i ryska dock också som ett värn mot potentiella 

förryskningsåtgärder i framtiden. Grundtanken var att finländska tjänstemäns 

kunskaper i ryska skulle garantera att viktiga tjänster kunde hållas kvar i finska 

händer i den händelse att man från ryskt håll skulle ställa krav på att göra ryskan till 

administrativt språk i Finland. Att farhågan inte var obefogad visar det faktum att 

scenariot var nära att förverkligas ett sekel senare. I samband ”förryskningen” kring 

sekelskiftet 1900 var en ambition från rysk sida att göra ryskan till enda ämbetsspråk i 

storfurstendömets högre administration.  

 

Att börja från noll 

 

Under 1810-talet infördes ryskan som ett främmande språk vid Finlands trivialskolor 

och läroverk samt vid universitet i Åbo. Med tanke på att det ryska språket före 1809 

var i stort sett okänt i Finland – i varje fall som ett undervisningsämne – medförde 

den brådskande tidtabellen föga överraskande en mängd utmaningar. Förutom att man 

sakande erfarenhet av att undervisa ryska, saknades såväl lämpliga läromedel som 

kompetenta lärare. Läromedelsbristen försökte man åtgärda genom att år 1812 sända 

två studenter till universitetet i Moskva för att under tre år studera ryska och för att 

skriva läroböcker som kunde användas i Finland. E.G. Ehrströms och C.G. Ottelins 

vistelse avbröts i förtid av det rysk-franska kriget och Napoleons invasion av Moskva, 

men läroböckerna fick de trots detta till stånd. Grammatiken Rysk språklära för 

begynnare (1814), övningsboken Grammatikaliskt-praktiska Öfningar i Ryska 

språket (1818) och krestomatin Rysk läsebok med ordtolkning I–II (1821–1822) 

användes allmänt i Finland fram till 1830-talet.  

 

Att hitta kompetenta lärare för att besätta de nya lärartjänsterna visade sig vara en 

större utmaning. Många av de första lärarna rekryterades från Viborgs län, som redan 

på 1700-talet hade blivit en del av det ryska riket och där kunskaperna i ryska 

följaktligen var mera utbredda. Ändå kritiserade elever och studenter lärarna för såväl 

bristande språkkunskaper, undermåliga pedagogiska färdigheter som omoraliskt 

leverne.  

 



Sammantagna bidrog utmaningarna till att attityderna gentemot ryskan från början 

kom att bli negativa eller likgiltiga. Enligt Ehrström, som efter vistelsen i Ryssland 

utnämndes till lektor i ryska språket vid universitetet i Åbo, blev ryskan som ämne ett 

föremål för ”ungdomens löje”, medan rysklärarna både av elever och 

lärarkolleger betraktades som ”ett Bihang det man gerna ville blifva af med”. De 

ineffektiva och alltför teoretiska undervisningsmetoderna gjorde att eleverna när de 

gick ut skolan eller universitetet saknade färdighet att använda ryskan i praktiken. 

Elever motiverade sin ovilja att lära sig ryska även med att de aldrig kommer att 

ha någon praktisk nytta av ryskan – samt med att fanns andra språk som de skulle ha 

större nytta av.  

 

Förtryck eller möjlighet? 

 

Där attityderna i början präglades av allmän likgiltighet eller ovilja antog 

diskussionen om ryskan från 1817 en mera principiell ton. Det här året blev det 

obligatoriskt att visa prov på kunskaper i ryska i den ämbetsexamen som blivande 

tjänstemän måste avlägga. Eftersom många i skolan hade tagit lätt på studierna i ryska 

– man behövde aldrig egentligen visa prov på kunskaperna – kom den nya 

bestämmelsen som en ovälkommen överraskning. Det fanns studenter som tvingades 

stanna kvar vid universitetet ett extra halvår för att klara av examen i ryska, och man 

började kritisera studiernas ineffektivitet och hävda att de krävde orimliga 

uppoffringar i tid och resurser av den enskilda individen. Än värre blev situationen 

när grundläggande kunskaper i ryska även började efterfrågas vid studentexamen, och 

därmed blev en förutsättning för inträde vid universitetet. Nu började även politiska 

argument mot studiet framföras, och ryskan började framställas som en symbol för en 

”främmande makts förtryck”.  

 

I många sammanhang verkar det ha varit obligatoriet i sig som väckte mest ont blod. 

Universitetets vicekansler J.F. Aminoff konstaterade att ingen författning ”gjort mera 

ondt” än den som tvingade finländarna att visa prov på kunskaper i ryska, och som 

enligt honom resulterat i att många i storfurstendömet ”emot detta visserligen 

oskyldiga språk fådt en oöfvervinnerlig motvilja”. En del studenter 



demonstrerade symboliskt sin motvilja genom att efter att examen var avlagd ha 

”gått till Åbo bro och kastat sina ryska böcker i ån”. 

 

Sannolikt delvis på grund av det starka motståndet sänktes under 1820-talet kraven 

för blivande tjänstemän att visa prov på kunskaper i ryska. Under resten av 

storfurstendömets tid var ryskan tidvis ett obligatoriskt ämne i lärdomsskolorna och 

vid universitetet, tidvis frivilligt. I regel kan man säga att ryskan blev ett språk som 

framför allt behärskades av dem som tillhörde samhällseliten i Finland. Av dem som 

siktade in sig på storfurstendömets högsta statliga tjänster inom senaten, de centrala 

ämbetsverken och det finländska statssekretariatet i S:t Petersburg. Av dem som 

gjorde karriär inom det vidsträckta ryska rikets militär och civila administration – 

finländarna var överrepresenterade inom den ryska arméns officerskår och vi hittar 

finländare t.ex. som guvernörer i Alaska. Och slutligen av dem som delvis tack vare 

sina språkkunskaper kunde verka inom handel, kultur och vetenskap i Ryssland. Allt 

handlade självklart inte om att tillvarata möjligheter. I slutet av 1800-talet blev 

finländarnas kunskaper i ryska viktiga när företrädare för den äktryska patriotismen i 

sina tidningar och tidskrifter aggressivt gick till angrepp mot Finlands autonoma 

ställning. I denna statsrättsliga kamp, som pågick från 1880-talet fram till att Finland 

1917 blev självständigt, var det viktigt att på finskt håll kunna följa med den interna 

ryska debatten för att få en uppfattning om vilka ideologier som var i rörelse och för 

att kunna bemöta den politik som hade som mål att förinta Finlands autonomi. 

Kunskaper i ryska var alltså förutom en möjlighet för individen ett verktyg i försvaret 

mot ett politiskt hot. Gemensamt för de två aspekterna är att de finländare som kunde 

ryska på sätt och vis fick monopol på att definiera och formulera Finlands förhållande 

till Ryssland.  

 

Alla som uppskattar språkkunskaper torde skriva under påståendet att ”alla språk är 

nyttiga”, men faktum kvarstår: vart än Finland sig i världen vänder kommer Sverige 

att geografiskt finnas till väster om oss och Ryssland till öster om oss. De här 

grannarna kan vi inte flytta ifrån eller vräka. Inte ens när de stör oss. När vi speglar 

oss mot Ryssland kommer Sverige att finnas i bakgrunden, och tvärtom. Visst kan vi 

kommunicera på engelska med andra nordbor – med ryssar är detta inte lika 

självklart. Men utan kunskaper i grannländernas språk kan vi inte greppa de signaler 

den samtida mediedebatten sänder, inte läsa de senaste böckerna eller se den senaste 



filmen som tar pulsen på samhällsklimatet hos grannarna. Detta har de som behärskar 

grannarnas språk monopol på.  
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