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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker vilka faktorer som lett till att staden Björneborg i Satakunta 

län i Sydvästra Finland ändrats från att ha varit en tvåspråkig, finsk- och svenskspråkig 

stad till att bli en helt finskspråkig stad. Vidare kommer även att redogöras för hur dessa 

två olika språk påverkat staden och hur språkens relation syns i staden idag. Denna 

uppsats undersöker förhållandet mellan finsk- och svensktalande i Björneborg mellan 

åren 1880-1980, då andelen svensktalande föll från 14,5 till 0,6 procent. I denna uppsats 

studeras de händelser, personer och handlingar som fungerat som bidragande faktorer till 

att det finska språket fått ett allt större fotfäste i Björneborg. I uppsatsen redogörs för 

svenskspråkiga släkter, svensk- och finskspråkiga dagstidningar samt historiska 

händelser, som kopplas till statistik över förändringen av finsk- och svensktalande 

befolkning per decennium mellan 1880 och 1980. Utöver detta studerar uppsatsen genom 

kvalitativa historiska och språksociologiska metoder avgörande tidpunkter för 

förändringen samt hur förändringen format Björneborgs språkkultur fram till idag. 

Nyckelord: Björneborg, sociolingvistik, förfinskning, tvåspråkighet
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1 Inledning 

Finland har två nationalspråk: finska och svenska (Språklag 1§). År 2019 var 87,3 procent 

av befolkningen finskspråkig och 5,2 procent var svenskspråkiga (Statistikcentralen). I 

Björneborg, huvudstad av Satakunta (tidigare Satakunda på svenska) län, var år 1880 andelen 

svenskspråkiga 14,5 procent, varifrån siffran sjunkit till 0,5 år 2019 (Statistikcentralen). I 

Satakunnan Kansa skriver Timo Riihentupa (19.5.2018) en artikel om vad som hände med 

det svenska språket i Björneborg och hur det staden stegvis blev finskspråkigt. Riihentupa 

påstår att det geografiska läget gjort sitt för Björneborgs språkutveckling. (Satakunnan Kansa 

19.5) Hur har historiens händelseförlopp format Björneborg till att ha just den språkliga 

fördelning som den har idag? Varför har grannstaden Raumo hållit sig mer finskspråkig? 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka faktorer som lett till att staden Björneborg 

blivit enspråkigt finskspråkigt från att ha varit tvåspråkigt (finska och svenska). I uppsatsen 

undersöks även hurdan påverkan denna språkförändring haft i staden. Studien genomförs 

med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod där kvantitativa data på antalet 

invånare, finskspråkiga och svenskspråkiga i Björneborg presenteras för åren 1880–1980 och 

jämförs till specifika händelser som förklarar förändringarna i invånarstatistiken. Utöver 

dessa årtionden redogörs för hur Björneborg hållit sig tvåspråkigt innan denna tidsperiod. I 

denna uppsats undersöks rollen av inflytelserika släkter, spridningen av dagstidningar och 

avgörande händelser till stadens tillväxt samt hur situationen ser ut idag. Detta jämförs med 

demografisk statistik över finsk- och svensktalande över årtiondena. Forskningsfrågan i 

denna uppsats är: Vilka faktorer ledde till att Björneborg från tvåspråkig stad blev enspråkigt 

finskspråkig och hur har de påverkat språkens ställning under dessa år? 

 

 

 

 

2 Teoretisk referensram och bakgrund 

I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger som referensram för den fakta och data som 

presenteras i analysen i fjärde kapitlet.  
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2.1 Grundandet av staden Björneborg 

Hertigen Johan grundade Björneborg genom att skicka ett brev till Ulfsby, i vilket han 

beskrev behovet av en handelsstad nära havet och att Björneborg skulle lämpa sig för detta 

ändamål. (Satakunnan Kansa 19.5.2018) Kumo hade tidigare betjänat som hamnstad, men 

till en följd av landhöjningen blev Kumo alltmer avlägset från havet.  

 

Ulvsby, en av Finlands äldsta städer som grundats 1332 är de facto inte äldsta staden i 

Satakunta län i Finland. Dessförinnan fanns det enligt bevarade skriftliga handlingar en stad 

kallad Ragvaldsby, norr om Ulvsby, precis vid Kumo älvs dåvarande mynning. Staden 

nämns första gången år 1154 av Al-Idrisi, som noterat staden i sin bok som han skrivit i 

Sicilien i Italien. Al-Idrisi (ca 1100-1166) var en arabisk vetenskapsman som studerat i Al-

Andalus, en arabdominerad del av den iberiska halvön (nuvarande Spanien) och som för 

kung Roger den andras (1095-1154, konung av Sicilien) räkning detaljerat frågade varje 

handelsfartyg som tog i land i Sicilien om deras rutt; varifrån de kommit, vart de är på väg 

samt avståndet till hamnarna de stannat vid. Huruvida en handelsidkare från Ragvaldsby eller 

som besökt staden av en slump hamnat i Sicilien (eller Ragvaldsby) går att diskutera, men 

med tanke på Ulvsbys geografiska position och ställning på 1300-talet har Ragvaldsby 

sannolikt varit en aktiv handelsstad. (Satakunta X: 34) Ulvsby var en känd svensk stad som 

betalade både tionde (enligt tiondeförteckningen från 1548) och skatt till Sverige enligt 

jordeboken från 1540. (Salminen, 2011) 

Alltefter att havsytan gick ner blev Ulvsby alltmer en stad i inlandet. I stället blev Björneborg  

den stad vid Kumo älv där den både lokala och internationella handeln drevs, eftersom det 

var enda transförbindelsen till inlandet (Ojala, 2002). Flera fynd av utländsk valuta bevisar 

att man verkligen idkade handel internationellt i Kumo och att havet förenade folk. Det sägs 

att det funnits en handelsplats, Teljä, där handel idkats och övriga ärenden uträttats. Det finns 

skriftligt material bevarat som nämner att man gett sina omdömen angående utredda 

oenigheter vid Kumo redan år 1374. Området var dock bebott redan mycket tidigare. Till 

exempel besökte Birger jarl Kumo under sitt korståg till Finland år 1249 och tvingade 

befolkningen att betala skatt även till Sverige. (Satakunta II: 2) 
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2.2 Språklagen i Finland 

Finland har enligt språklagen (6.6.2003/423 1§) två nationalspråk: finska och svenska. Enligt 

lagen har man rätt att hos myndigheter använda båda språken (Språklag, 2§). Kommunerna 

delas i tvåspråkiga och enspråkiga: om minoritetsspråket utgör minst åtta procent av 

invånarna alternativt 3000 invånare ska statsrådet bestämma att en kommun är tvåspråkig 

(Språklag, 5§). Understiger däremot minoritetens andel av invånarna sex procent eller 3 000 

personer bör statsrådet bestämma att kommunen är enspråkig (ibid). I gatubilden syns detta 

bäst genom att skåda vägskyltarna i kommunen man befinner sig i (Språklag 33§) men även 

myndighetens språkliga service bör vara tillgänglig på svenska i tvåspråkiga kommuner 

(Språklag 22§), exempelvis skolor. 

 

2.3 Förhållandet mellan språkgrupper 

Satakunta län ligger mellan Egentliga Finland och Österbotten, två landskap där det svenska 

språket är starkt representativt. Den borgerliga befolkningen i Björneborg var mestadels 

svenskspråkigt under 1800-talet (SK, 19.5.2018).  

 

Finland är ett land med två nationalspråk: 87,3 procent av befolkningen har finska som 

modersmål och 5,2 procent hade svenska som modersmål år 2019 (Statistikcentralen). Den 

finlandssvenska befolkningen är mestadels bosatt i landets södra och sydvästra kust samt vid 

kusten i Österbottens län (Kuntaliitto, 2017). 

 

Det kan identifieras att två språkgrupper är olika i förhållande till varandra. Precis som 

Björneborg har även Tammerfors varit en industristad där det svenska språket är en språkö 

där de borgerliga industrisläkterna var svenskspråkiga men där tjänstefolket var 

finskspråkigt. För att bryta språkmuren var då de svenskspråkiga tvungna att lära sig en del 

finska, ”köksfinska”, för att klara av den vardagliga kommunikationen. (Lönnroth 2009:24).  

2.4 Fennomani 

I sitt verk Fennomani och skandinavism beskriver Emil von Qvanten tydligt den 

identitetsutveckling som Finland gick igenom då landet blev en del av Ryssland år 1809 och 

som senare som ledde till fennomanins uppkomst: 
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”När Finnland året 1809, efter ett blodigt försvarskrig, blef eröfradt och införlifvadt 

med Ryssland, förenades det med ett rike, till hvilket det i århundraden stått i fientliga 

förhållanden, ett land, hvars seder och språk ej edge någon gemenskap med dess eget, hvars 

samhällsförhållanden voro raka motsatsen till dess egna, - i Ryssland den slafviska 

depotismen, ett arf från Asien, i Finnland de frisinnade Germaniska institutionerna, en 

seklergammal moderlig gåfva från Sverige. […] Skildt från sitt gamla moderland, förenadt 

med en magt, för hvilken det hyste mer fruktan än sympatier, hvad var naturligare, än den 

enslighetskänsla, som i början fattade det, småningom, och när det sårade lifvet åter började 

pulsera, skulle öfvergå till den af känslan utaf sej sjelf, af att, just i följd af den onaturliga 

föreningen, på sätt och vis nu mer än förut vara ett land för sig.” (Qvanten, 1855:14) Finland 

kände sig vara i kläm mellan övergivenhet och fruktan, vilket motiverar Åboromantikern 

Adolf Arwid Ivarssons kända citat: ”Svenskar äro vi icke, ryssar vilja vi icke bli, låt os alltså 

vara finnar” (BLF, 2014). 

 

 

2.5 Tvåspråkighet 

Auer & Li (2007:1) estimerar att det i världen finns flera människor som talar två språk 

(bilingualism) eller flera språk (multilingualism) än människor som endast talar ett språk. 

Författarna redogör för att det både finns flerspråkiga individer och flerspråkiga samhällen 

(multilingual individual och multilingual society). Barnen som föds till multilinguala 

familjer och/eller samhällen utvecklar kunskap från lingvistiska, sociala, kulturella och 

historiska domän, från vilka de för vidare sin kompetens. Ett exempel som Auer & Li (2007) 

nämner för utveckling av vokabulär är nyhetstidningar, där man stöter på nya ord och som 

delvis utgör det vokabulär man själv använder.  I familjen lär sig ett barn två språk och när 

skolan börjar (sociala domän) får det ena språket en allt större roll tack vare det nya sociala 

sammanhanget, vare sig det var det språk som barnet talade mer eller mindre under sin 

barndom. 

Jaspers et al. (2010:63) beskriver att mindre korrekt grammatisk standard korrelerar med 

mindre social standard. Vidare nämner författaren även att personer som varit i maktposition 

åtagit sig vissa stilar, av vilka man inte fick avvika om man inte ville stå utanför eller motsätta 

sig auktoritetens normer. På 1800-talet och i början av 1900-talet fanns två syner på två- och 

flerspråkighet i Europa och Nordamerika: att eliten ansåg två- eller flerspråkighet vara något 
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positivt, medan dessa hos invandrare och minoriteter betecknade delade identiteter och 

moralisk underlägsenhet. (Jürgen et al. 2010:71) Auer & Li (2007) påstår att multilinguala 

individer formar prestigefyllda individer som för med sig professionell arbetskraft till länder 

vars språk de behärskar. 

 

3 Metod 

Metoden i denna uppsats består av en kombination av kvalitativ metod i kombination av 

historia och språksociologi samt kvantitativ metod i form av statistiska data över 

invånarantalet i Björneborg mellan 1880 och 1980 samt andelen finsk- och svensktalande 

invånare i staden under dessa decennier. 

3.1 Kvantitativ metod 

För att ha en statistisk grund att följa språkutvecklingen genom har jag valt att analysera data 

över invånare i denna uppsats. Jag har samlat data från en finsk statistikkälla som årligen 

publiceras på Statistikcentralens webbsidor. Denna statistik (Statistikcentralen, 

Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1879-2019) består av detaljerade data över bland annat 

landets städer, invånarantal per kön och per modersmål. Kvantitativ metod lämpar sig väl till 

att studera massdata som är av enhetlig karaktär, som exempelvis jordeböcker och 

befolkningsstatistik (Weibull 1966). 

 

 I stort sett är denna data likadant presenterad för varje år, med vissa avvikelser. Exempelvis 

publiceras statistiken på finska och franska, vilket senare byts ut till finska, svenska och 

franska och senare till finska, svenska och engelska. Årtiondet 1900 grupperas för första (och 

sista) gången rysktalande invånare och år 1990 publiceras endast hur många som har svenska 

som modersmål i statistiken. Däremot har Statistikcentralen en till tjänst där man kan nå mer 

information, exempelvis antalet finsktalande, men denna data strider mot den data som finnes 

i Suomen tilastollinen vuosikirja och annorstädes (se Bild 1, Bild 2, Bild 3 och Bild 4 i 

Appendix). På grund av motstridiga siffror år 1990 har jag valt att fokusera på årtiondena 

mellan 1880 (första hela årtiondet som statistiken publiceras) och 1980, dvs. en 

hundraårsperiod, mellan vilken andelen svenskspråkiga sjönk från 14,5 procent till endast 

0,6 procent. Eftersom andelen svenskspråkiga år 2019 utgjorde 0,5 procent 
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(Statistikcentralen) har ingen märkvärdig förändring skett sedan 1980-talet i förhållandet 

mellan andelen personer som talar finska och svenska. Denna data har samlats i en tabell 

som kan observeras i kapitel 4.5.1 (Tabell 1). 

3.2 Kvalitativ metod 

Från ett språksociologiskt perspektiv analyseras vilka persongrupper som använder finskan 

och hur det finska språket sprider sig till Björneborgområdet. Språksociologi kan definieras 

som ”studiet av språklig variation och förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv” 

(Einarsson 2009). Einarsson (2004) beskriver finlandssvenskan som en regional standard av 

det svenska språket med fonologiska skillnader samt skillnader i ordval. Finlandssvenskan 

innehåller dock även influenser från andra språk och kulturer (Hiidenmaa 2018). Den 

svenska som talas i Finland influeras av det finska språket och kan endast bibehållas och 

vårdas genom att enkom använda sig av minoritetsspråket (Leinonen & Tandefelt 2000:13). 

Händelser som påverkar språksociologin (lingvistiska, sociala, kulturella och historiska) 

kommer att redogöras för. Från ett socialt och historiskt perspektiv nämns de viktiga 

händelserna och geografiska lägen mellan 1100- och 1900-talet som format området 

Björneborg till att bli centrum av handel i Satakunta län. På grund av den låga förekomsten 

av studier angående förfinskningen av Björneborg kan en historisk metod anses vara befogad 

i denna studie. 

3.3 Begränsningar 

Denna studie har begränsats till att undersöka hur förfinskningsprocessen gick till i 

nuvarande Björneborg i Satakunta län i Finland. Eftersom dagens Björneborg under senaste 

tid vuxit på grund av kommunsammanslagningar ingår då tidigare, före detta kommuner 

såsom Norrmark och Lavia. I viss mån redogörs även för händelser i andra städer belägna i 

Satakunta län, ifall händelserna direkt eller indirekt har haft en påverkan på Björneborgs 

förfinskningsprocess. Som jämförelse i slutsatsen beskrivs den språkliga situationen i 

Raumo, även beläget i Satakunta län, Åbo i Egentliga Finlands län samt Vasa i Österbottens 

län. Från ett språksociologiskt perspektiv begränsas studien till att att undersöka skillnaden 

mellan det finska och svenska språket. 
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4 Analys 

I detta kapitel redogörs, med de vetenskapliga metoder som nämnts i metodstycket ovan, för 

svenskspråkig verksamhet i Björneborg och dess bidrag till såväl stadens tillväxt, 

befolkningstillväxt och till spridningen av det finska språket. Först redogörs för händelser 

och faktorer som bidragit till att det svenska språket har haft en betydande ställning i 

Björneborg. Prestigefyllda släkter som står som grund för den industriella blomstringen 

kommer att presenteras och tydliga händelser som ökade det finska språkets instrumentala 

värde i miljön i Björneborg kommer att redogöras för. 

4.1 Grundandet av staden Björneborg 

 

Björneborg grundades precis där staden ligger idag på grund av Kumo Älv. Den mest 

använda Sjöleden till Kumo Älv kom ända från Lemböte på Åland, via Korpoström i 

nuvarande Pargas, via Lypertö till Busö, Pyhämaa, Werknäs, Luvia och slutligen Björneborg. 

(Ruuth et al. 1958)  

 

Tack vare sjöfarten och handeln var Björneborg som bäst Finlands tredje största stad. Trots 

att majoriteten av den borgerliga befolkningen varit svenskspråkiga i Björneborg under 

1800-talet har fördelningen mellan svensk- och finskspråkiga lutat betydligt mer mot de 

svenskspråkiga i Österbotten och Egentliga Finland än i Björneborg. (Satakunnan Kansa 

19.5.2018) 

Trots att jordbrukare och handelsidkare hittade till Björneborg från finsktalande områden i 

nuvarande Finland talade den borgerliga befolkningen i Björneborg svenska. Till kända 

handelsidkarsläkter hör bland andra släkterna Rosenlew, Björkman, Grönfeldt, Björnberg, 

Moliis, Jusélius, Rohde, Petrell, och Widbom. (ibid.) 

 

4.2 Inflytelserika släkter i Björneborg 

Till det område som i dag utgör Satakunta huvudstad Björneborg bidrog prestigefyllda 

svenskspråkiga släkter under 1800-talet. År 1880 var 14,5 procent av Björneborgs 

befolkning svenskspråkigt (Statistikcentralen). Numera har det finska språket tagit över 
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detta län signifikant och endast 0,5 procent av dagens befolkning är svensktalande i staden 

idag. (Statistikcentralen). I detta stycke redogörs för svenskspråkiga affärsmän vars släkter 

bibehållit det svenska språket prestigefyllt samtidigt som de bidragit till att Björneborg 

industrialiserades på 1800- och 1900-talet. I detta kapitel och i kapitel 4.4.2 redogörs för 

det bidrag som dessa släkter har haft för behovet av arbetskraft i Björneborg och således för 

stadens tillväxt. 

4.2.1 Rosenlew 

Carl Fredrik Rosenlew, den första personen i Rosenlewsläkten att bo i Björneborg, flyttade 

dit som 15-åring för att bli bodbetjänt 1852. Trots att han var adelsman valde han att bli 

borgare och startade ett handelshus med affärsidkaren Björkman i Björneborg. Carl Fredrik 

lyckades starta en hel industriverksamhet innan sin död 1852. Några månader efter Carl 

Fredriks död bröt en brand upp i Rosenlews hus i centrum av Björneborg med följden att 

295 hus i staden brann upp. Detta till trots fanns det kapital kvar till att tillsammans med 

J.G. Holmberg investera i en ny detaljhandel, varifrån affärerna expanderade till att bli 

skeppsrederi och såg- och trävaruhandel. (Rosenlew 2013, pp. 14–18) Fredrik Wilhelm 

Rosenlew, son till Carl Fredrik Rosenlew, grundade sågverket Seikun saha i Björneborg 

1872, trots att han redan ägde Björneborgs Ångsågsbolag i Isosanta. På 1870-talet köpte 

Rosenlewbolaget maskinverkstaden i centrala Björneborg (Museiverket, 2009) och år 1898 

grundade bolagena W. Rosenlew och A. Ahlström tillsammans med stadens mäktigaste 

affärsmän en bomullsfabrik (ibid.) som fick namnet Björneborgs Bomullsmanufaktur 

Aktiebolag (Puuvillansuunnittelijat, 2015). Med bland andra dessa industrianläggningar var 

bolaget Oy W. Rosenlew Ab var alltså med och bidrog till flera arbetsplatser i staden. 

Bomullsfabriken hade 650 anställda (Pörssitieto, Puuvillatehdas 2015), Seikku sågverk upp 

till 750 personer år 1914 (Satakunnan Kansa 5.9.2017). 

 

4.2.2 Hacklin 

År 1908 grundade bröderna Emil och Werner Hacklin Stufverifirma Bröder Hacklin. Bolaget 

bedrev lastningstjänster och fortsatte med Emils ledning då Werner grundade Skeppsagentur 

O.W. Hacklin år 2013. (Hacklin) Sedermera har affärsverksamheterna genom ångsåg, 

stuveritjänster, rederiverksamhet och mycket annat formats till det som bolaget är idag; ett 

logistikbolag som är verksamt i flera länder globalt med 160 anställda i Björneborg. 
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4.2.3 A. Ahlström med huvudkontor i Norrmark 

En av de största arbetsgivarna i Björneborgtrakten i slutet av 1800-talet, likt Rosenlew, var 

A. Ahlström Oy en stor sysselsättande aktör i Björneborgområdet och hela Satakunta. 

Ahlström hade sitt huvudkontor i Norrmark, där bolaget även hade en fabriksanläggning 

och där herrgården som Antti Ahlström bodde i var beläget.    

 

Av den svenska kulturen i bolaget A. Ahlströms hemort i Norrmark finns nu endast kvar 

den årliga julbönen på svenska som precis som i centrala Björneborg även ordnas i 

Norrmarks kyrka (Kyrkan i Björneborg, 2019) 

4.3 Lokala tidningar 

År 1852 publicerades första numren av Björneborgs Tidning. I samband med Björneborgs 

brand den 22. maj år 1852 avbröts dock publiceringen fram tills år 1860 då man åter kunde 

läsa nyheterna på svenska i Björneborg. År 1859 bodde endast 5 875 personer i Björneborg, 

varav 427 betraktades som fattiga. Efter branden påbörjades återuppbyggande av staden, 

vilket lockade nya invånare till staden, som förutom rederiverksamheten hade Björneborg 

mer att erbjuda. En av de första att flytta in i staden var Carl Otto Palander, före detta student 

vid Alexandriauniversitetet. Palander fick officiellt tillstånd att ta över Sjöblomska 

bokhandeln. Eftersom Palander blev sjuk och inte kunde driva bokhandeln anhöll Hampus 

Julius Odenburg från Stockholm tillstånd att driva boktryckeri istället. Förutom boktryckeriet 

startade den år 1841 inflyttade herremannen Björneborgs tändsticksfabrik. Tryckeriet togs 

över av Lojobördige Mauritz Thiesen, som med tidningens grundare och ansvariga utgivare 

Theodor Tigerstedt och redaktör Karl Gustaf Rosendahl publicerade den första 

svenskspråkiga tidningsupplagan i Björneborg sedan stadens brand, den 6. juli 1860. Dessa 

affärsmän utgjorde med sina affärsverksamheter delvis grundpelarna för den svenska 

befolkningen i Björneborg på 1800-talet. (Zilliacus, 1960) 

 

En liknande språkö var Tammerfors (Lönnroth, 2009). Den 24. april år 1860 stadfäste 

senaten privilegiet att en tidning vid namn Björneborgs Tidning, enligt privilegiet utfärdat 

av generalguvernören, fick tillstånd att utges på svenska. (Zilliacus, 1960) 
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Inte mycket senare publicerades första numret av tidningen Lounas, en tidning som även 

”fattiga arbetare” läste, år 1897 (Satakunta XVII: 153). Detta ledde till att dagstidningar nu 

även fanns till förfogande för finskspråkiga och inte endast för bildade svenskspråkiga 

(Satakunta XVII:155). Även på annat håll i Finland blev det allt vanligare med finskspråkiga 

dagstidningar. Från att ha funnits sju svenskspråkiga och två finskspråkiga tidningar år 1850 

började andelen finskspråkiga tidningar växa fortare än andelen svenskspråkiga under 1800-

talet (ibid.) 

 

 

Tabell 2. Andelen svensk- och finskspråkiga tidningar i Finland. Datakälla. Satakunta XVII 

 

  

 

Svenska Kulturfonden i Björneborg, stiftad år 1919, verkade å sin sida även för att bevara 

det svenska språkets ställning i Björneborg. (Zilliacus, 1960) Det svenska arvet syns 

fortfarande i gatubilden i Björneborg. Exempelvis stadshuset (känt som Juselius palats), 

bomullsfabriken och teatern har alla anknytning till det svenskspråkiga Björneborg. 

 

Satakunnan Kansa grundades under goda omständigheter från spridningens synvinkel. Ännu 

år 1840 utgjorde vägen längs västkusten mellan Åbo och norrut längs Bottenviken och vägen 

från Åbo till Tammerfors de enda postvägarna som korsade Satakunta, medan det postkartan 

från år 1877 fanns följande vägar: 

 

Åbo – Björneborg – Vasa 

Tammerfors – Karkku – Kiikka – Kjulo – Lauttakylä – Björneborg 

Urjala – Lauttakylä 

Lauttakylä – Alastaro – Björneborg – Eura – Yläne. (Satakunta XVII: 156 

 

Finlands postkarta illustrerad år 1897 (Riksarkivet) 
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När postens spridning underlättades blev det samtidigt lättare för befolkningen att få tag på 

samhällsinformation, vilket fick dem att intressera sig mer och mer för samhälleliga 

angelägenheter. Spridningen av den år 1847 grundade tidningen Suometar var inte lika 

lyckad på grund av föga intresse för omvärlden och lägre allmänbildning (Satakunta XVII: 

156), varför det kan tolkas som att spridningsnätverket utgjort ett avgörande startskott för 

spridningen av allmänbildningen. Förutom Suometar och Satakunnan Kansa hade det i 

Satakunda län även prenumererats följande finskspråkiga tidningar: 

 

Hämäläinen 

Kristillisä Sanomia 

Mehiläinen 

Oulun Wiikko Sanomia 

Porin Kaupungin Sanomia 

Sanomia Turusta 

Suomen Julkisia Sanomia och 

Suomen Lähetys-Sanomia. 

 

Samtliga dessa tidningar grundades mellan åren 1847 och 1860. (Satakunta XVII: 161) 

 

Trots fennomanin, som under 1800-talet hade som mål att få finskheten och det finska 

språket i majoritetsställning, kom finskspråkiga och svenskspråkiga bra överens i 

Björneborg. Tidningen Satakunnan Kansa är de facto ett resultat av fennomanin. En stor 

bidragande faktor till att finskspråkig befolkning under 1800-talet rörde sig mot Björneborg 
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var industrialiseringen, som även idag sysselsätter i staden. Riihentupa nämner att det 

förutom ömsesidigt behov av varandras kunnande och arbetskraft inte fanns en så brant 

särskiljning i social ställning mellan de olika språken i Björneborg. 

 

Industrialiseringen fortsatte och ledde till att staden växte snabbast i Finland, främst tack vare 

krigsskadestånd som bland annat Rosenlews industribolag tillverkade. Däremot hade 

flertalet svenskspråkiga lämnat Björneborg för att istället bosätta sig i Helsingforsregionen 

eller i Sverige. På grund av den industriella omstruktureringen blev dock Rosenlews 

industriella tillverkning för mångsidig för att tillhandahålla en struktur och såldes till 

finskspråkiga Rauma-Repola år 1987. Vid försäljningen förlorade de på svenska arbetande 

möjligheten att jobba på sitt modersmål, vilket också bidrog till att svenskspråkiga flyttade 

från Björneborg. (Satakunnan Kansa 19.5) De svenskspråkiga tappade sin sociala domän i 

samband med att arbetsplatsen försvann och det finska språket tog över. 

 

4.4 Andel svenska- och finsktalande i Björneborg under 
decennier från och med 1880-talet 

I detta kapitel redogörs för hur andelen finskspråkiga och svenskspråkiga i Björneborg har 

förändrats under århundraden. Speciellt fokus kommer att riktas på den tidsperiod som 

sträcker sig från 1880-talet till 1980-talet. Under denna tid föll de svenskspråkiga invånarnas 

andel både procentuellt och i individer. År 1880 var fortfarande 14,5 procent av befolkningen 

svenskspråkig, vilket mätt i individer var 1260. Förutom årtiondet 1920 har såväl den 

procentuella andelen svenskspråkiga som antalet svenskspråkiga individer minskat hela 

vägen fram till år 1980, då 0,6 procent, det vill säga 499 personer var svensktalande i 

Björneborg. 

 

4.4.1 Statistik över antalet invånare och procentuell andel modersmålstalare 

i Björneborg mellan åren 1880–1980 

 

 

Tabell 1. Statistik över språkandelar i Björneborg i antal och procentuell andel. 
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Ovanstående tabell har sammanställts från Suomenmaan tilastollinen vuosikirja, som har 

publicerats sedan 1879. Det är baserat på denna statistiska information som jag genomför 

min kvantitativa studie. Denna kombination av metoder är inte särskilt vanlig när man 

studerar språkbyte. Namei (2012) använder sig av kvantitativ metod i form av enkätstudier 

för att undersöka språkbyte bland personer som flyttat till Sverige från Iran och dess barn. I 

sammanställningen framgår bland annat antal invånare i varje stad och precisare information, 

som exempelvis antalet svenskspråkiga och finskspråkiga, har undersökts första året vart 

tionde år. Vissa förändringar i samlandet av statistiken har förekommit; till exempel har i 

1900 års statistik andelen invånare som talar ryska presenterats, dock inte längre år 1910. 

Statistiken publicerades ursprungligen på finska och franska, men 1950 byttes franskan till 

engelska. Statistiken för år 1933 var den första statistiken som även publicerades på svenska. 

År 1990 slutade man notera andelen finskspråkiga i statistiken, vilket innebär att endast 

andelen svenskspråkiga noterades. Därför är det osäkert hur stor andel av befolkningen var 

finskspråkiga alternativt hade ett annat modersmål. Dessutom finns det olika siffror per 

31.12.1990 års statistik från samma källa. I Björneborgs stads årliga statistik ”Tilastollinen 

Vuosikirja” från år 2018 (Porin Kaupunki, 2008) står det (s. 8) att det år 1990 bodde 76 357 

personer i Björneborg, med hänvisning till Statistikcentralen. Samtidigt står det på 

Statistikcentralens webbsidor att befolkningsmängden i Björneborg per 31.12.1990 var 

85 384 (jmf. Bild 1 och Bild 2 i appendix). Därför har jag begränsat tabellen till att endast 

visa åren 1880 till 1980. Denna tidpunkt kan såtillvida anses vara tillräcklig för denna studie, 

eftersom den svensktalande befolkningens mängd år 1980 endast var 0,6 procent och de 

finsktalandes 99,3 procent, vilket betyder att förfinskningen redan skett. 
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Graf 1. Graf över procentuella språkandelar i Björneborg. Visualisering av statistik från Tabell 1. 

 

Ovanstående graf illustrerar på ett tydligt sätt fördelningen mellan de olika språkgrupperna 

i Björneborg. Mellan åren 1920 och 1930 ökade Björneborgs befolkning med 1 281 

personer, samtidigt som antalet svenskspråkiga minskat med 344 och övriga ökat med 821. 

Samtidigt som den finskspråkiga befolkningen fortsatt sin snabba ökning ökade även 

antalet övriga från 1930 till 1940 och utgjorde nu 7,9 procent av Björneborgs befolkning. 

4.4.2 Analys av årtiondena mellan 1880–1980 

För att bättre kunna förstå förändringen som skett mellan årtiondena har jag delat detta stycke 

i de i Tabell 1 beskrivna årtiondena, vars statistik representerats. I varje rubrik nämner jag 

även andelen finsk- och svensktalande mellan årtiondena för att illustrera deras förhållande 

till varandra. 

4.4.2.1 1880 – 1889 –  Finskspråkiga 85,4 %, svenskspråkiga 14,5 % 

År 1870 hade grundaren Antti Ahlström köpt herrgården Herrgård i Norrmark, nuvarande 

Björneborg, på auktion efter att den tidigare ägaren Karl Johan Lönngren hamnat i 

ekonomiska besvär. Den från 1400-talet härstammande herrgården var i dåligt skick men i 

köpet ingick ett sågverk, mark och skog samt en smedstuga. Sågverket brann upp, likt 

sågverket i Pihlava, som Ahlström köpt (tidigare ägaren var ett bolag från Göteborg och 

dessförinnan byggdes sågen av Fredriksfors aktiebolag) 1889. Sågverken byggdes dock 

hastigt upp igen. Innan branden jobbade 160 personer på Pihlava sågverk (Björneborgs 

stad, 2020) 
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4.4.2.2 1890 – 1899 –  Finskspråkiga 89,9 %, svenskspråkiga 10,0 % 

Personalen på Pihlava såg ökade och låg mellan 295 - 360 personer. Järnvägen mellan 

Tammerfors och Björneborg blev färdig år 1895 och band samman Björneborg med 

industristaden Tammerfors (Björneborgs stad, 2020) 

 

Grundandet av tidningen Lounas 1897 möjliggjorde spridningen av allmänbildningen även 

till arbetarklassen (Satakunta XVII: 153). Tack vare bättre postnätverk blev tidningen Lounas 

spridning snabb och tidningen började anses vara en del av vardagen snarare än ett lyxobjekt 

(ibid.) 

År 1898 grundades Björneborgs Bomullsmanufaktur Aktiebolag. Bomullsfabriken 

behövde mycket arbetskraft och sysselsatte 14 år senare 650 personer och omsatte 4,5 

miljoner mark (Pörssitieto, Puuvillatehdas 2015).  

W. Rosenlew & Co moderniserade sin verkstad och verksamheten förbättrades 

ytterligare. Förutom ångfartyg tillverkades järnvägsvagnar 

4.4.2.3 1900 – 1909 –  Finskspråkiga 93,4 %, svenskspråkiga 6,5 % 

Pihlava sågverk visde sig vara en lyckad investering. Sågverket var igång dygnet runt och 

sysselstte 400-500 personer (Pihlavan saha, Björneborgs stad, 2020) 

Kulturen spred sig till Björneborg och bland annat teatern var aktiv. Arbetarna började bli 

alltmer medvetna och samhällsintresserade och en storstrejk bryter ut 1905, vilket kom att 

synas i stadsbilden (Björneborgs stad, 2020) 

Bomullsfabriken startade sin verksamhet år 1902. De kvinnliga anställda kallades 

”pumpuliflikka”, en dialektal förfinskning av svenska språkets ”bomullsflicka” (Björneborgs 

museum, 2020) 

En ny konkret förändring där finska språket spred sig var att Björneborg bytte 

administrationsspråk från svenska till finska år 1905, vilket man i Raumo redan hade gjort 

år 1876. (Satakunnan Kansa 19.5.2018) 

4.4.2.4 1910 – 1919 – Finskspråkiga 91,2 %, svenskspråkiga 5,4 % 

Inbördeskriget skakade kraftigt relationen mellan borgare och arbetare (Björneborgs 

museum, 2020).  

Under inbördeskriget blev Rosenlews verkstad offer för inbrott. Pengar togs ur kassan 

och maskiner slogs sönder. I elkraftverket Porin Voima (som även det ägdes av Rosenlew) 
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sprängdes två turbiner. Till följd av detta stannade produktionen och därmed arbetet i nio 

månader.  (Björneborgs stad, 2020) 

4.4.2.5 1920 – 1929 –  Finskspråkiga 91,6 %, svenskspråkiga 6,0 % 

Bomullsfabriken genomförde på grund av juridiska och ekonomiska orsaker en överlämning 

av bolaget till ett nytt bolag, Porin Puuvilla Oy. Bomullsfabrikens namn hade förfinskats till 

Puuvillatehdas, trots att de största ägarna fortfarande förhållandevis ägde lika många aktier 

efter nyemissionen. (Pörssitieto, Puuvillatehdas 2015) 

W. Rosenlew & Co köper en svensk ingenjörs patent för att tillverka jäst av genom att 

bryta sockret ur sulfitfabrikens restprodukt. Produktionen börjar 1928. Fabriken hade ett 

tiotal anställda. (Björneborgs stad, 2020) 

4.4.2.6 1930 – 1939 –  Finskspråkiga 89,5 %, svenskspråkiga 3,7 % 

Andra världskriget bröt ut 1939. I Tabell 1 kan man tydligt se att man höll statistik över tyska 

soldater och ryska krigsfångar (Nurmi, 2001), eftersom andelen av befolkningen som varken 

hade finska eller svenska som modersmål tredubblades från året innan och utgjorde 6,8 

procent av stadens totala befolkning.  

Järnvägen mellan Björneborg och Haapamäki blev klar och Björneborg blev mer 

lättåtkomligt för Mellersta Finland och viceversa (Björneborgs stad, 2020). Tack vare denna 

förbindelse blev det lättare för finskspråkiga att ta sig till Björneborg. 

Rosenlew bildar en idrottsförening, Rosenlewin Urheilijat (RU 38) år 1938 som 

mestadels består av bolagets anställda. 

4.4.2.7 1940 – 1949 –  Finskspråkiga 89,1 %, svenskspråkiga 3,0 % 

I början av 1940-talet hade tyskarna Mäntyluoto hamn som sin bas i Björneborg. Hamnen 

var i flitigt bruk. Det rådde stor brist på arbetskraft, som mestadels bestod av kvinnor. Därför 

användes även unga pojkar, fångar och krigsfångar som personal i hamnen. Andelen invånare 

som varken har finska eller svenska som modersmål har nu ökat med 546 personer till 7,9 

procent av stadens totala befolkning. Endast denna ökning var nästan lika stor som den 

svenskspråkiga befolkningen total sett under denna tidsperiod (677 personer). (Nurmi, 2001) 

 

Det statliga industribolaget Outokumpu grundade en metallfabrik i Björneborg. Det andra 

världskriget hade precis brutit ut och det fanns en stor, världsomfattande efterfråga av 
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krigsprodukter. Tjugo hyresbostäder byggdes bredvid fabriken för att ordna boende för 

arbetare, vilket ledde till att staden växte ytterligare. (Björneborgs stad, 2020) 

 

Krigsskadestånden bidrog till att folk, speciellt from närliggande kommuner, flyttade 

till Björneborg efter arbete på såväl de av svenska industrisläkter startade fabrikerna som på 

bolag med annan härkomst (exempelvis Outokumpu från Harjavalta). Således blev 

Björneborg Finlands femte största stad. (Björneborgs stad, 2020) 

 

Ahlström startade upp en fabrik som började tillverka träfiberskiva av sågavfallet från 

Pihlava såg. Antalet anställda i Ahlströms fabriksområde i Pihlava gick upp till tusen 

personer. (Björneborgs stad, 2020) 

 

Suojarakenne Oy grundades år 1942 för att tillverka skydssmateriel under krigstiden. 

4.4.2.8 1950 – 1959 –  Finskspråkiga 98,4 %, svenskspråkiga 1,6 % 

Även Outokumpu deltog i tillverkningen av krigsskadestånd till Ryssland. År 1950 fanns ca. 

etthundra arbetarbostäder och total sysselsatte 764 personer. 

Suojarakenne har bytt namn till Teljän tehtaat och börjat tillverka promar som 

krigsskadestånd. Fabriken sysselsätter 248 personer år 1950. 

 

Krigsskadestånden var färdigbetalda år 1952. Mestadels bestod skadestånden av 

lokomobiler och pråmar. År 1949 stiftades aravalagen, vilket ledde till att byggan 

det av höghus ökade kraftigt 

 

År 1957 grundar Outokumpu Oy, Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy, Imatran 

Voima Osakeyhtiö, Typpi Oy och Otanmäki Oy tillsammans Vuorikemia Oy för att börja 

tillverka titanoxidpigment (Satakunnan Kansa 15.9.2018) 

4.4.2.9 1960 – 1969 –  Finskspråkiga 98,9 %, svenskspråkiga 1,1 % 

Vuorikemia blev år 1961 Kemira. Bolaget hade då redan 810 anställda. 

(Uppslagsverket) 
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4.4.2.10 1970 – 1977 –  Finskspråkiga 99,2 %, svenskspråkiga 0,7 % 

Rauma-Repola hade köpt en 24 hektar stor tomt i Mäntyluoto i Björneborg år 1969 för att 

börja bygga komponenter till kärnkraftverk. Tillverkningsplanerna påverkades dock av 

oljefynderna under 1960-talet, vilket ledde till att man började tillverka oljeupptäcktsfartyg. 

På 1970-talet blev Rauma-Repolas fabrik världens största tillverkare av dessa. (Yle, 

12.2.2017) 

Rosenlews jästfabrik lades ner år 1970. (Björneborgs stad, 2020) 

4.4.2.11 1980 – 1989 –  Finskspråkiga 99,3 %, svenskspråkiga 0,6 % 

Rosenlewsläkten samt släkten von Frenckell, som genom äktenskap blivit nära släkter säljer 

sina andelar (68 procent) till Rauma-Repola Oy som fusionerades med bolaget. Den största 

kvarvarande, ursprungligen svenska industriella epoken tystnade i Björneborg. (Pörssitieto, 

Rosenlew 2015) 

Björneborgs tändsticksfabrik som varit verksam i 150 år lade ner sin verksamhet 

(Björneborgs stad, 2020) 

 

4.4.3 2020-talet: Finskspråkiga blir intresserade av svenska språket 

Trots att staden endast har 0,5 procent svenskspråkiga invånare har antalet inte blivit noll. I 

Björneborgs svenska samskola kan man gå hela vägen från daghem till gymnasium 

(Björneborgs svenska samskola). Det som gör skolan speciell och speciellt viktig för den 

språkö som den svenskspråkiga befolkningen i Björneborg består av är att Björneborgs 

svenska samskola erbjuder språkbad i barnträdgården och intresse för att få gå i 

svenskspråkig skola finns även i familjer som endast talar finska hemma (Svenska Yle, 

12.3.2019) 

 

Från ett språksociologiskt perspektiv är det mycket intressant att finskspråkiga intresserar sig 

för att även lära sig svenska, eftersom det indikerar på att Björneborg inte blivit helt finskt 

trots att andelen svensktalande endast är 0,5 procent. Svenska Yle (12.3.2019) intervjuade 

elever från Björneborgs svenska samskola. En av de intervjuade är en gymnasieelev med 

helfinsk familj. Hon nämner att ”Jag är ingen finlandssvensk men känner mig ändå som en 

minoritet”. Hennes föräldrar hade gjort valet att låta henne gå i språkbad, vilket hon nämnde 

att väckte förundran bland andra människor. Eleven anser själv att hon gillar språket och att 
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flerspråkighet ökar möjligheterna till att få en framtida arbetsplats. Attityden gentemot att 

kunna två språk verkar vara positiv och är alltså helt annan än den var i början av 1920-talet, 

som beskrivits i teoridelen. Man kan således säga att Jürgen et als. 2010 påstående om att 

språket ses som positivt stämmer överens bland alla samhällsnivåer nu. ”Köksfinskan” lär 

knappast alltid ha varit grammatiskt korrekt och har säkert innehållit en massa svenska 

låneord, men å andra sidan baserar sig den heller inte på någon dialekt, snarare på accent 

som beskrevs i teoridelen. En av eleverna nämner att de känner utanförskap på grund av för 

lite samarbete med andra skolor och att man blir utpekad. Det finns en tydlig identitetsfråga 

för de unga som inte går i finskspråkig skola i staden. 

 

 

 

5 Slutsats och avslutande kommentarer 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur staden Björneborg blivit enspråkigt 

finskspråkigt från att ha varit tvåspråkigt finskspråkig och svenskspråkig samt att undersöka 

hurdan påverkan förändringen haft i stadens utveckling och bild idag. Som underlag till 

studien har jag studerat förändringen i antalet finsk- och svensktalande invånare i Björneborg 

mellan år 1880 och 1980, mellan vilka andelen svenskspråkiga föll från 14,5 till 0,6 procent. 

Dessa årtionden har jag jämfört mot kvalitativa data med språksociologiska begrepp och 

historiska metoder. Studien kommer fram till att de av svenskspråkiga affärsmän bildade 

industriella bolagen under slutet av 1800-talet förde med sig ett stort behov av arbetskraft 

som kom från samtliga delar av landet, samtidigt som flera finska tidningar grundades och 

postvägarna i Finland utvidgades från enstaka till utvidgade nätverk. På 1940-talet ökade 

efterfrågan på arbetskraft avsevärt efter att flera industribolag, bland andra statliga 

industribolaget Outokumpu och Rauma-Repola, som hade finska styren, startade sin 

produktion i Björneborg och bidrog till att stadens invånarantal steg avsevärt samtidigt som 

den svenskspråkiga befolkningen procentuellt blev en allt mindre minoritet i staden. 

I jämförelse med de största städerna i länen norr och söder om Satakunta är resultatet 

intressant. Precis som Björneborg är såväl Åbo som Vasa belägna vid västkusten och har 
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bägge städer kvar det svenska språket starkt: Åbo 5,5% och Vasa 40,3% år 2019 

(Statistikcentralen). Detta tyder på att den stora efterfrågan av arbetskraft som 

industritillverkningen hade var en enorm bidragande faktor till förfinskningen av staden. 

Jämför man med Raumo, en annan jämförelsevis stor stad i Satakunta, är tendensen liknande: 

År 1880 bodde det 71 svensktalande personer i Raumo av totalt 3 370 invånare, vilket utgör 

2,1 procent (Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1883). År 2019 utgjorde den 

svenskspråkiga andelen invånare i Raumo 0,3 procent. 

5.2 Kritik mot studien 

Studien omfattar kvantitativa data som är plockade ur årsstatistik som samlats in i över ett 

århundrade. Trots att statistiken som samlats in under denna tidsperiod är densamma från 

årtionde till årtionde kan samlingsmetoderna ha varierat under årtiondena. Kritiken mot 

samlingsmetoderna kan anses vara befogad, eftersom det förekommer olika uppgifter om 

såväl totala antalet invånare som antalet svensktalande invånare i Björneborg år 1990 (se 

Bild 1 och Bild 2 i appendix). Trots att det kan förekomma felaktigheter är förändringarna 

mellan årtiondena stora och ger därför, trots osäkerhet i exakta siffror, en mycket bra 

indikation på rådande läget under årtiondena. 

Med hjälp av min kvalitativa, historiska metod har jag redogjort för historiska händelser 

och företeelser som haft en inverkan på det finska (och svenska) språkets ställning i 

Björneborg. Dessa händelser utgör dock endast en bråkdel av allt som hänt i staden under 

åren. Trots att dessa händelser inverkat på språkliga situationen i staden kan de inte anses 

vara de enda orsakerna till att det finska språket spridit sig i omfattande takt. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns lite skrivet om förfinskningen av tvåspråkiga eller helt svenskspråkiga städer. 

Förutom Björneborg skulle det även vara av intresse att undersöka förfinskningen av 

grannstaden Raumo samt av förfinskningen av andra språköar i Finland, som exempelvis 

Tammerfors, Kotka, Uleåborg och Varkaus med samma forskningsmetod. Undersökandet av 

denna språkliga förändring skulle genom kvantitativa och kvalitativa data inte endast 

redogöra för vilken betydelse olika faktorer, exempelvis nya arbetsplatser, har på 

språkfördelningen och språken. 
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Utöver att ha undersökt hur förfinskningsprocessen har skett i Björneborg skulle det vara 

mycket intressant att undersöka hur det finska talspråket i dagens Björneborg påverkas av att 

det svenska språket så länge varit en del av staden samt huruvida de svenskspråkiga 

industrisläkterna, trots att verksamheten inte är sig lik från 1800- och 1900-talen, innehar en 

viss status i finsk tillverkningsindustri. 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle vara attityden mot svenska språket i Björneborg. 

Likaså vore det intressant att genomföra en djupare forskning av dialektala ord som har 

uppkommit ur ”köksfinskan” på grund av att språkbarriärer brutits i Björneborg och i vilken 

utsträckning dessa, genom språkdomän nybildade orden lever kvar. Exempelvis syftar 

benämningen ”pumpuliflikka” tydligt på svenska språkets bomullsflicka och på att (den 

kvinnliga) personen i fråga arbetade på bomullsfabriken i Björneborg. 

 

Från ett språksociologiskt perspektiv skulle det vara av intresse att studera familjer som 

endast pratar finska hemma. I Svenska Yles intervju konstaterade en elev att eleverna 

sinsemellan pratar finska på rasterna. Detta innebär att kodväxling sker i skolan. Eleven anser 

sig vara stolt över att kunna prata svenska och önskar att hon kunde använda det mera. Att 

det finska språket talas under rasterna i en svenskspråkig miljö tyder på att det, trots att miljön 

annars är svenskspråkig, verkar kännas tryggare att tala det finska språket. Kanhända beror 

detta på att en del elever har finska som modersmål och därför från tidiga år känt sig tryggare 

i att använda det språket. Detta indikerar på att beteendet är kopplat till barnens 

språksociologi, eftersom deras förhållande till språk ändras då förhållandet till samhället 

förändras (från klassrum till rast och fritid) på grund av de underliggande sociala 

identiteterna (Nationalencyklopedin). Detta kunde fungera som en grund för en vidare studie 

inom ämnet. 
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Bild 2. Uttag ur Björneborgs stads årliga statistik (Porin Kaupunki, 2018. Tilastollinen 

Vuosikirja 2018:8) 
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Bild 3. Andelen svenskspråkiga i Björneborg enligt Statistikcentralens webbtjänst 
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Bild 4. Andelen svenskspråkiga i Björneborg år 1990 enligt Suomen tilastollinen vuosikirja 

(1992), som tillhandahålls av Statistikcentralen. 

 

 

 

 

 


