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Forskarnas favoriter och det stora outforskade
En grovgenomgång av finländska skönlitterära författare  
på svenska 1830–1930 och deras synlighet i databasreferenser 
och sekundärlitteratur
Av A N NA  BI S T RÖM1

Databaser har blivit allt viktigare som källor för information om författare och littera-
tur. Man kan därför fråga sig om databaserna bidrar till att skriva litteraturhistoria, och 
i så fall på vilket sätt. I denna artikel sammanställer jag data om och tar ett nytt helhets-
grepp på finländska skönlitterära författare som skriver på svenska under hundraårs-
perioden 1830–1930 samt diskuterar författares synlighet i databaser, huvudsakligen i 
sökdatabasen Finna.

Inledningsvis behandlar studien teoretiska och metodologiska frågor samt urvals-
principer. Därefter studeras kartläggningen av finländska författare som skriver på 
svenska 1830–1930 på en tidslinje. Vidare studeras resultatet av databassökningar, med 
särskild betoning på referenser till sekundärlitteratur, utifrån följande frågor: Vilka 
övergripande tendenser ser vi i träffmängden och förekomsten av databasreferen-
ser, och vad berättar databasreferenserna om produktionen av sekundärlitteratur och 
forskningslitteratur kring finländska författare som skriver på svenska? Vilka mönster 
kan man urskilja i hur olika författare, och därmed olika typer av litteratur, placerar 
sig i sammanställningen? Vilka drag är utmärkande för de synliga och de mindre syn-
liga, eller osynliga, författarna? Vilka tidsperioder och genrer syns mer, och vilka får 
mindre synlighet?

Eftersom artikeln inleder en mer omfattande studie om kvantitativ information be-
träffande finländska författare på svenska ägnar jag de metodologiska frågorna relativt 
stort utrymme och fokuserar i analysen på några av de övergripande resultaten. I kom-
mande artiklar ska jag bygga vidare på insamlad data och fördjupa analysen kring några 
centrala aspekter, såsom genusfördelningen i materialet.2 Genom de metoder och teo-
rier som används anknyter min studie till det pågående brytningsskedet inom littera-
turhistorieskrivningen, även den finländska, där användningen av stora material och 
digitala metoder har kommit att spela en allt viktigare roll.3 De litteraturhistoriska frå-
geställningarna i studien kombineras också med litteratursociologiska perspektiv.

Några litteratursociologiska studier kring den finländska litteraturens villkor, popu-
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laritet och synlighet har gjorts tidigare. Min studie bygger vidare på centrala verk som 
Juhani Niemis Suomalaisten suosikkikirjat från 1997, som kartlägger de mest populära 
böckerna i Finland bland annat utifrån antalet och storleken på upplagor samt uppgif-
ter om försäljning, liksom på Erkki Sevänens Vapauden rajat från 1994, där det under-
söks hur olika mekanismer i samhället reglerar produktionen och förmedlingen av lit-
teratur i Finland under åren 1918–1939.4 Senare studier, som diskuterar andra aspekter 
av det litterära fältet, har även kombinerat digitala metoder och material med ett läsar- 
eller receptionsperspektiv, som också går utanför den nationella kontexten eller litte-
raturen, exempelvis i Kati Launis artikel om utlåningsstatistik.5

Även om finländsk litteratur på svenska ingår, och i viss mån beaktas och syns, i de 
bredare studierna av till exempel Niemi och Sevänen, har det hittills saknats mer över-
gripande studier baserade på data specifikt om denna litteratur. En del studier speci-
fikt om den finländska litteraturen på svenska finns ändå kring mer avgränsade ämnen, 
eller med andra infallsvinklar än dem jag fokuserar på här, så som i Tomi Riitamaas ny-
ligen utgivna doktorsavhandling.6

Många tidigare litteratursociologiska studier i den finländska litteraturen har fokus 
på utgivningen och spridningen av skönlitteratur, medan receptionen i sekundär- och 
forskningslitteratur är mindre studerad.7 Mer avgränsad information och kommen-
tarer om forskningslitteratur kring finländsk litteratur finns i exempelvis Niemis och 
Sevänens studier, vilket jag återkommer till senare i diskussionen. Jag kommer också att 
återknyta till en essä av Agneta Rahikainen som kommenterar den rikliga utgivningen 
om J.L. Runeberg inom Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) som uttryck för en 
form av Runebergkult. I SLS utgivning finner Rahikainen nästan 20 böcker och mer 
omfattande studier kring Runeberg och totalt cirka 180 artiklar.8 Rahikainen spårar 
också några trender i SLS (artikel)utgivning som likaså kan vara intressanta som bak-
grund för min diskussion. Exempelvis finns ett starkt fokus på äldre litteratur med en-
dast 93 artiklar om 1900-talslitteratur, skrivna under perioden 1900–2009, och den 
första monografin om 1900-talslitteratur först 1932.9 Den lyriska modernismen i Fin-
land och Sverige har behandlats i 26 artiklar, utkomna från 1952 framåt. Samtidslitte-
ratur behandlas första gången år 1980.10 Om kvinnliga författare finns endast 42 ar-
tiklar, från 1902 framåt (av vilka 12 om Edith Södergran). Den näst mest studerade 
författaren i SLS-utgivningen är Topelius (med 21 artiklar, utöver en rad artiklar i en 
festskrift), därpå följer Södergran, Arvid Mörne och K.A. Tavaststjerna.

Min studie kan också sättas i relation till traditionen av kvantitativ, litteratursocio-
logisk forskning om bokutgivningen och det litterära fältet i Sverige, som i likhet med 
den finländska forskningen på området ofta baserar sig på bland annat bibliografier 
och bibliotekskataloger – men synligheten i databaser är mer sällan ett fokus i sig, även 
om det ingår reflexioner över informationskällornas fördelar och brister. Denna tradi-
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tion inleddes tidigt med omfattande studier om bokutgivningen av till exempel Lars 
Furuland och Hans Olof Johansson, och har på senare år fortsatt med avhandlingar av 
forskare som Åsa Warnqvist om poesiutgivningen och Karl Berglund, som anlägger 
statistiska och kvantitativa perspektiv på svensk kriminallitteratur.11 Den finländska 
litteraturen på svenska syns i viss mån också i sverigesvensk forskning på området. Det 
handlar då främst om mer kända författare som tagits in i en gemensam svensk kanon 
eller inkluderats i den svenska litteraturen och fått spridning i Sverige genom att de ut-
kommit i delupplagor för en sverigesvensk läsekrets.12

Jag är medveten om att kvantitativa studier om författares synlighet också kunde 
kopplas till frågor om kanonisering. Att litteraturhistorieskrivning och litteraturforsk-
ning har en central roll i kanonbildningen är ofta en utgångspunkt i nyare litteratur-
forskning, så som i Anna Williams studie av hur kvinnliga författare förekommer i lit-
teraturhistoriska översiktsverk.13

Franco Moretti menar tvärtom att forskarnas aktivitet endast är en återspegling av 
de kanoniseringsprocesser som sker annorstädes, vilket baserar sig på Morettis upp-
fattning om kanon som empiriskt och mätbart (i bestående försäljningsframgångar).14 
Juhani Niemi ger en något mera nyanserad bild som kan sammanfattas så att forskning 
mycket väl kan inverka på intresset för en författare eller ett verk, samtidigt som forsk-
ningsintresse inte på något entydigt sätt går hand i hand med den breda publikens in-
tressen på längre sikt, eller med verkens kanonisering och status.15 Anna Williams på-
pekar också den diskrepans som kan finnas mellan publikens och litteraturhistoriens 
kanon,16 vilket stödjer synen att litteraturhistorien inte enbart innebär en direktåter-
spegling av marknaden.

I denna studie går jag inte närmare in på frågorna om kanonisering eftersom den i 
sig inte ger svar på frågor om vilka författare som kanoniseras och vilken betydelse se-
kundärlitteraturen eller databasreferenserna har i processen. Anna Williams påpekar 
också riskerna med att fokusera en kanondiskussion och litteraturhistorieskrivning på 
kvantiteter.17 Kanoniseringsprocesserna i sig skulle kräva en mera omfattande kvalita-
tiv analys, vilket inte är möjligt utifrån mängden träffar och referenser i databaser som 
gäller ett stort material. Min studie kunde ändå utgöra en bakgrund för att studera och 
fördjupa mer avgränsade frågeställningar av den typen.

Teoretiska utgångspunkter
Kvantitativa litteraturstudier har på senare tid ofta förankrats hos den nämnda Franco 
Moretti som hävdar att ett större avstånd till litteraturen, med utgångspunkt i fjärrläs-
ningsmetoder, ger ny kunskap, exempelvis om fenomen som är större eller mindre än 
den enskilda texten, som teman, genrer eller system.18 Moretti använder begreppet the 
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great unread, lanserat av Margaret Cohen, för att beteckna de ”forgotten 99 per cent” 
av litteraturen som ligger utanför den kanon.19 Även min studie omfattar både kano-
niserade texter och bortglömd litteratur.

Kvantitativa perspektiv sätts ofta i förbindelse med utvecklingen av digital humani-
ora. Samtidigt kan man påminna om att ett makroskopiskt perspektiv på litteraturen, i 
syfte att identifiera övergripande mönster, har en längre historia, vilket exempelvis Ted 
Underwood refekterat över i en essä där han lyfter fram tidigare forskning med bokhis-
toriskt, sociologiskt och lingvistiskt perspektiv samt en fjärrläsningstradition före och 
vid sidan om de senaste decenniernas digitala utveckling.20

Det för Moretti åtminstone inledningsvis typiska förespråkandet av fjärrläsning 
som ersättning för (när)läsning och kvalitativ tolkning har också ifrågasatts av flera 
forskare till förmån för kombinationer av litteraturvetenskaplig domänexpertis och 
fjärrläsningsmetoder – att litteraturforskare ska kunna både läsa och räkna, som 
Richard Jean So formulerat det.21 Även jag ser som viktigt att inte bara ta fram kvanti-
tativ information, utan också analysera den kvalitativt.22

Jag tar särskilt fasta på en syn på kvantitativ metod som bland andra Katherine Bode 
för fram i boken Reading by Numbers, där hon undersöker australisk litteratur och i lik-
het med mig utgår från metadata och bibliografiska uppgifter (i ett kapitel även sekun-
därlitteratur) snarare än de litterära texterna i sig.23 Bode går i dialog med de litteratur-
forskare som riktat kritik mot kvantitativ metod bland annat för att den inte uppfattar 
nyanserna och komplexiteten i litteraturen. Samtidigt är Bode kritisk mot hur kvanti-
tativ metod associeras med anspråk på exakthet och objektivitet, exempelvis i Moret-
tis forskning. I en jämförelse mellan språk och siffror i litteraturforskning pekar Bode 
på den problematiska tendensen att framställa kvantitativa resultat som absoluta fakta, 
men samtidigt på att problemet inte ligger i själva metoden. Bode betonar att siffror, 
på samma sätt som språket utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt, är ofullständiga, in-
exakta och medierade, men att de – i brist på perfekta alternativ – utgör redskap i våra 
försök att nå kunskap om det litterära fältet. Bode betonar samtidigt den bredd och de 
historiska och komparativa perspektiv som kvantitativ forskning kan bidra med, och 
som inte är möjliga utifrån kvalitativ närläsning av enskilda texter.24

En liknande tanke framför Richard Jean So i rubriken till en artikel, formulerad ge-
nom citatet ”all models are wrong”, vilket pekar mot den förenkling som är en grund-
läggande egenskap i statistiska modeller.25 So betonar särskilt det processuella och ex-
perimentella i modellering, där ”fel” ses som en del av vetenskapen. Det viktiga är inte 
att insistera på att modellen har rätt eller nästan rätt, och att föra fram en empirisk 
sanning att antingen acceptera eller avvisa, utan snarare att reflektera över och förstå 
på vilka sätt ”modellen har fel”.26 Den självreflexiva värderingen av vad modellen visar, 
och samtidigt de punkter där modellen misslyckas i att visa detta, är enligt So en väg 
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till fruktbara insikter (ett sätt att tänka som möjliggörs av modellering). En analys av 
felen kan också användas för att ytterligare utveckla modellen.

Att använda siffror och kvantitativa perspektiv är i Bodes tolkning inte ett drama-
tiskt avsteg från, utan ett logiskt nästa steg i det kulturmaterialistiska forskningsper-
spektivet som likaså argumenterat för att öppna blicken för det litterära fältet i bredare 
bemärkelse.27 Hon för fram en syn på framtagande, presentation och tolkning av data 
inte som objektiv sanning, utan som en form av representation och argument.28 Det 
makroskopiska perspektivet kan också ses mot bakgrund av hur bokhistoriker gjort 
jämförelser mellan kvantitativa studier och grova skisser eller kartor; resultat av den 
kvantitativa analysen bör, som Bode uttrycker det, ses som indikationer på snarare än 
bevis för historiska trender.29

Användning av bibliotekskataloger – tidigare i regel tryckta sådana – databaser, di-
gitala arkiv och andra arkivkällor, har förekommit i tidigare litteratursociologisk forsk-
ning, liksom idag bland forskare på det växande fältet digital humaniora. Det finns 
alltså en längre tradition också i diskussionen kring metodologiska frågor i samband 
med användningen av sådana informationskällor.30 Som exempelvis Mikko Tolonen, 
Leo Lahti, Hege Roivanen och Jani Marjanen nämner har bibliotekskataloger tradi-
tionellt använts för materialsökning, medan användning i forskningssyfte innebär att 
få en överblick över större helheter av material.31

Också Katherine Bode knyter sin ovan beskrivna kritik till användning av databaser 
och liknande informationskällor i forskning. Hon påtalar att Moretti skriver in en exakt-
het, objektivitet och universell lagbundenhet i sina resultat som de inte kan göra anspråk 
på, och som förmodligen inte ens är möjliga, bland annat eftersom de informationskällor 
som undersökningar baserar sig på inte kan antas vara fullständiga eller heltäckande.32 
Bode lyfter också fram att man bör vara medveten om begränsningarna och olika om-
ständigheter kring hur informationskällorna sammanställts, och om att urvalet bygger 
på mänskliga tolkningar. En viktig poäng som förs fram av Ted Underwood är också att 
det inte finns ett rätt svar på frågan vad som är en historiskt relevant och pålitlig samling 
eller informationskälla, då det bland annat beror på vilka frågor som ställs i en studie; en 
jämförelse mellan olika urval kan också vara en mera fruktbar utgångspunkt.33

Resultaten i en databas, i detta fall i första hand Finna – har jag valt att beskriva med 
begreppet databassynlighet, vilket syftar på hur författarna och material om dem före-
kommer och syns i databaserna. En databas kan inte jämföras med en systematiskt sam-
manställd forskningsbibliografi, där målet (som visserligen är svårt att uppnå också i en 
mer systematisk sammanställning) är en heltäckande genomgång utifrån entydiga, ut-
talade och klara kriterier och som inte inkluderar något som inte uppfyller kriterierna. 
Utifrån begreppet databassynlighet blir däremot också många ”irrelevanta” träffar in-
tressanta. Då berättar exempelvis dubbletter av samma referens om att materialet har 
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en större spridning (finns på många bibliotek eller i både tryckt och elektronisk form). 
Databassynlighet kan också handla om att författarens namn är mer eller mindre känt 
för den som katalogiserar vilket kan påverka om namnet anses viktigt att notera som 
ämnesord i metadatan, och det kan berätta om hur noggrant material om olika perso-
ner sammanställts och registrerats.

Att det existerar litteratur om en författare har i praktiken mindre betydelse om 
denna litteratur inte är katalogiserad och sökbar i dessa informationskällor. Bristen på 
databassynlighet kan också antas bidra till fortsatt eller ökad osynlighet; det blir svå-
rare att hitta information och skriva ny litteratur om sådana författare om vilka infor-
mation inte hittas. Också det motsatta gäller; synlighet i databaserna skapar förut-
sättningar för att skriva mer ny litteratur om författare. Genom mitt fokus på databa-
serna betonar jag i artikeln ett nutidsperspektiv vid sidan av det historiska; jag ser det 
som intressant att främst se på den information vi har tillgång till och som används 
idag. Data bassynligheten kan också jämföras med Bodes kritik mot att alltför entydigt 
knyta litterära verk och författare till tiden för produktion och utgivning.34 Hon talar 
snarare för att se det litterära systemet som en kontinuerligt pågående dialog, där också 
verkens senare liv har betydelse. Databasernas kaos speglar ofta just den här aspekten; 
det kaotiska och inexakta ingår alltså i min förståelse av databassynlighet.

En annan viktig teoretisk diskussion i artikeln berör frågan vad en författare är, 
som också ställts av Michel Foucault i hans klassiska essä. Detta har sin bakgrund i 
att min sammanställning av data visar att många författare kombinerat sitt skrivande 
med andra roller och att även sekundärlitteratur och databasreferenser kring författa-
ren delvis handlar om dessa andra roller och verksamheter. Foucaults essä är ett svar 
och en fortsättning på Roland Barthes deklaration av författarens död, men samtidigt 
en öppning för författarens återkomst i litteraturvetenskapen.35 Foucault introducerar 
begreppet författarfunktionen, vilket syftar på en konstruktion som uppstår till följd 
av hur en samling texter kopplas till ett subjekt. En tanke hos Foucault som är frukt-
bar som bakgrund för min analys är hur användningen av författarens namn skiljer sig 
från övrig användning av personnamn.36 Författarnamnet har en avgörande förbin-
delse med de texter som tillskrivs personen/författaren. Det påminner om att förfat-
taren inte enbart är någon som skrivit en rad texter, utan en person som också lämnat 
efter sig andra spår än de litterära.

I detta avseende stöder jag mig särskilt på sociologen Bernard Lahire som lyfter fram 
den ofta bortglömda aspekten av litteraturen att författare kombinerar sitt författar-
skap med andra verksamheter. Lahire talar om författarnas ”dubbelliv”.37 I kritisk op-
position mot bland annat Pierre Bourdieus fältteori påpekar Lahire att en författare 
inte kan sägas ”tillhöra” det litterära fältet. Det här kopplas även till att skrivandet ofta 
inte ger en säker inkomst och författare därför har andra jobb och aktiviteter vid sidan 
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om skrivandet.38 Därför finns det en variation i hur mycket och på vilket sätt förfat-
tare investerar i det litterära ”spelet”.39 Något som kan lyftas fram i ännu högre grad än 
Lahire gör, är att orsakerna till författarnas olika roller inte enbart är ekonomiska; en 
författares verksamhet inom olika medborgarrättsrörelser har exempelvis andra motiv 
och genererar sällan betydande inkomster. Likaså kan man påminna om att förutsätt-
ningarna att leva och verka som författare även historiskt sett är varierande. Detta oak-
tat är det en viktig aspekt av det litterära som Lahire för fram.

Lahire påpekar att vi förlorar viktiga aspekter i det litterära universumet ur sikte om 
vi ignorerar att författaren rör sig mellan det litterära och andra verksamheter (in i och 
ut ur spelet), samt vem författaren är utanför litteraturen.40 Lahire understryker att 
författarnas deltaganden i olika universum är regel och inte undantag.41 Han tar också 
upp de privata rollerna, en aspekt som i likhet med andra verksamheter som ligger vid 
sidan om det litterära, faller utanför fältteorin.42

Materialavgränsning – perioden 1830–1930 
och den finländska litteraturen på svenska
Urvalet och förteckningen över finländska författare som gett ut skönlitteratur på 
svenska under åren 1830–193043 har jag gjort med utgångspunkt i de delar av den 
tryckta bibliografin Suomen kirjailijat. Finlands författare som omfattar författare som 
inlett sin litterära verksamhet under åren 1809–1916 respektive 1917–1944, eftersom 
det är rimligt att anta att författare som är verksamma 1830–1930 finns inom dessa tids-
spann. Bibliografierna innehåller förteckningar inklusive bibliografier över finländska 
författare.44 Bibliografin omfattar litteratur utgiven i bokform, tidskrifter och litterära 
kalendrar, samt uppförda dramer (som inte alltid är tryckta). Även om bibliografierna 
inte kan antas vara heltäckande (särskilt beträffande litteratur som inte kommit ut i 
bokform), och även om urvalskriterierna i dem, så som Erkki Sevänen beskrivit, inte 
på alla punkter är helt enhetliga eller konsekventa,45 är de en betydligt rikare källa då 
det gäller att få information om vilka författare som varit verksamma, jämfört med till 
exempel litteraturhistoriska verk.

I artikeln inkluderas finländska författare som gett ut åtminstone något verk på 
svenska under hundraårsperioden 1830–1930. Inledningen på perioden, 1830, sam-
manfaller med debuten för den på svenska skrivande nationalskalden i Finland, Johan 
Ludvig Runeberg. De kommande decennierna ser vi en växande litterär kultur i Fin-
land. Året 1930 är lämpligt som slutpunkt då det ligger tillräckligt långt tillbaka i tiden 
för att vi ska ha ett längre perspektiv på mängden sekundärlitteratur kring tidens för-
fattare. Slutpunkten 1930 innebär också att den tidiga finlandssvenska modernismen 
med god marginal kan beaktas i studien.
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Kristina Malmio har beskrivit svårigheterna i att ringa in och avgränsa kategorin 
finländsk litteratur på svenska, liksom minoritetslitteratur, inte minst idag då även be-
grepp som nation, litteratur, identitet och gräns i allt högre grad problematiserats och 
dekonstruerats.46 Också i sammanställningen av data för min artikel har det framgått 
att finländska författare som skrev på svenska, inte minst i äldre tid, ibland var bosatta 
i andra länder än Finland, och ofta gavs ut på förlag i andra länder, särskilt i Sverige.

I denna artikel har jag valt att tala om finländsk litteratur på svenska snarare än 
svensk litteratur i Finland, eftersom språket varit en viktig utgångspunkt i urvalet sna-
rare än det land där författarna verkat eller gett ut sina verk. Själva begreppet Finland 
har också haft en skiftande betydelse under den period jag utgår från, då det gick från 
att tillhöra det ryska riket till att bli ett självständigt land. ”Finland” var något som i 
hög grad förhandlades fram och skapades i den litteratur som skrevs under perioden. 
Dessa faktorer ska beaktas då man ser på materialurvalet och antalet författare, vilket 
påminner om att synlighet i bibliografier och databaser inte enbart handlar om kvan-
titeter, utan också kräver kvalitativ tolkning.

Utifrån en i forskningen etablerad distinktion, använder jag inte finlandssvensk lit-
teratur som samlingsbeteckning för mitt material: begreppet finlandssvensk var re-
sultatet av en debatt från 1880-talet framåt, som följde på språkliga och politiska för-
ändringar i landet.47 Svenskan förlorade gradvis sin status som dominerande språk för 
administration, bildning och kultur i Finland och det uppstod ett behov att skapa 
en gemensam identitet för klassmässigt separata grupper av svensktalande finländare. 
Med andra ord har begreppet finlandssvensk inte använts om litteratur som utkommit 
före de diskussioner som i förlängningen ledde till begreppets etablering.

Data som sammanställts i studien har också synliggjort språkliga gränsfall, särskilt 
att många författare har en flerspråkig (ofta finsk-svensk) produktion. Eftersom syf-
tet från början har varit bredd snarare än snäv avgränsning har jag i de flesta fall inklu-
derat också dessa i ”den finländska litteraturen på svenska”, så länge skönlitteratur på 
svenska ingår i produktionen under perioden 1830–1930. Ett undantag är några förfat-
tare som har en marginell produktion på svenska48 och som är rikligt omskrivna i sam-
band med den finskspråkiga litteraturen. Detta gäller exempelvis Santeri Alkio, Santeri 
Ivalo, A.V. Koskimies, Larin-Kyösti, F.E. Sillanpää och Minna Canth.49

Att jag valt att lyfta ut dessa författare ur den kvantitativa analysen innebär inte att 
deras texter på svenska inte skulle kvalificera sig som finländsk litteratur på svenska. 
Flerspråkigheten är i sig ett intressant och ofta osynliggjort fenomen i litteraturforsk-
ningen. Heidi Grönstrand har ur den finska litteraturens perspektiv lyft fram hur spår 
av andra språk sällan uppmärksammats, till exempel finska författares litterära alster 
på svenska, något hon sätter i förbindelse med synsätt på språk och litteratur som varit 
viktiga för nationsbygget, inte minst en enspråkighetsideologi.50 Orsaken till att dessa 
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författare inte beaktas i jämförelserna i min studie är mer praktisk: de har gett upp-
hov till en riklig sekundärlitteratur som inte gäller deras produktion på svenska, vil-
ket skulle ge dem en missvisande hög position bland rikligt omskrivna finländska för-
fattare på svenska. Författare med en huvudsakligen finskspråkig produktion som gett 
få referenser i Finna har jag ändå ansett att kan beaktas i jämförelserna.51 Ett besläktat 
gränsfall som jag inte beaktat är den rikligt omskrivna Fredrika Bremer som är född 
i Finland, men tidigt flyttade till Sverige, och som upptas i bibliografin över den fin-
ländska litteraturen.

Materialavgränsning – begreppet författare  
ur bibliografiernas perspektiv
I urvalet av författare för min studie har jag utgått från en bred definition av skön-
litteratur som omfattar romaner och noveller, lyrik och dramatik, men också andlig 
litteratur, essäer, reseskildringar, kåserier och memoarer. Däremot har jag inte beak-
tat författare till litteraturhistorisk och annan facklitteratur eller biografier, inte hel-
ler översättare av andra författares verk, som också ingår i bibliografierna. Storleken på 
produktionen har inte varit avgörande för mitt urval. Bibliografierna har ändå krävt 
en viss omfattning på den skönlitterära produktionen för att en författare ska inklude-
ras, åtminstone för litteratur från vissa tidsperioder.52 De författare som har en mycket 
liten skönlitterär produktion kan med andra ord ha tagits upp i bibliografin av andra 
skäl, till exempel litteraturhistorisk produktion, vilket betyder att det verkliga anta-
let personer som skrivit till exempel tillfällesdikter förmodligen är större än den andel 
som finns i bibliografierna. Att jag även beaktat författare med en liten produktion, om 
de upptagits i bibliografin, motiveras av att det ger en större bredd, att det också finns 
erkända författare med en liten produktion, och av att författares produktion kan vara 
större än den del som syns i bibliografin.

Jag nämnde i teoriavsnittet att en slående stor del av författarna i studien kombine-
rat sitt författarskap med andra verksamheter, och ofta även haft en offentlig roll i sam-
band med bildkonst, musik, journalistisk, vetenskap, politik, teologi eller utbildning. 
Av de totalt 627 författare som finns i min förteckning är det drygt 400 som ger träffar 
eller referenser i sökdatabaserna (det finns med andra ord någon form av sekundärlit-
teratur om dem).53 Av dessa är åtminstone omkring 140 sådana som i betydande grad 
är kända och omskrivna också, och ibland rentav i högre grad, av andra skäl än den 
litterära produktionen, i många fall utifrån andra än litteraturvetenskapliga perspek-
tiv. Eftersom problematiken med olika verksamhetsområden gäller så många förfat-
tare har jag valt att inkludera även dem i min studie.54 Bland mina resultat syns därför 
namn som Albert Edelfelt (främst känd som bildkonstnär) och den finska marskalken 
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Carl Gustaf Mannerheim, som båda är rikligt omskrivna och ger ett stort antal träffar i 
Finna. Dessa gränsfall är metodiskt svårhanterade, men gränsfallen är samtidigt intres-
santa i enlighet med Lahires tanke om författares ”dubbelliv”.

För att konkretisera detta kan man nämna Jac. Ahrenberg som ger cirka 260 träffar 
i en ämnessökning i Finna. Ser man närmare på träffarna står Ahrenbergs litterära gär-
ning i fokus i cirka 30 av referenserna.55 En stor del av referenserna om Ahrenberg an-
knyter istället till hans gärning som arkitekt samt inom konst och konstindustri. Där 
ingår flera konstmatriklar och utställningskataloger. Dessutom finns exempelvis bio-
grafisk litteratur, som några referenser till Ahrenbergs egen memoarserie Människor 
som jag känt.

Den kvalitativa analysen av författarens synlighet i databaserna har det litterära i 
fokus men de övriga aspekterna av författarnas liv och verksamhet betraktas i enlig-
het med Lahire inte i motsättning till det litterära, utan snarare som en del av det. 
Gränsdragningen för när en person är mest känd och omskriven för något annat än 
sitt författarskap är inte heller entydig. Också en del författare som främst är kända 
för sin litterära produktion, exempelvis J.L. Runeberg eller Topelius, ger många träf-
far som handlar om andra verksamheter eller aspekter av personens liv. Skönlittera-
turen utgör med andra ord inte en isolerad ”avdelning” i samhället, utan är nära sam-
mankopplad med andra konstformer, politik, medborgarrörelser, journalistik, veten-
skap, utbildning och andligt liv. Det kunde vara intressant att se närmare på antalet 
referenser där skönlitteratur uppmärksammas i jämförelse med referenser i anknyt-
ning till andra verksamhetsområden (vilket vore möjligt i ett mera avgränsat material). 
Men samtidigt går gränsen inte bara mellan olika titlar och forskningsreferenser; också 
inom böcker och artiklar pågår detta flöde mellan litteraturen och andra konstformer 
och samhällsområden.

En del författare, som Augusta Lundahl, Emilie Björksten, Ester Ståhlberg och 
Adolf Paul, är också omskrivna i roller som till exempel älskarinna, hustru eller vän till 
mer kända personer ( J.L. och Fredrika Runeberg, president Ståhlberg, Jean Sibelius). 
Vidare kan man påminna om att många författare också haft privata roller och yrken, 
som sömmerska eller hemlärare, som inte gett dem offentlighet eller uppmärksammats 
i sekundärlitteraturen, även om de kan ha varit betydande för personernas författar-
skap.

Metod och informationskällor i databassökningarna
Namnen på författare i studien har jag samlat i en Excelfil för att kunna göra olika slags 
jämförelser. Utifrån författarnas födelseår studerar jag bland annat hur författarna pla-
cerar sig tidsmässigt i materialet. Fördelen med födelseår, jämfört med till exempel de-
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butår, är att det är mer entydigt och vanligen går att hitta i bibliografierna och andra 
informationskällor. Litteratur beskrivs också ofta utifrån författargenerationer, varför 
tidsaspekten är av betydelse.

Därtill har jag under hösten 2020 (med vissa kompletteringar i början av år 2021) 
förtecknat resultaten av sökningar med författarens namn som ämne56 i databaserna 
Finna (finna.fi) och Fennica (Nationalbibliografin, numera en del av Finna). Tidpunk-
ten är av betydelse eftersom biblioteksdatabaserna, i likhet med många andra elektro-
niska källor, inte är statiska i den meningen att de vid alla tidpunkter skulle ge samma 
sökresultat. Databaserna uppdateras kontinuerligt när biblioteken katalogiserar ny lit-
teratur, och till exempel när nya samlingar läggs till i Finna. Det syns också i det fak-
tum att flera av författarna redan i skrivande stund ger ett större antal träffar jämfört 
med när jag sammanställde data för artikeln.

Finna, som vid sidan om den tryckta författarbibliografin, utgör min främsta in-
formationskälla, är en gemensam söktjänst med kultur- och vetenskapsmaterial som 
handhas av hundratals inhemska aktörer, exempelvis olika bibliotek, arkiv och mu-
seer.57 Finna samlar många olika slags material; i det här sammanhanget är litteratur 
(tryckt och elektronisk) och material i tidningar och tidskrifter mest intressant, men 
söktjänsten innehåller också information om exempelvis föremål (på museer) och 
foto grafier.

Fennica, nationalbibliografin, innehåller uppgifter om publikationer producerade 
i Finland och publikationer utgivna i andra länder med en finländsk upphovsperson 
eller som handlar om Finland.58 Informationen i Fennica hänger ihop med det fin-
ländska Nationalbibliotekets lagstadgade uppgift att sammanställa all litteratur utgi-
ven i Finland. Fennicas mer systematiska ambition gör den intressant att ha med i jäm-
förande syfte.

Jag har valt att utgå från sökdatabaser då det inte finns några heltäckande eller sys-
tematiskt sammanställda bibliografier över sekundärlitteratur eller forskningslittera-
tur kring finländska författare fram till idag (efter de tryckta bibliografier som utgavs 
senast på 1990-talet av Sällskapet för litteraturforskning i Finland). Jag har valt att be-
akta alla typer av sekundärlitteratur som förekommer då det inte är möjligt att enty-
digt separera vetenskaplig och annan sekundärlitteratur i databaserna. Också tryckta 
forskningsbibliografier har haft en bred definition av forskningslitteratur som inklu-
derar till exempel kritik och kulturjournalistik, en problematik som Sevänen har be-
rört.59 Mitt val att inkludera alla typer av sekundärlitteratur kan emellertid också ses 
mot bakgrund av att gränsdragningen mellan vetenskaplig litteratur, essäer och kultur-
journalistik överlag inte är entydig eller tidlös. Att andra typer av sekundärlitteratur än 
akademisk sådan inkluderas i min studie ger också en större bredd. Det kan tilläggas 
att forskningsreferenserna om en författare inte är helt likvärdiga också av den anled-
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ningen att de kan hänvisa till både omfattande studier i bokform, kortare och längre 
artiklar, studier där författaren utgör huvudföremål och studier där hen är en bland 
flera författare eller ämnen som behandlas.

Fennica innehåller huvudsakligen mer omfattande verk, exempelvis i bokform, 
medan Finna också innehåller andra typer av sekundärlitteratur, som lärdomsprov 
på olika nivåer, vetenskapliga artiklar, kulturartiklar och recensioner. Jag har valt att i 
första hand utgå från resultaten i Finna eftersom de ger en större mängd träffar (jäm-
fört med Fennica) och därmed större spridning och en bredare bild av utgivningen av 
sekundärlitteratur kring författare. Artikelns statistik och diskussion kring antal träffar 
och referenser baserar sig, om inte annat nämns, alltså på resultaten i Finna.

Eftersom Finna utgör en samlingsdatabas, och inte utgår från en mer systematisk 
insamlingsprincip, är det svårt att göra en helt enhetlig beskrivning av vad som finns i 
databasen, och det är omöjligt att fastslå med säkerhet vad som inte finns där. Man får 
alltså räkna med en viss ojämnhet i Finna-resultaten.

Sökningar i Finna tyder ändå på att nyare material (från de senaste decennierna) 
katalogiserats och beskrivits mer utförligt, vilket är ett rimligt antagande för många 
databaser (inklusive de som ingår i Finna). Samtidigt kan det påpekas att forsknings-
litteraturen också ökat i omfång med tiden. Stickprov utifrån forskningsläget kring 
några författare antyder att de mest centrala omfattande vetenskapliga studierna (i till 
exempel bokform) om en författare, liksom andra omfattande verk inom sekundärlit-
teraturen, är relativt väl representerade i ämnessökningar i Finna. Det gäller särskilt 
studier och verk där författaren på ett synligt sätt utgör det huvudsakliga ämnet för 
studien eller verket.

Studier och verk där författaren är ett av flera ämnen som behandlas löper något 
större risk att bli osynliga i en ämnessökning, särskilt om författarens namn inte före-
kommer i titeln. Detta pekar mot betydelsen av metadata; om författarens namn inte 
syns i titeln eller på annat synligt ställe så ökar förmodligen risken att författarnamnet 
heller inte antecknas som ämnesord i de bibliografiska uppgifterna. Som jag nämnde i 
teoriavsnittet är detta en viktig aspekt av författares databassynlighet som också kom-
mer till uttryck i att mer kända författarnamn med större sannolikhet noteras som äm-
nesord, varför sekundärlitteratur kring mera kända författare sannolikt är mera sökbar 
och bättre representerad i ämnessökningar.

Trots att Finna innehåller många artiklar och andra mindre omfattande studier och 
texter så är det mer osäkert hur väl en ämnessökning täcker denna utgivning som hel-
het; mina stickprov tyder på att det i högre grad förekommer luckor på denna punkt, i 
jämförelse med referenser till mera omfattande studier. Min uppskattning är att bort-
fallet av äldre litteratur särskilt gäller denna typ av verk, medan mera omfattande äldre 
studier ofta hittas i ämnessökningar. Också bortfallet beträffande litteratur om mindre 
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kända författare är sannolikt större vad gäller artiklar och mindre omfattande studier. 
Det är samtidigt omöjligt att uppskatta omfattningen av dessa luckor mer bestämt då 
det inte finns någon källa att jämföra med där man skulle få en fullständig översikt över 
den samlade produktionen av artiklar och kortare studier. Det samma gäller behand-
ling av författare i litteraturhistoriska verk.

Då Finna täcker de finländska universitetsbiblioteken relativt väl så är, enligt min 
uppskattning, den litteratur som används i den finländska forskningen relativt väl re-
presenterad i Finna (och ofta även sökbar med författarens namn som ämne). Det-
samma gäller finländska lärdomsprov kring författare (särskilt från ungefär 1950- och 
1960-talen framåt), men inte lärdomsprov vid universitet i andra länder. Även mer sys-
tematiskt insamlat material ingår därtill i Finna, särskilt genom att Fennica ingår.

En viktig distinktion i arbetet är den mellan det, ibland svåröverskådliga, totala an-
talet sökträffar, som kan innehålla till exempel museiföremål och dubbletter av samma 
verk, och det verkliga antalet referenser till sekundärlitteratur. I samband med sök-
ningar som gett en större mängd träffar (från åttio uppåt) har jag översiktligt kontrol-
lerat om träffarna i stort sett är relevanta (det vill säga att de gäller författaren i fråga, 
och inte till exempel en annan person med liknande namn), och om så är fallet utgått 
från antalet träffar. I vissa fall har sökträffarna om dessa författare i betydande grad inte 
varit relevanta och då har jag gjort en närmare manuell genomgång för att få fram ett 
antal som ligger närmare det verkliga.

I de fall träffarna i stort sett varit relevanta och inte krävt manuell genomgång måste 
man vara medveten om att siffrorna inte motsvarar ett verkligt antal referenser till se-
kundärlitteratur med författarens namn som ämne. I dessa grupper av författare är 
spridningen dock ganska stor, och antalet författare mindre än i de övriga, varför man 
ändå kan göra översiktliga jämförelser. Vad resultaten visar är då i första hand författar-
nas rikliga databassynlighet genom många träffar. Denna synlighet i databaserna berät-
tar inte enbart om den stora mängden information och material om författaren, utan 
också om att denna information är sökbar och spridd.

För de författarnamn som ger ett mindre antal (under åttio) träffar har jag genomgå-
ende, för att få större spridning och en mer korrekt bild, gjort en manuell genomgång 
av antalet referenser. I dessa fall har jag räknat bort exempelvis dubbletter och sådant 
som jag inte kategoriserar som sekundärlitteratur, som museiföremål och material till 
vilket författaren uppenbart själv är upphovsperson,60 eftersom det är sekundärlitte-
ratur om författaren, skriven av andra som primärt intresserar mig. Att resultaten kan 
vara svåröverskådliga innebär emellertid att det inte heller i en manuell genomgång all-
tid är lätt att avgöra det exakta antalet referenser.

Som en övergripande kommentar om resultaten i Finna jämfört med Fennica kan 
man notera att de, inte minst bland de mest omskrivna författarna, i regel motsvarar 
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varandra.61 Det innebär att författare som ger många resultat i Finna också tillhör de 
som ligger i topp vad gäller antal träffar i Fennica, och vice versa. Samtidigt är antalet 
träffar/referenser genomgående betydligt färre i Fennica jämfört med Finna (för alla 
författare), beroende på att materialet i Fennica är mera avgränsat. Ställvis hittas intres-
santa undantag från huvudregeln: Sara Wacklin ger ett stort antal träffar eller referen-
ser i Finna men, i jämförelse med andra författare med motsvarande mängd Finna-träf-
far, endast få i Fennica. I viss mån beror det på att Wacklins eget Hundrade minnen från 
Österbotten ger många träffar (också) i en ämnessökning i Finna, men även på att man 
hittar en stor mängd katalogiserade artiklar i tidskrifter och tidningar, medan mer om-
fattande studier med Wacklin som huvudsakligt ämne är mindre vanliga.62

En intressant observation är att vissa författare som inte ger en enda träff i Finna 
eller Fennica har några referenser till sekundärlitteratur i Suomen kirjailijat. Finlands 
författare (till exempel G. Allén, F. Bergstadi, G.E. von Alfthan).63 Även om det i en del 
fall handlar om referenser till nekrologer eller artiklar som uppmärksammat att perso-
nen fyllt jämna år, kan det också tyda på att författaren varit mer omskriven i äldre lit-
teratur, men är bortglömd idag. Detta tyder också på det ovan nämnda, att den äldre 
sekundärlitteraturen får mindre synlighet i databaserna.

Utifrån databaserna är det inte möjligt att ange mer exakta antal forskningsreferen-
ser fram till idag kring författarna, eller att skapa en detaljerad hierarki från de mest 
utforskade till de mest bortglömda. Men utifrån författarnas databassynlighet är även 
osäkra och röriga sökresultat i sig intressanta, och jag menar att det i själva verket vore 
en förlust att helt förbise dem i analysen då de berättar om spridningen, tillgänglighe-
ten och sökbarheten som gäller litteratur om olika författare. Resultaten gäller i första 
hand uttryckligen mängden träffar eller referenser i Finna. De är inte per automatik 
överförbara på andra databaser eller informationskällor även om många övergripande 
trender är mer allmängiltiga. Det är inte heller möjligt att komma fram till en exakt 
eller korrekt siffra för hur många sekundärlitterära titlar det finns om en författare. Jag 
tar i stället fasta på Katherine Bodes tanke om siffror som indikation snarare än bevis. 
En jämförelse mellan antal databasträffar för olika författare ger en bild av författares 
databassynlighet, men är samtidigt också en indikation om mängden sekundärlittera-
tur, exempelvis vilka som är mest omskrivna och vilka som förblivit osynliga.

I denna studie gör jag ett slags grovgenomgång där jag delat in författarna i sju kate-
gorier utifrån mängden träffar och referenser i databaserna. Kategorierna ska inte be-
traktas som naturgivna. Då antalet träffar eller referenser för en enskild författare, eller 
en författares placering i de hierarkier som siffrorna leder till, inte kan uppfattas som 
exakta kan en analys av författarna gruppvis däremot synliggöra mönster och övergri-
pande tendenser. Jämförelser kan göras till exempel tids- och genremässigt, mellan för-
fattare som ger fler respektive färre träffar eller referenser. Det finns inte utrymme för 
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en djupare genreanalys eller analys av författarnas texter men jag har utgått från genre-
koder som används i de tryckta författarbibliografierna, verkens titlar och undertitlar 
(som kan innehålla genrebestämmelser) och av genrebestämningar som används i sam-
band med författare i litteraturhistoriska verk.

De grupper av författare som behandlas är:

1. Författare med minst tusen träffar i Finna.
2. Författare med 200–999 träffar i Finna.
3. Författare med 80–199 träffar i Finna.
4. Författare med 30–79 referenser i Finna.
5. Författare med 10–29 referenser i Finna.
6. Författare med 1–9 referenser i Finna.
7. Författare med noll referenser i Finna.

I de tabeller över författare i de olika grupperna som bifogas till artikeln har jag valt att 
ange ett ungefärligt antal träffar eller referenser, i grupperna som ger ett stort antal träf-
far genom att avrunda sökresultatet och i grupper som ger färre träffar genom att ytter-
ligare dela upp tabellerna enligt antal träffar (se närmare i Appendix, tabellerna 1–7). 
Detta beror på att siffrorna och de hierarkier de leder till också bör ses som ungefärliga 
eftersom de påverkas av många av de omständigheter som beskrivits ovan.

Punktvis, i fråga om enskilda författarskap och grupper av författare, har jag också 
gått in och sett lite närmare på referenserna för att kunna göra jämförelser. Det handlar 
exempelvis om att se närmare på referensernas fördelning över tid, för att kunna spåra 
utvecklingstrender i forskningen kring författarskapen.

Författarna på en tidsaxel
De 627 författarna i urvalet är födda mellan åren 1772 och 1909. Dock finns något un-
der 50 författare bland de minst omskrivna/synliga för vilka jag inte hittat ett födelse år 
i bibliografierna, Finna eller andra källor och de faller därför i praktiken utanför dis-
kussionen om författarnas tidsmässiga placering.64

I diagram 1 ser man tydligt att författarna successivt, om än något ojämnt, ökar i 
antal över tid åtminstone fram till 1870-talet. Att antalet författare födda per decen-
nium därefter minskar i min studie innebär inte nödvändigtvis en betydande verklig 
minskning, utan beror också på tidsavgränsningen i min studie. Det finns med andra 
ord författare födda kring sekelskiftet som inte syns i min studie eftersom de debute-
rat först efter år 1930.

Bland de omkring 580 författare för vilka jag kunnat ange ett födelseår är de största 
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Författare födda per decennium Column1
Okänt födelseår 45
1770-tal 1
1780-tal 8
1790-tal 8
1800-tal 21
1810-tal 32
1820-tal 34
1830-tal 48
1840-tal 48
1850-tal 64
1860-tal 81
1870-tal 88
1880-tal 65
1890-tal 58
1900-tal 26
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grupperna författare födda mellan 1850- och 1890-talen och endast en knapp tredje-
del är födda före år 1850. Författare födda sent 1700-tal, som åldersmässigt kunde ha 
varit aktiva under 1830-talet och ett par decennier framåt, är relativt få, vilket ska ses 
mot bakgrund av att den litterära kulturen befinner sig i en utvecklingsfas i början av 
den period jag beaktar.

I den här sammanställningen av siffror kan man förmodligen se början av den ut-
veckling Erkki Sevänen har beskrivit, att den finländska författarkåren växer i storlek 
mellan åren 1880 och 1939.65 Den generella ökningen av författare hänger sannolikt 
också ihop med att bok- och litteraturmarknaden växer och professionaliseras under 
1800- och 1900-talen, även om ökningen varit kraftigare för den finskspråkiga littera-
turens del.66 Även om man inte entydigt kan fastställa när författare varit mest litterärt 
aktiva endast utifrån födelseår – då författare haft olika livslängd, debuterat vid olika 
åldrar, och haft olika långa litterärt produktiva perioder – kan man utifrån min sam-
manställning räkna med att en stor del av författarna i urvalet varit litterärt aktiva un-
der det sena 1800- och tidiga 1900-talet.

Då man jämför diagram 1 med diagram 2 ser man att antalet träffar/referenser i 
Finna inte står i någon direkt proportion till antalet författare inom de olika ålderska-
tegorierna. De relativt små kategorierna av författare födda under 1800-talets två 
första decennier ger träffar/referenser som kan räknas i tusental. Särskilt många träf-
far, omkring 6500 sammanlagt, ger författare födda under 1800-talets första decen-
nium. Ser man närmare på antalet träffar per författare i kategorin så står det emel-
lertid snabbt klart att det är några få författare som får de flesta av träffarna. Johan 
Ludvig Runeberg får ensam omkring 3500 träffar, medan Johan Vilhelm Snellman får 
cirka 1700. Ganska många träffar tillfaller också Fredrika Runeberg (cirka 600), Fred-
rik Cygnaeus (omkring 460) och J.J. Nervander (cirka 170). De övriga författarna i 
kategorin, sammanlagt cirka 15 till antalet, delar på omkring 70 referenser. Här måste 
man ändå påminna om att jag använt en delvis annan metod (manuell genomgång) då 
det gäller författare som gett få referenser, vilket gör att siffrorna inte är exakt jämför-
bara.67 Därmed är klyftan mellan de författare som ger flest träffar och de som ger tyd-
ligt färre inte fullt så stor i verkligheten, om än fortfarande stor.

Fenomenet att någon eller några författare dominerar vad gäller mängden träffar syns 
också i flera andra ålderskategorier, men i något olika grad. Bland författare födda på 
1810-talet står Zacharias Topelius för största delen (cirka 2300) av de drygt 3400 träf-
farna/referenserna. Författarna födda under sent 1700-tal får få träffar/referenser i jäm-
förelse med författare födda tidigt 1800-tal, men även här får Frans Michael Franzén, den 
enda av författarna som är född på 1770-talet, ensam omkring 370 träffar. Författarna 
födda på 1780-talet får genomgående endast få eller inga referenser, men bland de födda 
på 1790-talet får några av författarna träffar i hundratal (till exempel Sara Wacklin).
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Författare födda under 1820-talet till slutet av 1840-talet får som helhet färre träf-
far och träffarna/referenserna fördelar sig något mindre ojämnt mellan olika författare 
jämfört med de födda under tidigt 1800-tal. Visserligen får några författare ett större 
antal träffar (som Josef Julius Wecksell med cirka 160 träffar), men dessa träffar räknas 
i hundratal snarare än tusental.

Författare födda från 1850-talets början till 1870-talets slut får däremot tydligt fler 
träffar totalt, vilket kunde ses som logiskt då antalet författare i dessa grupper också är 
större. Men bland författarna födda på 1850-talet får Albert Edelfelt ändå största de-
len (cirka 2 700) av de cirka 3600 träffarna/referenserna, och bland författarna födda 
på 1860-talet får Carl Gustaf Mannerheim på liknande sätt omkring 2 900 av de cirka 
5 000 träffarna/referenserna (träffar som givetvis till stora delar anknyter till annat än 
den litterära produktionen). I dessa ålderskategorier (särskilt bland författarna födda 
på 1860-talet) syns emellertid också en rad andra, om än mindre, träffmagneter, så som 
Karl August Tavaststjerna med cirka 210 träffar och Helena Westermarck med om-
kring 300.

Bland författarna födda från 1870-talet framåt finns inte några dominerande gestal-
ter jämförbara med J.L. Runeberg, Topelius eller Mannerheim då det gäller antal träf-
far men väl sådana som lägger vantarna på träffar i hundratal, så som Gunnar Björling 
med cirka 280 träffar, Runar Schildt med cirka 260, Bertel Gripenberg med cirka 220, 
Arvid Mörne med cirka 300 och Kersti Bergroth med cirka 180.

Mönstret att en liten grupp författare får en stor del av träffarna syns åter sär-
skilt tydligt bland författarna födda på 1890-talet där inte minst några modernister 
får ett stort antal träffar (Edith Södergran cirka 950, Hagar Olsson cirka 350, Elmer 
Diktonius cirka 470). Detta förklarar också till stor del varför stapeln för författare 
födda under detta decennium är högre än de omgivande i diagram 2. Förutom moder-
nisterna ger även Jarl Hemmer rätt många träffar (cirka 190) i samma kategori. Ett lik-
nande mönster, men i något mindre skala, syns också i gruppen av författare födda un-
der 1900-talets första decennium. Också där förekommer ett par modernister som ger 
många träffar (Rabbe Enckell med omkring 390 träffar och Henry Parland med cirka 
220). Också Tito Colliander ger omkring 300 träffar.

I diagram 2 ser det vidare ut som om det totala antalet träffar minskar för förfat-
tare födda efter 1860- och 1870-talen. Denna minskning kan också förklaras av den 
nämnda tidsavgränsningen vid 1930, och av att det sannolikt finns flera författare som 
är födda under den nämnda perioden men som faller utanför studien.

De viktigaste slutsatser man kan dra av att se på författarna på en tidsaxel är att 
många träffar eller referenser koncentreras kring ett fåtal författare, och särskilt kring 
några äldre sådana. Mönstret bryts dock i viss mån av att en rad modernister, som till-
hör de yngre i detta urval, också får många träffar. Huvudtendensen att några författare 
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får en mycket stor del av träffarna är särskilt stark under vissa perioder, speciellt bland 
författare födda tidigt 1800-tal, och en övergripande utveckling är att klyftorna mellan 
giganter och övriga författare blir något mindre med tiden.

Författargrupper utifrån databassynlighet i Finna
I det följande ser jag på författarna, inte i ett tidsperspektiv, utan grupperade enligt an-
tal träffar eller referenser på det sätt som beskrivits i metoddelen.

Antal träffar/referenser Antal författare
>1000 5
200–999 37
80–199 33
30–79 24
10–29 100
1–9 222
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Diagram 3. Antal författare i de olika grupperna:
1. Författare med minst tusen träffar i Finna.
2. Författare med 200–999 träffar i Finna.
3. Författare med 80–199 träffar i Finna.
4. Författare med 30–79 referenser i Finna.
5. Författare med 10–29 referenser i Finna.
6. Författare med 1–9 referenser i Finna.
7. Författare med noll referenser i Finna.

I diagram 3 syns det som också framgick i den föregående analysen av författarna på en 
tidsaxel: att det är en liten minoritet av alla författare som har en stor träffmängd. Den 
minsta kategorin i studien är nämligen de författare om vilka det hittas minst tusen 
referenser (se även tabell 1). I kategorin ingår fem författare vilket utgör cirka 0,8 % av 
det totala antalet författare i förteckningen.

Likaså visar diagram 3 att majoriteten av författarna ger få eller inga referenser. Den 
mest omfattande kategorin i studien, räknat i antal författare, är den sjätte (författare 
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som ger 1–9 referenser i Finna, se även tabell 6). Här ingår cirka 220 författare, mer än 
en tredjedel (cirka 35 %) av alla författare i urvalet. En nästan lika stor grupp utgör de 
författare som ger noll referenser (se även tabell 7), med drygt tvåhundra författare 
(cirka 33 % av alla författare i urvalet). Att de författare som ger noll referenser i min 
studie är färre än de som ger 1–9 referenser behöver inte innebära att kategorin i verk-
ligheten är mindre. En orsak till storleksförhållandet kan vara att risken för att en för-
fattare saknas i de tryckta författarbibliografierna (som använts som informationskäl-
lor) är större ju mer okänd en författare är.

Även gruppen författare som ger 10–29 referenser är rätt omfattande (se även tabell 
5). I gruppen ingår ett hundratal författare, ungefär 16 % av författarna i urvalet. Detta 
bekräftar det antydda mönstret att grupper där författarna ger få träffar, är stora i antal 
författare. I grupperna som ger 200–999 träffar, 80–199 träffar och 30–79 referenser är 
detta mindre entydigt. Gruppen författare som ger 200–999 träffar är större än de två 
följande, och gruppen där författarna ger mellan 80 och 199 träffar är större än grup-
pen som har mellan 30 och 79 referenser per författare (se även tabellerna 2, 3 och 4).68

Författargrupp Totalt antal träffar/referenser
1 12999
2 12374
3 4263
4 935
5 1567
6 780
7 0

Mängden träffar/referenser per författargrupp 

1 2 3 4 5 6 7 

Diagram 4: Mängden träffar/referenser i Finna per författargrupp (grupp 1 utgör de förfat-
tare som ger flest träffar och grupp 7 de som ger 0 referenser och därmed inte alls syns i dia-
grammet). Diagrammet ger en bra helhetsbild av fördelningen av träffar, samtidigt som det 
inte lämpar sig för mera exakta jämförelser då metodiken varit delvis en annan mellan förfat-
tare som ger få träffar (manuell genomgång) och de som ger ett stort antal. Närmare om detta 
i metodbeskrivningen.
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Också diagram 4, som visar hur antalet träffar/referenser fördelar sig per grupp, tyd-
liggör att de grupper som har det största saldot med minst tusen respektive 200–999 
träffar per författare får en mycket stor andel av den totala mängden träffar i hela stu-
dien. Som vi redan sett är dessa grupper relativt små i antal författare. Diagram 4 visar 
också att den stora majoriteten av författare med få referenser får en liten andel eller 
inga referenser. Ytterligare en intressant observation som kan göras är att skillnaden i 
antalet träffar mellan grupperna med minst tusen respektive 200–999 träffar inte är 
särskilt stor. Den först nämnda får cirka 13 000 träffar, och den andra lite under 12 400. 
Träffarna är mindre koncentrerade till några få författare i den senare kategorin, men 
sammanlagt är grupperna sinsemellan alltså nästan lika synliga i databaserna – vilket 
även antyder att de ägnats nästan lika mycket sekundärlitteratur. Gruppen med 80–
199 träffar ger sammanlagt en bit under 4 300 träffar, medan de övriga grupperna är 
tydligt mindre i träffmängd/antal referenser.

De mest omskrivna och databassynliga författarna
I det följande kommer jag att gå närmare in på grupperna och lyfta fram bland an-
nat några av de författare, författargenerationer och genrer som är särskilt synliga i 
olika grupper. I den grupp där författarna ger minst tusen träffar i Finna per förfat-
tare (se tabell 1), toppas listan av Johan Ludvig Runeberg. Av författarna i kategorin 
är Mannerheim och även Edelfelt båda exempel på personer som är mest omskrivna 
för andra verksamheter än den litterära produktionen.69 Det samma gäller i hög grad 
Snellman, känd som statsman, fennoman, tidningsman och filosof, även om han hade 
en stark koppling till de litterära kretsarna och tankar kring nationallitteratur, samt i 
viss mån har uppmärksammats för sina litterära verk. En ytterligare person i katego-
rin är Topelius.

J.L. Runebergs topplacering bekräftar Erkki Sevänens konstaterande att Runeberg 
är den svenskspråkiga författare som särskilt väl svarat mot en medveten vetenskaps-
politik med syfte att konstatera och ringa in den finländska litteraturens nationella 
egenart och därför under perioder blivit föremål för en ansenlig del av forskningen. 
Sevänen beskriver den finländska litteraturforskningen och -undervisningen som tra-
ditionalistiska och i hög grad baserade på äldre och inhemsk litteratur, även om det 
sistnämnda i något mindre grad gäller svenskspråkig forskning. Runebergs betydelse 
har dock med tiden medvetet tonats ner, även av forskare, till förmån inte minst för 
Aleksis Kivi (med en finskspråkig produktion) som uppfattats som bättre lämpad som 
samlande kraft för folket och läsarna.70

Samma bild ges också i Juhani Niemis sammanställning av studier och artiklar från 
1800- till 1990-talet kring de allra äldsta finländska framgångsrika verken där Runeberg 
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och Fänrik Ståhls sägner likaså är de enda som representerar svenskspråkig litteratur.71 
Niemi analyserar hur intresset för Runeberg och hans sägner varierat under olika pe-
rioder och överlag ser ut att ha minskat under de sista decennierna som beaktats. Det 
ovan beskrivna bekräftar också Rahikainens analys av Svenska litteratursällskapet i 
Finlands rikliga utgivning av litteratur kring J.L. Runeberg som uttryck för en Rune-
bergskult.72 SLS rikliga Runebergforskning berörs även kort av Sevänen.73

I min studie är Runeberg ändå inte fullt så ensam på toppen som i litteratursällska-
pets utgivning. Om man ser till resultaten i Fennica förändras bilden också då mar-
skalk Mannerheim tar ledningen där med en bit under femhundra träffar, medan 
Runeberg har lite under trehundra träffar. Det kan tyda på att Mannerheim varit i hu-
vudfokus i flera omfattande studier, medan Runeberg har en större mängd vad gäller 
till exempel artiklar.

Gruppen med minst tusen träffar per författare är äldre än genomsnittet bland för-
fattarna i studien. Edelfelt och Mannerheim är födda på 1850- respektive 1860-talet, 
och de övriga under 1800-talets två första decennier. En gemensam nämnare för alla, 
med undantag för Mannerheim, är att deras verksamhet koncentreras till 1800-talet. 
Detta bekräftar ytterligare att äldre litteratur, eller rättare sagt några representanter för 
den äldre litteraturen, prioriterats i forskningen och skrivandet av sekundärlitteratur.

En faktor att beakta är ändå att äldre författare haft mer tid på sig än senare kollegor 
att ”samla” sekundärlitteratur, då sådan litteratur kan ha skrivits ända från deras livs-
tid fram till idag (samtidigt som den äldre sekundärlitteraturen, som nämnt, kan vara 
mindre synlig i databaserna). En fråga som denna studie inte kan besvara, men som kan 
vara intressant att ställa är om Edith Södergran, den författare som har flest träffar (om-
kring 950) i den följande kategorin av författare, om hundra år kommer att ha kom-
mit ikapp Runeberg. Det verkar ändå inte sannolikt då hon med sin debut för drygt 
hundra år sedan haft hälften så lång tid på sig att generera sekundärlitteratur och syn-
lighet, medan Runeberg ger mellan tre och fyra gånger flera sökträffar i Finna. Förkla-
ringen till detta är den beskrivna, tidvis maniska forskningskulturen kring Runeberg.

Den övergripande trenden som återspeglats i min genomgång, att ambitionen inom 
forskning och annan litteratur gått mot en större bredd, syns även i jämförelsen mellan 
Runeberg och Södergran. Det är också svårt att tänka sig att en eller två författare idag 
skulle anses så mycket viktigare än alla andra att huvuddelen av forskningsresurserna 
och -insatserna skulle ägnas dem. Klyftan mellan Runeberg och Södergran kan i fram-
tiden minska, men knappast försvinna helt. Då jag sett närmare på tidsfördelningen av 
referenser till sekundärlitteratur om J.L. Runeberg och Södergran från de senaste de-
cennierna har det visat att Runeberg ändå fortsättningsvis genererat en riklig litteratur 
i stadig takt, vilket också Södergran gör om än i något mindre skala. Det kan nämnas 
att min jämförelse mellan Runeberg och Södergran inte enbart baserar sig på det to-
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tala antalet träffar i Finna, utan också på manuell genomgång av referenser från de se-
naste decennierna.

För Runeberg hittas i medeltal cirka 150 referenser i Finna per decennium under 
perioden från 1970 till 1990-talet.74 Under 2000-talet (00-talet) sker ett stort upp-
sving då det hittas omkring 440 referenser, vilket åtminstone delvis förklaras av ju-
bileumsåret 2004 då det gått tvåhundra år sedan Runebergs födelse, och det gavs ut 
rikligt med sekundärlitteratur kring honom. Från 2010-talet hittas omkring hundra 
referenser om Runeberg, alltså en viss nedgång också sett till antalet referenser per de-
cennium före år 2000.

För Södergran syns en ökning då antalet referenser nästan fördubblas från cirka 35 
på 1970-talet till cirka 65 under 1980-talet. En tydlig höjdpunkt är 1990-talet då antalet 
referenser närmar sig tvåhundra, vilket åtminstone delvis kan ha koppling till ett jubi-
leumsår (år 1992 hade det gått hundra år sedan Södergrans födelse). Under 2000- och 
2010-talen ligger antalet referenser grovt sett omkring hundra per decennium,75 vilket 
visar en ökning sett till antalet per decennium före jubileumsdecenniet och ligger rela-
tivt nära Runebergs saldo från 2010-talet.

Om man däremot ser på det totala antalet Finnaträffar är en intressant detalj att 
Edith Södergran i skrivande stund ger lite över tusen träffar. Om data för artikeln sam-
manställdes idag (i stället för hösten 2020) skulle Södergran alltså placera sig i grup-
pen med minst tusen träffar per författare. Sammantaget innebär det en intressant för-
ändring i fråga om genusfördelningen. Även om resultaten först senare ska analyseras 
utifrån ett genusperspektiv76 så finns det åtminstone en sak man kan säga redan nu 
om författarna som nu ingår i den kategori där författarnamnen ger tusentals träffar i 
Finna: de är alla män.

Författare med 200–999 träffar.  
Modernister, 1900talsförfattare, Fredrika Runeberg
I den följande och tydligt mer omfattande kategorin av författare i min studie, som ger 
200–999 träffar per författare (se tabell 2), är variationen i mängden databassynlighet 
och sekundärlitteratur stor, exempelvis är det ett tydligt glapp mellan Södergran och 
de följande namnen. Kategorin framstår (till exempel genusmässigt) som mer blandad 
än den föregående. En intressant skillnad är också att den nyare litteraturen, exempel-
vis 1900-talslitteraturen är väl representerad här; endast en tredjedel av författarna är 
födda före år 1850.

En förklaring till detta, som också berördes i samband med att författarna stude-
rades på en tidslinje, är att den finlandssvenska modernismen rönt stort intresse i se-
kundärlitteraturen, särskilt om man ser utanför den tidiga SLS-utgivna forskningen. 
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Förutom Södergran finns även flera andra av de mest kända modernisterna i denna 
kategori (E. Diktonius, R. Enckell, H. Olsson, G. Björling, H. Parland), varav några 
dessutom placerar sig bland dem som ger flest träffar i Finna inom kategorin. Andra 
kända 1900-talsförfattare återfinns också i kategorin (A. Mörne, R. Schildt, B. Gripen-
berg, T. Colliander). Då jag sett närmare på träffar och referenser om modernister i 
Finna har jag kunnat se att en mycket stor del av referenserna om de kända modernis-
terna (också undantagna Södergran) hänför sig till litteratur utkommen under unge-
fär de senaste 50 åren medan äldre sekundärlitteratur om modernister är mera spar-
sam. Man kan ändå tillägga att resultaten kan påverkas av att nyare litteratur sanno-
likt ofta syns bättre i databaser.77 En ökning av sekundärlitteratur kring modernisterna 
tycks ske särskilt från 1980-talet framåt och 1990-talet förefaller som en höjdpunkt vad 
gäller katalogiserad sekundärlitteratur, vilket också motsvarar den beskrivna bilden av 
Södergran litteraturen.

Man kan se viss avmattning, men dock fortsatt riklig utgivning av sekundärlitte-
ratur kring modernister efter 1990-talet. Sekundärlitteratur kring Rabbe Enckell och 
Hagar Olsson tycks ha minskat mera markant efter 1980- och 1990-talen, jämfört med 
de övriga modernisterna. Hagar Olsson tillhör ändå de modernister som under de se-
naste åren varit föremål för mera omfattande studier som doktorsavhandlingar. Bland 
de mest kända modernisterna förefaller Enckell vara den minst uppmärksammade i se-
kundärlitteraturen under de två senaste decennierna. Hans namn finns inte sällan som 
ämne, men referenserna hänvisar ofta till litteratur som fokuserar modernismen mer 
övergripande eller har någon annan av modernisterna i huvudfokus, medan titlar med 
Enckell i huvudfokus förekommer rätt sparsamt efter 1990-talet.

Bland äldre författare i kategorin som ger 200–999 träffar hittas Fredrika Runeberg, 
samt Wacklin, Franzén och K.A. Tavaststjerna. Också Helena Westermarck, litterärt 
aktiv särskilt kring sekelskiftet 1900 kan noteras, men hon uppmärksammas också som 
bildkonstnär och politiskt aktiv. De flesta av de nämnda 1800-talsförfattarna ger ett re-
lativt stort antal träffar i Finna.

Agneta Rahikainens diskussion kring SLS utgivning överensstämmer med materia-
let i min studie så till vida att de övriga författare, efter J.L. Runeberg och Topelius, som 
varit rikligt omskrivna i SLS-sammanhang (Södergran, Mörne, Tavaststjerna) också 
syns i denna kategori.78 Men en skillnad är att flera andra författare också blir synliga, 
som Fredrika Runeberg och modernisterna. Att modernismforskningen till en början 
har varit mer livaktig i andra sammanhang än i SLS utgivning kan ha att göra med att 
det inom litteratursällskapet under en relativt lång period fanns en misstänksam in-
ställning till modernister, inte minst Björling. Eirik Hornborg avsade sig exempelvis 
ordförandeskapet för litteratursällskapet 1947 efter ett beslut om att tilldela Björling 
ett litterärt pris.79
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Grupperna där författarna ger 80–199 träffar och 30–79 referenser: 
Mindre synliga klassiker, essäister, kvinnliga 1800talsförfattare
I gruppen av författare som gett från 80 till 199 Finnaträffar (se tabell 3) är drygt en 
tredjedel av författarna födda före år 1850, så sekelskiftes- och 1900-talslitteraturen do-
minerar, till exempel J. Hemmer, M. Lybeck och K. Bergroth. I kategorin finns också 
en rad essäister (Y. Hirn, R. Lagerborg, H. Ruin, A. Söderhjelm), vilket beror delvis 
på att den finlandssvenska essätraditionen är ett ämne som väckt intresse men också 
på att många essäister vid sidan om sina författarskap haft viktiga roller inom det aka-
demiska eller kulturlivet, vilket behandlats i sekundärlitteratur. Flera andra författare i 
denna kategori har likaså – eller i högre grad – behandlats för sina andra verksamheter 
(som A. Federley, S. Falkman, E. Ehrström).

Bland de äldre författarna i kategorin märks framför allt J.J. Wecksell vars placering 
kan tyckas överraskande låg. Han hade visserligen en ganska kort period som produk-
tiv författare och en liten produktion, men lyfts ofta fram som en pionjär inom fin-
ländsk dramatik och skildrare av Klubbekriget i Daniel Hjort.80 En närmare titt på 
Finnareferenserna om Wecksell har visat att den äldre sekundärlitteraturen domine-
rar. Wecksell verkar alltså ha behandlats rikligare i äldre sekundärlitteratur men har 
inte ägnats nyare studier.

Större antal träffar i gruppen av författare med 30 till 79 referenser (se tabell 4) 
får exempelvis Emil Zilliacus som även är omskriven av andra skäl än litterär produk-
tion. I denna kategori hittas därtill flera kvinnliga 1800-talsförfattare, varav Augusta 
Lundahl och Emilie Björksten också är omskrivna för att de förekom i kretsen kring 
J.L. Runeberg och Alexandra Gripenberg för sin verksamhet i kvinnorörelsen. Andra 
exempel på äldre kvinnliga författare här är Adelaïde Ehrnrooth, Marie Linder och 
Parus Ater (Adèle Weman). Bland 1900-talsförfattarna finns bland andra Hjalmar 
Procopé, Sigrid Backman, R.R. Eklund och Kerstin Söderholm, varav de två sist 
nämnda stod lite i marginalen av modernismen.

Gemensamma nämnare för de författare som ger minst referenser
Som redan nämnts utgör de grupper av författare som ger de minsta antalen referenser 
i Finna samtidigt de största grupperna i materialet sett till antal författare. De förfat-
tare som ger 10–29 referenser i Finna (se tabell 5) kan inte sägas vara helt osynliga då de 
trots allt genererat sekundärlitterära referenser som kan räknas i tiotal; de har en etable-
rad plats i litteraturhistorieskrivningen eller är omskrivna av andra skäl. Bland de som 
får ett större antal träffar inom denna grupp finns A.G. Ingelius, Anders Svedberg och 
Ture Janson, varav åtminstone de två först nämnda är omskrivna också av andra skäl än 
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författarskapet. Tidsmässigt dominerar den nyare litteraturen då strax under 40 % av 
författarna är födda före 1850. Bland de yngre författarna i kategorin är, förutom Ture 
Janson, också några andra av de mindre kända i den så kallade dagdrivargenerationen 
med (H. Hildén, H. Söderhjelm, T. Helsingius, E. Grotenfelt, R. Malmberg). I grup-
pen hittas dock även flera äldre kvinnliga författare, varav några hör till gruppen av ti-
diga romanförfattare verksamma på 1800-talet (C. Falkman, F. Carstens, M. Kraftman, 
W. Nordström, V. Randelin, I. Lange, H. Ongelin).

I gruppen med 1–9 referenser per författare (se tabell 6), har jag i enstaka fall inte 
hittat ett födelseår, men av de övriga är cirka 37 % födda före år 1850 så den något nyare 
litteraturen dominerar också här. Samma mönster syns, men ännu starkare i gruppen 
med noll referenser i Finna (se tabell 7). Där finns cirka fyrtio författare vars födelseår 
är okänt och av de övriga är cirka 27 % födda före år 1850. Detta stöder beskrivningen 
att forskningslitteraturen varit inriktad på äldre litteratur, men tidsfördelningen kan 
också ha mer praktiska förklaringar, till exempel att man då man gjort upp bibliogra-
fin haft bättre dokumentation över lite mera sentida okända författare. Förhållandet 
kan också ha en bakgrund i den tidigare beskrivna tillväxten i författarkåren och bok-
marknaden.

Överlag är grupperna av mindre omskrivna och mindre databassynliga författare bre-
dare, mera folkliga och populära än de tidigare beskrivna. Redan till gruppen med 10–
29 referenser (tabell 5) hör en del författare med en folklig tematik (A. Allardt, J. Reuter, 
A. Slotte, O. Behm, E. Knape, J. Bengts). I samma kategori finns exempel på barnlittera-
tur (T. Topelius, V. Renvall) och detektivlitteratur (H. Nohrström, O. Homén).

Också bland författarna med 1–9 referenser (tabell 6) finns de som skrivit exempel-
vis lustspel, bygdeskildringar och populära berättelser (E. Forssman/Aina, L. Londén, 
J.W. Söderlund), liksom underhållnings- och detektivlitteratur (Brummel & C:o, 
G. Sanden, E. von Wendt). I kategorin finns även författare till lyrik i tidningar och 
tidskrifter (till exempel A. Engelberg, G.I. Lindström) samt berättelser och annan 
litteratur med historiska motiv (till exempel G-H. Mellin). Liksom i den föregå-
ende gruppen finns här en del kvinnliga 1800-talsförfattare (F. Venman, A. Vörlund, 
C. Runeberg, S. Hjärne, F. Lindqvist, C. Gadolin, R. Cederman). Kvinnliga författare 
finns också bland dem som skrivit för barn och unga (N. Hammarström, O. Donner, 
A. Edelheim, R. Invenius, K. Ehrnrooth).

De mönster som syns för författarna i gruppen med noll referenser (se tabell 7) 
påminner på många sätt om de ovan beskrivna. Genremässigt är produktionen blan-
dad med lyrik, dramatik och kortare prosaberättelser eller följetonger. Romaner är 
mindre frekventa. Också i kategorin med noll referenser hittas barn- och ungdoms-
litteratur (S. Wrede, A. Oterdahl, E. Walters, H. Brofeldt, S. Hagelstam-Federley, 
E.F. Öhman), liksom folkliga lustspel och bygdeberättelser ( J. Loenbom, A. Holmgren, 
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K. Rajander). Likaså finns detektivromaner, äventyrsromaner och annan populärlitte-
ratur (E. Christianson, V.A. Kåhlman, A. af Enehielm).

Utifrån de tryckta bibliografierna blir det tydligt – trots att jag inte sammanställt 
mer noggranna data om detta – att den tydligaste enskilda gemensamma nämnaren för 
föga omskrivna författare är att många av dem har en liten skönlitterär produktion, i 
många fall bara en titel eller enstaka utgivna verk. Dessa författare tycks med andra ord 
inte ha etablerat sig som författare.81 Man kan ändå inte dra några enkla eller generella 
slutsatser om relationen mellan storleken på produktionen och hur känd eller etable-
rad författaren är. Också bland de mycket omskrivna författarna finns de som har en 
relativt liten produktion. Lahire har diskuterat den komplexa relationen mellan pro-
duktion och författarens status.82 Det faktum att en författare kan vara mindre pro-
duktiv trots att hen är erkänd måste ses mot bakgrund av villkoren för att verka i det 
litterära och behoven av andra inkomstkällor; produktiviteten har också en koppling 
till genre, då olika typer av litteratur har olika framgång på marknaden.

Trots att kategorierna av författare som är mer osynliga i sekundärlitteratur och data-
baser är de största i min genomgång utgör de ändå inte självklart de – med Morettis 
ord – ”forgotten 99 per cent”. Författare med noll eller 1–9 referenser utgör samman-
lagt inte mer än cirka 68% av det totala antalet författare i studien. Siffran kan emeller-
tid diskuteras då det sannolikt finns ytterligare okända författare som inte upptagits i 
bibliografin och därför inte inkluderats i denna studie.

Man kan också diskutera vad det innebär att vara ”forgotten”. Också i de grupper 
av författare som ger tiotals eller hundratals träffar i Finna finns många som sannolikt 
inte är kända för, än mindre lästa av, en bredare allmänhet, även om de ägnats en viss 
sekundärlitteratur. Moretti talar ju snarare om vilka verk som blir läsa och kanonise-
rade, inte om vilka som blir omskrivna. Snarare än the great unread är de grupper av 
författare som ger få eller inga referenser i databaserna det stora outforskade, oskrivna 
och ofta även databasosynliga (även om det i vissa fall kan finnas flera träffar och där-
med viss databassynlighet trots en liten mängd sekundärlitteratur). Som jag diskute-
rade tidigare menar jag att forskningens inverkan på kanon och läsarnas val är begrän-
sad, fast inte obefintlig.

Denna studie visar att största delen av författarna i urvalet (cirka 67 %) ägnats åt-
minstone någon sekundärlitteratur. Detta baseras inte enbart på att författarnas namn 
som ämne ger träffar i Finna utan också på den manuella genomgången av de fall där 
författarens namn som ämne ger färre träffar. Vad det visar är att forskningen och se-
kundärlitteraturen också har sina egna syften, och inte enbart underbygger eller tar 
ställning till kanon. I den här frågan ligger min tolkning närmare Juhani Niemi än 
Moretti, då Niemi ser mer nyanserat på relationen mellan forskning och författarnas 
status exempelvis bland läsarna eller på marknaden.83
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Avslutande reflexioner
I denna artikel har jag sammanställt data över finländska författare som skriver på 
svenska åren 1830–1930. I artikeln har också en diskussion förts om mängderna sekun-
därlitteratur kring dessa författare. Särskilt i fråga om de författare som ger många träf-
far har också det jag kallat författarnas databassynlighet diskuterats. Reflexion kring 
utgångspunkterna och metoderna utgör en viktig del av artikeln.

Studien har visat att den finländska litteraturen på svenska, liksom tidigare forsk-
ning konstaterat, är svår att ringa in också ur bibliografiernas perspektiv. Studien har 
också synliggjort att författarna är omskrivna för roller utanför det litterära och på hur 
litteraturen organiskt står i förbindelse med det övriga samhället.

Studien bekräftar delvis bilden av de mest synliga och omskrivna författarna som en 
liten minoritet. Samtidigt hittas databasreferenser och någon typ av sekundärlittera-
tur trots allt om de flesta av författarna. Studien bekräftar också delvis bilden av forsk-
ningslitteraturen som traditionalistisk med en nationell agenda, men visar också på en 
större variation i nyare forskning där till exempel modernister ägnats en riklig littera-
tur. Studien visar att Finnaträffar om författare som ger 200–999 träffar (en kategori 
där författare till nyare och särskilt modernistisk skönlitteratur dominerar), fördelas 
något mindre ojämnt per gigant. Forskningen kring dessa författare är också samman-
taget nästan lika stor, men fördelad på en större och mer heterogen grupp, jämfört med 
forskningen kring de största 1800-talsprofilerna med J.L. Runeberg i spetsen. De minst 
omskrivna och databasosynliga författarna förenas i sin tur ofta av en liten produktion, 
och dessa grupper framstår som bredare genremässigt – mer folklig och populär.

Databaser och bibliografier är viktiga redskap för litteraturforskningen, men har 
samtidigt sina brister och luckor som det är viktigt att vara medveten om. Man kan re-
flektera över hur valen av informationskällor påverkat resultaten i denna studie. Som 
konstaterats antyder den tryckta bibliografin exempelvis att en del av de idag databas-
osynliga författarna har varit något mer synliga i en tidigare ”tryckt” kultur. Samtidigt 
synliggör databaserna den nyare forskningslitteratur som intresserar sig för modernis-
tisk litteratur och att de stora giganternas dominans är något mindre än förr. Ett mål 
med studien har också varit att utveckla en metod för att studera litteraturens och för-
fattarnas databassynlighet, ett område som öppnar flera möjligheter, databasernas bris-
ter till trots.

Översiktligheten och det breda perspektivet i denna studie innebär möjligen att den 
väcker en del frågor som inte blivit besvarade här, vilket också är avsikten. Förutom att 
göra flera bredare kvantitativa studier kunde man gå vidare och göra case studies om 
forskningskonjunkturer kring enskilda författare och deras relation till kanon. Detta 
vore värdefullt med tanke på de osäkerhetsfaktorer som finns i siffrorna, då min studie 



216 · Anna Biström

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 188–239

gäller ett större material. Resultaten kunde alltså utmanas, testas och nyanseras. Tän-
ker man exempelvis på den tidigare nämnda jämförelsen mellan grova kartor och kvan-
titativa studier utgör denna genomgång en skiss och karta där man kan ringa in intres-
santa områden att utforska – och bege sig på en närläsande vandring in i de landskap 
som avtecknar sig.

Appendix

Tabell 1: De författare som gett minst tusen träffar i Finna. I sifferspalten till vänster antal 
träffar i Finna avrundat till närmaste hundratal, i spalten till höger författarnas födelseår. 

J.L. ( Johan Ludvig) Runeberg 3 500 1804
C.G. (Carl Gustaf Emil) Mannerheim 2 900 1867
Albert Edelfelt 2 700 1854
Zachris/Zacharias/Sakari Topelius 2 300 1818
Johan Vilhelm (J.V.) Snellman 1 700 1806

Tabell 2: De författare som gett 200–999 träffar i Finna. I sifferspalten till vänster antal träffar 
avrundat till närmaste tiotal, i spalten längst till höger författarnas födelseår.

Edith Södergran 950 1892
Ragnar Ekelund 660 1892
Fredrika Runeberg 610 1807
Elmer Diktonius 470 1896
Fredrik Cygnaeus 460 1807
Emil Cedercreutz 440 1879
Rabbe Enckell 390 1903
Frans Michael Franzén 370 1772
Edvard Westermarck 360 1862
Axel Haartman 360 1877
Hagar Olsson 350 1893
Hanna Frosterus-Segerstråle 330 1867
Sara Wacklin 320 1790
Ali (Alarik) Munsterhjelm 320 1873
Erkki Melartin 310 1875
Arvid Mörne 300 1876
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Tito Colliander 300 1904
Helena Westermarck 300 1857
Amos Anderson 290 1878
Fredr. Gabr. (Fredrik Gabriel) Hedberg 290 1811
Hanna Rönnberg 290 1862
Gunnar Björling 280 1887
Georg A. Wallin (Yrjö Aukusti Wallin) 280 1811
Kaarlo Bergbom 270 1843
Sigurd Frosterus 270 1876
Runar Schildt 260 1888
Jac. Ahrenberg 260 1847
Torsten Wasastjerna 260 1863
C.A. (Carl Axel) Gottlund 250 1796
Adolf Ivar Arwidsson 250 1791
Per Åke Laurén 250 1879
Otto Andersson 220 1879
Bertel Gripenberg 220 1878
Henry Parland 220 1908
Otto Donner 220 1835
Karl August (K.A.) Tavaststjerna 210 1860
C.G. (Carl-Gustaf ) Estlander 200 1834

Tabell 3: De författare som gett 80–199 träffar i Finna. I sifferspalten till vänster antal träffar 
avrundat till närmaste tiotal, till höger författarnas födelseår.

Jarl Hemmer 190 1893
Yrjö Hirn 190 1870
Kersti Bergroth 180 1886
Alex Federley 180 1864
Lars Stenbäck 180 1811
Severin Falkman 170 1831
Eric Ehrström 170 1881
J.J. ( Johan Jakob) Nervander 170 1805
D.E.D. Europaeus 160 1820
J.J. ( Josef Julius) Wecksell 160 1838
Alma Söderhjelm 160 1870
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(S./Sigurd) Wettenhovi-Asp(a) 160 1870
Eric Vasström 150 1887
Ester Ståhlberg 140 1870
Hans Ruin 130 1891
Mikael Lybeck 120 1864
Gustaf (Guss) Mattsson 120 1873
Gustaf von Numers 120 1848
Rolf Lagerborg 110 1874
Emil Nervander 110 1840
Eirik Hornborg 110 1879
Gustaf Strengell 100 1878
Karl Collan 100 1828
Jacob Fellman 100 1795
A.E. ((Nils) Adolf Erik) Nordenskiöld 90 1832
Författarinnan Fröjdman (Ragni Cawén) 90 1891
Rafael Karsten 90 1879
M.A. Castrén 90 1813
Edv. (Edvars Immanuel) Hjelt 90 1855
Kai Donner 90 1888
Werner Söderhjelm 90 1859
Rudolf Israel Holsti 80 1815
Jacob Tegengren 80 1875

Tabell 4: Författare som (efter manuell genomgång) gett 30–79 referenser i Finna. Tabellen 
uppdelad enligt antal referenser. I spalten till höger författarnas födelseår.

60–79
Emil Zilliacus 1878
40–59
Hjalmar Procopé 1868
Lennart Forstén 1817
Alexandra Gripenberg 1857
Kerstin Söderholm 1897
Olof Enckell 1900
R.R. (Ragnar Rudolf ) Eklund 1895
Herman Råbergh 1838
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Osvald Sirén 1879
N.R. (Nils Robert) af Ursin 1854
(Gustaf ) Valfrid Vasenius 1848
30–39
Gunnar Landtman 1878
Emil v. Qvanten (Peder Särkilax) 1827
Sigrid Backman 1886
Örnulf Tigerstedt 1900
Augusta Lundahl/Wallenius 1811
Adolf Paul 1863
Adelaïde Ehrnrooth 1826
Parus Ater (Adèle Weman/Inge Storm) 1844
Vera Hjelt 1857
Anders Ramsay 1832
Emilie Björkstén 1823
Marie Linder 1830
Max (Maximilian) Oker-Blom 1863

Tabell 5: Författare som (efter manuell genomgång) gett 10–29 referenser i Finna. Tabellen 
uppdelad enligt antal referenser. I spalten till höger författarnas födelseår.

20–29
A.G. (Axel Gabriel) Ingelius 1822
Ture Janson 1886
Anders Svedberg 1832
Richard Malmberg (Gustav Alm) 1877
Alli (Alexandra Maria) Trygg-Helenius 1852
Olaf Homén (en av “Tre herrar”) 1879
Wilhelm Lagus 1821
John William Nylander 1869
Fredrik Berndtson 1820
A.O. (Axel Olof ) Freudenthal 1836
Henning Söderhjelm/Lennart Wikström 1888
(Josef ) August Schauman 1826
Petrus Nordmann 1858
Ina Lange (Daniel Sten) 1846
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Père Noble (Svante Dahlström) 1883
Erik Grotenfelt 1891
Mona Leo (Monica Ehrström) 1903
Joel Rundt 1879
L.A. (Lauri Alfred) Salava 1894
Gösta (Gustaf Röttger) Sundman 1854
10–19
Anders Allardt 1855
Karl Eneberg 1841
A.W. (Arne Wilhelm) Rancken 1880
Herman Kellgren 1822
Axel Lille 1848
Alex. (Alexander) Slotte 1861
(Carl) Ferdinand (Emanuel) v. Wahlberg 1847
Josefina Bengts 1875
Rafael Hertzberg 1845
Ernst V. Knape 1873
Gabriel Lagus 1837
J.G. (Johan Gabriel) Linsén 1785
Thorsten Renvall 1868
Waldemar Ruin 1857
Knut Tallqvist 1865
R.F. (Reinhold Felix) von Willebrand 1858
Fabian Collan 1817
Theodor Homén 1858
E.F. (Evald Ferdinand) Jahnsson 1844
T.T. (Torsten Ture) Renvall 1817
Jonatan Reuter 1859
Toini Topelius 1854
V.K.E. (Viktor Karl Emil) Wichmann/Gånge Rolf 1856
Anna Schauman 1859
B. (Bernhard) Estlander 1863
Gustaf Helsingius 1855
Arvid Hultin 1855
K.E.F. (Karl Emil Ferdinand) Ignatius 1837
Barbro Mörne 1903
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Håkan Mörne 1900
Viola Renvall 1905
Ulla Bjerne 1890
Fredrika (Wilhelmina) Carstens 1808
Wentzel Hagelstam 1863
Th. Rein (Karl Gabriel Thiodolf Rein) 1838
Karl Flodin 1858
A.G. (Axel Gabriel) Sjöström 1794
Hanna Cederholm 1869
Sven Gabriel Elmgren 1817
B.O. Lille (Bengt Olof Lille) 1807
Margit Niininen 1905
Holger Nohrström (Mr C) 1885
Wilhelmina Nordström 1815
Paul Nyberg 1889
Jully Ramsay 1865
J.N. (Julio Nathanael) Reuter 1863
Holger Schildt 1889
Karin Smirnoff 1880
Erik Ekelund 1897
Charlotta Falkman 1795
A.A. (Axel August) Lähteenkorva/Borenius 1846
Karl Robert Malmström 1830
Hanna Ongelin 1848
Vendela (Wendla) Randelin (Wendela) 1823
O.M. (Odo Morannal) Reuter 1850
Bengt von Törne 1891
Gunnar Wahlroos 1887
Onni Wetterhoff 1835
Oskar Behm 1867
Maria Berg (Pali-Maj(a)) 1784
J.F. ( Johan Fredrik) Granlund 1809
Henrik Hildén 1884
Ivar Lassy 1889
Aleko Lilius 1890
Ludvig (Rudolf Ludvig) Munsterhjelm 1880
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Pontus Skrivare (H.J./Helmer Jarl Wahlroos) 1897
Erik Therman 1906
C.W. (Carl Wilhelm) Törnegren 1817
Are Waerland (Paul Henrik Fager) 1876
Frans Österblom 1870
Emil Almberg 1852
Johan Bäckvall 1817
Hugo Ekhammar 1880
Alfred Fahler 1892
Torsten Helsingius 1888
Alma Hongell 1849
Maria Kraftman 1812

A.J. (Anders Johan) Nygren 1869
E.O. (Ernst Odert) Reuter 1815
Dagmar Ruin/Ramsay 1894

Tabell 6: Författare som (efter manuell genomgång) gett 1–9 referenser i Finna. Tabellen upp-
delad enligt antal referenser. I spalten till höger författarnas födelseår (siffran 0 markerar 
okänt födelseår).

6–9
J.W. Calamnius 1838
K.J. (Karl Johan) Hagfors 1860
A.R. (August Reinhold) Hedberg 1872
Harald Hornborg 1890
Theodor Lindh (Anders Theodor Lindh) 1833
Rafael Lindqvist 1867
Gerda von Mickwitz 1862
V.T. Rosenqvist 1856
Guido Simberg 1887
Gustaf Cygnaeus 1851
A.F. Granfelt 1815
Lars Arnell 1781
Petter Wilhelm Aurén 1826
Alexander Boldt 1873
F. (Fridolf ) Gustafsson 1853
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Einar Holmberg 1878
L.L. (Ludvig Leonard) Laurén 1824
J.G. (Jakob Gabriel) Leistenius 1821
Nino (Hjalmar Johannes) Runeberg 1874
Theodor Sederholm 1832
Kaarlo Slöör/Santala 1833
Allan Wallenius 1890
Allan Sandström 1895
Johannes Alfthan 1830
August Engelberg 1817
George Granfelt 1865
Selma Kajanus 1860
Erik Karlsson 1875
Fredrika Lovisa Lindqvist 1786
Nicken Malmström 1897
Rolf Palmgren 1880
F.A. (Fredrik August) von Platen 1790
Ingrid Qvarnström 1891
Elis Selin 1891
Margit von Willebrand/Hollmerus 1894
Rosalba Cederman (Alba Ödegård) 1830
Kerstin Ulrika Ehrnrooth 1906
Georg Fraser 1849
Alice Granfelt (Alice Granfelt-Karlberg) 1895
Nanny Hammarström 1870
Helle Hellberg 1884
G.A. (Gustaf Adolf ) Heman 1855
J.F. ( Jakob Fredrik) Lagervall 1787
Juho Laine 1856
Elsa Lindberg(-Dovlette, Prinsessa etc.) 1876
Gustaf Lönnbeck 1847
Carl (Robert) Mannerheim 1835
Carolina Runeberg 1808
P.U.F. (Pehr Ulrik Ferdinand) Sadelin 1788
Zacharias (Zachris) Schalin 1854
Constance Ullner 1856
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Vagabond (Arthur Hjalmar (Travers-)Borgström) 1859
Herman Vendell 1853
Emma Åkerman 1851
1–5
Eric Bahne  1895
Carl Gustaf Borg 1823
Alta Dahlgren 1868
Maria Furuhjelm 1846
Fridolf Hagfors 1857
John Hedberg 1840
Gustaf Idestam/Idman 1802
Gustaf Henrik Mellin 1806
N.H. (Nils Henrik) Pinello 1802
Engelbrekt Rancken 1790
Gustaf Rancken 1837
Hedvig von Schantz 1865
F. (Ferdinand Fredrik Christoph) Tilgmann 1832
Eliel Vest 1863
Anna Åkesson 1865
Alf Brenner 1895
Gustaf Aminoff 1876
Jean Boldt 1865
Vilhelm/Wilhelm Bolin 1835
Ellida Erling 1869
Edith Forssman (Aina) 1856
Eva Hirn 1877
Ivar Hortling 1876
Aina Lagus 1861
Olof Lagus 1893
Greta Langenskjöld 1889
Eva Ljungberg 1850
Gund von Numers(-Snellman) 1901
Mathilda Roslin(-Kalliola) 1837
Gabriel Sanden 1885
Fredrik Alfred Saxbäck 1836
Signe Stenbäck 1887
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J.Kr. ( Johan Kristian) Svanljung 1829
Nestor Tallgren 1824
(Frans) August (Theodor) Tavaststjerna 1821
Gösta Theslöf 1872
Fredrika Wenman/Venman 1803
Toivo Waltari 1880
Karl Wetterhoff 1832
Viktor Öhberg 1830
Ossian Ansas 1856
Gustaf Adolf Avellan 1785
Herman Avellan 1820
Hugo von Becker 1834
John Bergh 1872
Brummel & C:o (Georg (Henrik) Theslöf ) 1880
Nanny Cedercreutz 1866
Olly Donner 1881
Kurt Ekman 1898
Johan August von Essen 1815
G.W. (Gustaf Wilhelm) Gustafsson 1848
J.F. ( Jakob Fredrik) Heickell 1808
Fanny Hult 1861
Verner Humble 1874
Georg Kåhre 1899
J.A. (Johan Axel) Lindén 1853
J.F. ( Julius Ferdinand) Lundahl 1818
Paul Werner Lybeck 1861
Frans Mörtengren 1833
Anders Oskar Roos 1812
Sverre P:son Sverre (Paul Johan Klinthe) 1904
J.W. Söderlund 1845
Gabriel Mauritz Wænerberg 1818
Maja Wasander (Ester Maria Hjelt) 1885
Werner Örn (Harald Selmer-Geeth) 1853
Ernst von Wendt 1877
Ernst Ahlbom 1866
August Arppe 1854
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Evy Björkman 1876
Edvard Jonas Wilhelm af Brunér 1816
Linda Forsström 1867
R. (Reinhold) Frenckell 1823
Arvid Hydén 1864
Naima Jakobson 1866
Helmi Johnsson 1878
Torsten Lindgård 1907
G.I. (Gustaf Israel) Lindström 1821
Elias Lodenius 1877
Lilly Londén 1862
Ernst Lundström 1874
Ingeborg Malmström 1831
Otto W. Mattsson 0
Hedvig von Numers 1830
Maria Nyström 1854
A.B. (Alfred Brynolf ) Roos 1824
Wilhelm Roos 1824
Bengt Serenius 1884
Arthur Sjöblom 1870
Edith Sohlström 1870
Julia Stadius 1844
Johannes Sundvall 1877
Sten Söderskär /(Karl) Ragnar Öller 1893
Allan Tallqvist 1909
Guy Topelius 1887
F.J. (Frans Johan) Valbäck 1852
Augusta Vörlund 1807
I.E. (Isak Erik) Wik 1850
P.G. (Peter Gustaf ) Wikman 1812
Edvin Wirén 1885
Johan Eggert Åberg 1820
Selma Abrahamsson 1872
Lars Isak Ahlstubbe 1804
Minna/Wilhelmina Ahnger 1842
Maria Charlotta Alcenius 1834
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Ingeborg von Alfthan 1868
Karl Andelin 1838
Henrik Appelberg 1865
Hans Berndtson 1893
Edvard Berts 1891
Erik Bisi 1819
Carl Borenius 1848
A.A. Bäckeng 0
Lisa Cawén 1899
Anna Edelheim 1845
Farbror Oskar (Oskar von Schoultz) 1872
Ole Finell 1895
Erik Finne 1869
Edla Freudenthal 1854
Carolina/Sara K Gadolin 0
Axel Gottschalk 0
Catri Gripenberg 1884
David Wilhelm af Grubbens 1824
Carl Albert Gröneberg 1845
Karl Grönlund 1831
Kaarlo Grönqvist 1861
Ann-Mari(a) Grönvik 1896
Max Hanemann 1881
I.W. (Ivar Wilhelm) Hasselblatt 1864
Sofia Hjärne 1780
Moritz Hornborg 1813
Otto Höijer 1834
Synnöve Ilmoni 1877
Rosa Invenius 1853
Alexander Jaenisch 1832
Algot Jansson 1876
Felix Jungell 1869
Hugo Lagus 1871
Birger Lindberg 1876
Volmar Lindman 1861
Erika Lindström 1879
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Otto (Adolf Daniel) Meurman 1817
Gösta Moliis-Mellberg 1883
Kustavi Nordlund/Saarni 1866
Gunnar von Numers 1876
Bruno Nylander 1874
Lennart Nylander 1886
John Petrell 0
Viktor Pettersson 1849
K.E. Primus-Nyman 1887
Run Reihe 1901
Kurt Reuter 0
A.F. (Alexander Fredrik) Roos 1822
Jakob Henrik Roos 1818
Karl Rosendahl 1831
Per Schlüter 1881
Gurli Sevón-Rosenbröijer 1892
Helge Skog 1904
Georg Smirnoff 1840
Gigge Strandvik 1884
Linus Sundell 1868
Liv Tegengren 1905
Oskar Toppelius 1828
Arne Törnudd 1878
Hanna Wahlroos 1874
Gustaf Videskog(/Gustafsson) 1903
Maija Åkerman-Tudeer 1886
Alexander Öhquist 1868

Tabell 7: De författare som (efter manuell genomgång) inte gett några referenser i Finna. I 
spalten till höger författarnas födelseår (siffran 0 markerar okänt födelseår).

Gösta Philip Armfelt 1830

Hjalmar Brofeldt 1873

René Ahrenberg 1882

Fredrik Wilhelm Alcenius 1808

G.E. von Alfthan 1856

Gunnar Alléen 1885

Leonie Aminoff 1870

Oscar Andersson 1813
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Hj. Appelqvist 1862

Vala Asp 1868

Olga Aspelin 1846

Ruth Bagge 0

Pia Berg 1900

Fredrik Bergstadi 1870

Ola (Olga) Beyrath 1876

Aisa Biaudet 1884

Ragnar Björk 1885

Dora Björkman 1899

Johan Eggert Björling 1820

Lydia Blom (Viktor Wildmark) 1853

Karl Gustaf Blomberg 1856

Arlex Blomqvist 1898

Frédérique Bluhm 0

Alexander Boehm 1834

Rolf Boije 1863

Sigurd Boman 1879

Sofie Bonnevie 1853

Arthur Broberg 1856

Arvid Hjalmar Brotherus 1855

Wilhelm Burman 1897

Célia Carlsén-Hartman 1885

Göran Castrén 1906

Igor Cavonius 1890

Edwin Christianson 1874

Alexis Theodor Clásen 1827

Gertrud Colliander 1860

Harald Colliander 1870

Aina Dammert 1837

Olga Danielsson 1889

Emelie Degerholm 1847

Otto Dickman 1881

Karl Johan Edelsköld 1831

Abrah. Edholm 1879

N. Ekström 1858

Sanny Ekström 1869

P.A. Elfvik 0

Hilda Elmgren 1844

Arvid Enckell 1884

Alexis af Enehielm 1886

Oskar Engelqvist 0

Björn Engström 1886

Victor Fagerström 0

Alberta Falck 1849

Axel Fogelholm 1859

Lilli Forss-Nordström 1893

Torsten Wilhelm Forstén 1817

Erik Frisk 1893

August Furuhjelm 1846

G.B. (Gustaf Borg) 0

Johan Fredrik Galetski 1817

Selma Granberg 1885

Elin Granholm 1902

Giri Granlund 1894

Anna Grönvik 0

Beata Sofia Gyldén 1804

Frithiof Woldemar Göös 1839

S. Hagelstam-Federley 1869

Hilda Hagman 1853

Gerda Hallberg 1882

Anders Hallbäck 1861

Artur Hammarström 1863

Ruth Hannula 1894

May Hartman 1903

Abu Hassan/Arthur Hugo Fredrik Ekström 1899

Tyko Hedlund 1877

Sigrid Heinricius 1879

Alma Hildén 1873

Knut Holm 1868

Alf Holmgren 1899

Emilie Hultin 1803

Ingrid Hultin 1876

Erika Husberg 1849

Kristina Hyvönen 1859

Rolf Häger 0

Kristina Hästesko 1831

Esther Höckert 1868

August Högman 0

Ernst Högman 1861
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Carl Johan Idman 1831

Fredrik Leonard Inberg 1843

Hugo Helge Ingelius 1899

Febe Ingman 1861

Amanda Johansson 1836

Valter Johansson 1884

Herman Josefsson 0

G. Julin 0

Emil Karlsson 0

Werner Karsten 1860

Lars Kasper 1901

Herman Kauffman 1840

Richard Kaufmann 0

Juho Kinos 0

Olivia Kronqvist 1860

Ida Krook 1871

Max Krook 1860

Märta Lagerfelt 1875

Erik Landell 1858

Ludvig Laurén 1860

Ferd. Laurent 1846

Magda Lemström 0

Joh. Less 0

Charlotte Lilius 1899

Felix Lindberg 0

Hermione Lindbohm 0

Zenaida Linderman 0

Adolf Linderoos 1869

August Lindfors 1810

Olga Lindholm 1890

Ines Lindström 1855

K.L. Lindström 1809

Sofie Lithenius 1847

Julia Loenbom 1843

Janne Lundmark 1806

Fanny Lybecker 1845

Ida Lönnbeck 1845

Nenne Moberg 1868

Hilma Montell 1853

Maud Morris 1888

Adele Måsbäck 0

Birgit Möller 1898

Wilhelm Mölsé 0

Karl Johan Nauklér 1846

Ellen Nervander 1842

Märtha Nickul 1894

Heddi Nilsdorff 0

Aili Nilsson 1892

Wivi Nordberg 1846

Olga Nordlund 1849

Alli Nordman 0

Carl Norman 1879

K.J. Numell 1826

Carl Adolf af Nyborg 1879

Aline Nyholm 1876

K. Axel Nymark 0

Johan Albert Olander 0

Aina Oterdahl 1886

Aug. Parr 0

K.F. Petterson 0

Edith Polón 1869

Klarry Rajander 1857

Th. Af Reeth 0

Einar Relander 1876

C.A. Renvall 1823

O.E. Ringbom 0

Rafael Ronimus 1884

Sigurd Roos 1861

Ester Sandell 0

Lily Saxén 1861

Arne von Schoultz 1874

Charles Sjöberg 1877

P. Solstrand 1855

Ebba Sommardahl 1867

S. Sorthan 1871

Herbert Standertskjöld 1893

Elis Oskar Stenberg 1843

Sven Axel Stening 1824

Emmy Streng 1862

Oskar Reinhold Strömfors 1842
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Gösta Ståhlhandske 0

Isu Sucksdorff 1822

Karl Viktor Sund 1891

Elin Svedlin 1894

Sven i Österlid (V.A. Kåhlman) 1860

Gustaf Oskar Tamelander 1834

Hilja Tawaststjerna 1848

K.V. Tegengren 1868

Knut Tilgmann 1865

Huldi Torckell 1871

Olga Torckell (Ester Mattsson) 1859

Melita Tång 1903

Fritjof Törnqvist 0

Josef Volontis 1886

Kai Voss (Gertrud Charlotta Zilliacus) 1864

Edit Wahlbeck 1876

Elin Waldén 1877

Wilhelm Wall 0

Wäinö Wallen 0

Ester Walters 1879

Sigrid (Maria) Wasastjerna 1862

Erik Wegelius 0

Harry Wegelius 1887

Sigurd Wegelius 1884

Tyra Westerlund 1878

Birger Wiedersheim-Paul 1897

Daniel Wikström 0

Fritz Wilén 1857

John Wilhelmsson 1869

Bertha Witting 1858

Lullu Woldstedt-Busch 1883

Sigrid Wrede 1887

Astrid Wång-Flander 1884

Hugo Åhlström 0

K.E. Åkesson 0

E.F. Öhman 0

Edvard Öhrbom 1852

Otto Axel Österblad 1826

N O T E R
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vänen, Vapauden rajat. Kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallinen sääntely 
Suo messa vuosina 1918–1939, Helsinki (Helsingfors) 1994.

5 Kati Launis, ”Mitä naiset lukevat? Vantaan kaupunginkirjaston digitaalisen lainausdatan 
tulkintaa”, Avain 2018:4, https://doi.org/10.30665/av.76461 (18.5.2021). Se även Parente-
Čapková 2017.
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svensk litteratur i sverigesvenska delupplagor åren 2000–2016”, Historiska och litteratur



232 · Anna Biström

Samlaren, årg. 142, 2021, s. 188–239

historiska studier 2018, s. 17–46, https://doi.org/10.30667/hls.66707 (11.5.2021). Hela av-
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York & Delhi 2014, s. 131–167 och kapitel 4 i Richard Jean So, Redlining Culture. A Data 
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skilt s. 251–255).
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11 Se t.ex. Lars Furuland & Hans Olof Johansson, ”Svensk bokutgivning under 1900-talet 
– en översikt”, i En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier (Statens offent-
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vetenskap, 2017:3–4, s. 63–64; Bo Pettersson, ”Närläsning och fjärrläsning, stordata och 
smådata”, i Historia i en digital värld, red. Kenneth Nyberg & Jessica Parland-von Essen, 
https://digihist.se/hdv2/fordjupningar/fjarrlasning-och-narlasning-stordata-och-sma-
data/ (11.5.2021).

22 Jag menar ändå att Katherine Bode framför en viktig poäng då hon ifrågasätter själva den 
antitetiska uppdelningen i närläsning och fjärrläsning, då båda perspektiven tycks utgå 
från en syn på texter som kontextlösa, enhetliga och statiska källor till mening, en aspekt 
som dock är underordnad i min studie som snarare utgår från metadata än de litterära tex-
terna i sig. Katherine Bode, A World of Fiction. Digital Collections and the Future of Lite
rary History, Ann Arbor, Mich. 2018, s. 32.

23 Bode 2014, se s. 11 f. (om användningen av siffror i litteraturforskning), s. 131–167 (särskilt 
s. 134 f.).

24 Ibid., s. 22.
25 So 2017.
26 Ibid., särskilt s. 671.
27 Bode 2014, s. 3 f.
28 Ibid., s. 4.
29 Se ibid., s. 21 f.
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30 Se t.ex. Stefan Mählqvist, Böcker för svenska barn 1870–1950. En kvantitativ analys av Stefan 
Mählqvist (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 5), Stockholm 1977, s. 25–27: 
Warnqvist 2007, s. 23–28; Mikko Tolonen, Leo Lahti, Hege Roivanen & Jani Marjanen, 
”A Quantitative Approach to Book-Printing in Sweden and Finland, 1640–1828”, Histo
rical Methods. A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 52, 2019:1, s. 57–78, 
https://doi.org/10.1080/01615440.2018.1526657 (11.5.2021); Paul Fyfe, ”An Archaeology 
of Victorian newspapers”, Victorian Periodicals Review, 49, 2016:4, s. 546–577; Yvonne 
Leffler, Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson & Birgitta Johansson Lindh, 
Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in The Nineteenth 
Century, (LIR.skrifter 10), Göteborg 2019, s. 21–24, http://hdl.handle.net/2077/61809 
(12.5.2021).

31 Tolonen et al. 2019, s. 57.
32 Bode 2014, s. 7–25. Det kan nämnas att senare studier, där Moretti varit involverad, också 

formulerat en lite mer nyanserad syn på representativiteten i informationskällor och rela-
tionen mellan kanon och ett mera fullständigt arkiv. Se t.ex. Mark Algee Hewitt, Sarah 
Allison, Marissa Gemma, Ryan Heuser, Franco Moretti, Hannah Walser, ”Canon/Archive. 
Large-Scale Dynamics in the Literary Field”, i Canon/Archive. Studies in Quantitative For
malism from the Stanford Literary Lab, red. Franco Moretti, New York 2017, s. 253–294.

33 Underwood 2017.
34 Bode 2018, s. 26–31.
35 Michel Foucault, ”Vad är en författare?” [1968], i Michel Foucault, Diskursernas kamp. 

Texter i urval av Thomas Götselius & Ulf Olsson, Stockholm & Stehag 2008, s. 77–100.
36 Ibid., s. 83–85.
37 Bernard Lahire, ”The Double Life of Writers”, New Literary History, 41, 2010:2, s. 443–

465.
38 Ibid., s. 443–450.
39 Ibid., s. 458–460.
40 Ibid., s. 444–446.
41 Ibid., s. 449.
42 Ibid., s. 446 f.
43 I enstaka fall har författare till verk utgivna senare, t.ex. postumt, beaktats, om det är 

sanno likt att författaren varit verksam under perioden 1830 till 1930. I fråga om författare 
som inlett sin produktion redan före 1809 men varit aktiva ännu 1830 eller senare kan det 
finnas en liten lucka på grund av bibliografiernas tidsavgränsning. Bibliografin för förfat-
tare som gett ut litteratur 1809–1916 tar upp författare som gett ut litteratur tidigast från 
1809 (och det finns ingen motsvarande bibliografi över äldre litteratur). Luckan gäller för-
fattare som gett ut litteratur redan före 1809 och fortfarande varit aktiva 1830 eller senare. 
Luckan är ändå tidsmässigt liten och den skriftliga litterära kulturen i Finland var inte sär-
skilt omfattande före 1809. Bibliografin har också inkluderat sådana författare som inlett 
sin produktion mellan 1800 och 1808 om deras produktion huvudsakligen hänför sig till 
perioden 1809–1916. Se närmare Suomen kirjailijat. Finlands författare. Writers in Finland 
1809–1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 570), red. Maija Hirvonen, 
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Helsingfors 1993, s. 12. Jag har kompletterat min lista med författare som gett ut littera-
tur 1830–1930 men debuterat före 1809 i den bibliografi som ingår i andra delen av Fin
lands svenska litteraturhistoria (som dock medvetet bygger på ett urval); Finlands svenska 
litteraturhistoria. Andra delen: 1900talet. Uppslagsdel, Utgiven av Clas Zilliacus, Helsing-
fors & Stockholm 2000. Där hittades en författare som lagts till på listan (Frans Michael 
Franzén).

44 Suomen kirjailijat. Finlands författare. Writers in Finland 1809–1916, 1993; Suomen kirjai
lijat. Finlands författare. Writers in Finland 1917–1944 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran Toimituksia 365), red. Hannu Launonen et al., Helsingfors 1981. I kapitlen ”Till läsa-
ren” respektive ”Redigeringsprinciper” i början av bibliografierna finns mera detaljerad in-
formation om urvalsprinciperna, som är något varierande i de två delar av bibliografin jag 
använt.

  I bibliografin om finländsk litteratur från 1809 till 1916 beaktas Finlandsfödda förfat-
tare (födda i forna Sverige-Finland eller kejsardömet Ryssland), samt utlandsfödda förfat-
tare som gett ut åtminstone ett verk i Finland. Också några svenska författare som vistats 
i Finland och utgett verk i landet ingår. Se närmare Suomen kirjailijat. Finlands författare. 
Writers in Finland 1809–1916, 1993 s. 12. I den del av bibliografin som omfattar författare 
som inlett sin litterära bana 1917–1944 diskuteras frågan om finländskhet inte närmare, 
kanske för att det setts som ett mera entydigt begrepp under den tid då Finland varit ett 
självständigt land.

45 Sevänen 1994, s. 43–45, se även bilaga 1 i boken.
46 Kristina Malmio, ”Finland-Swedish Minority Literature. Social, Economic, Cultural 

and Literary Aspects”, i Ways of Being in the World. Studies on Minority Literatures 
(Central European Uralic Studies 1), red. Johanna Laakso, Wien 2020, s. 29, 36–44. Se 
även t.ex. Tomi Riitamaa, ” ’Röster från andra sidan Bottenhavet.’ Metodologisk natio-
nalism och finlandssvensk litteratur i sverigesvensk litteraturhistoria”, i Tomi Riitamaa, 
Isolerat och övergivet nationsfragment, hänsynslöst ihjältiget? Studier i den finlandssven
ska litteraturens position och predikament i Sverige, Helsingfors 2021, http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-51-7496-3 (8.11.2021), s. 9–14 (artikeln har även utgivits i Finsk tid
skrift 2019:6); Anna Möller-Sibelius, ”Från nationellt uppvaknande till identitetskon-
struktion. Litteraturhistorieskrivning om den svenska litteraturen i Finland”, Samlaren 
2018, s. 24–51, https://svelitt.se/samlaren/2018 (18.11.2021); Johan Wrede, ”Litteraturen 
i sin tid” och Henry Rask, ”Finland och Sverige – finskt och svenskt”, i Finlands svenska 
litteraturhistoria. Första delen: Åren 1400–1900, utgiven av Johan Wrede, Helsingfors & 
Stockholm 1999, s. 11–17 och 12–25. Jfr även Bode 2014, s. 21 om australisk litteratur.

47 Se t.ex. Malmio 2020, s. 31.
48 T.ex. enstaka texter på svenska som möjligen också kan ha översatts till svenska av någon 

annan.
49 Även Aleksis Kivi är ett exempel på detta även om han inte publicerat texter på svenska. 

Ytterligare författare i denna kategori i studien är de relativt omskrivna Isa Asp, Arvid 
Lydecken, Marja Salmela samt Abraham Poppius, liksom Eliel Aspelin-Haapkylä som har 
en liten litterär produktion vid sidan om sin facklitterära produktion.
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50 Heidi Grönstrand, ”Från flerspråkighetsforskning till enspråkighetsforskning?”, Finsk 
Tidskrift, 2014:3–4, s. 47–58. Flerspråkigheten är idag ett växande forskningsfält, se t.ex. 
Julia Tidigs, Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer 
Diktonius prosa, Åbo 2014; Julia Tidigs, ”Den finlandssvenska romanens många språk. En 
panorering”, Finsk tidskrift, 2018:3–4, s. 77–93.

51 Det gäller författare vars namn i en ämnessökning ger färre än tjugo referenser till sekun-
därlitteratur (jfr den senare beskrivningen av min metod). Resultaten blir inte på samma 
sätt skeva för dessa författare då de inte gett upphov till större mängder av sekundärlittera-
tur, även om det är möjligt att deras produktion på finska kan ha fått mer uppmärksamhet 
än den svenska produktionen. Troligen finns det ytterligare en del finska författare som 
gett ut enstaka verk på svenska trots att det inte framgår tydligt av bibliografin.

52 Se Suomen kirjailijat. Finlands författare. Writers in Finland 1809–1916, 1993, s. 12; Suo
men kirjailijat. Finlands författare. Writers in Finland 1917–1944, 1981, s. 8. Min diskus-
sion kring avgränsningen av författare kan även jämföras med Sevänen 1994, s. 43–45.

53 Detta baseras inte enbart på träffmängden i Finna utan även på manuell genomgång av de 
resultat där en författares namn ger färre träffar (på det sätt som beskrivs närmare i avsnit-
tet om metoden).

54 Jag har gjort egna anteckningar kring författarnas andra verksamheter för att kunna be-
akta denna aspekt i analysen.

55 Där ingår ett par mer omfattande studier: Tidigs 2014 (där Ahrenberg behandlas paral-
lellt med Elmer Diktonius); Erik Ekelund, Jac. Ahrenberg och Östra Finland. En litteratur
historisk studie med politisk bakgrund, Helsingfors 1943. Bland referenserna om Ahrenberg 
finns också lite under tio artiklar i vetenskapliga publikationer, kulturtidskrifter och anto-
logier, två avhandlingar pro gradu, cirka fem litteraturhistoriska översiktsverk där förfat-
tarskapet behandlas, några recensioner och vetenskapliga studier där Ahrenberg tas upp 
exempelvis i samband med den finlandssvenska memoartraditionen eller reseskildringar. 
Bland de sistnämnda finns också ett par titlar med ett språkligt eller historiskt snarare än 
litteraturvetenskapligt perspektiv. Vidare ingår en del överlappande referenser till samma 
verk, och dokument och annat material med anknytning till Ahrenberg.

56 En aspekt att beakta är att författarens namn kan ha förts in i olika former vid katalogise-
ringen, och att olika namnformer inte alltid är länkade till varandra. Jag har även i jämfö-
rande syfte gjort sökningar på olika namnformer och pseudonymer, särskilt då det gäller för-
fattare som gett få träffar, då det kan vara svårt att hitta det som finns katalogiserat, dock inte 
svårsökbara namnformer som initialer eller pseudonymer som består endast av ett förnamn.

57 Finna (finna.fi), information om söktjänsten, https://finna.fi/Content/about_finnafi och 
https://finna.fi/Content/about (4.12.2020).

58 Nationalbibliotekets nätsidor, information om Fennica, https://www.kansalliskirjasto.fi/
sv/samlingar/nationalsamlingen (20.10.2020) och https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/
node/161 (4.12. 2020).

59 Sevänen 1994, s. 289.
60 Det förekommer att författarens egna verk finns bland resultaten i ämnessökning med för-

fattarens namn. Det gäller särskilt självbiografiska verk av författaren.
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61 Det tyder på att rikligt omskrivna författare även ägnats omfattande studier i högre grad 
även om en del av referenserna i Fennica kan gälla t.ex. samlingsverk där en författare är en 
av flera som behandlas.

62 I fallet med en del författare kan det finnas tekniska skäl till diskrepansen mellan Finna 
och Fennica.

63 Dessa författare hittas i tabell 7 i Appendix.
64 I fall där inget födelseår hittats har födelseår ersatts med siffran 0 i de tabeller som finns 

i Appendix. Uppgifterna om födelseår för en del mindre kända författare kan också vara 
osäkra. Osäkra uppgifter i bibliografierna är markerade, se Suomen kirjailijat. Finlands för
fattare. Writers in Finland 1917–1944, 1981, s. 8 f. Enstaka författare saknar födelseår i bib-
liografin och ibland har jag hittat en mindre säker uppgift om födelsetid i annan källa. De 
osäkra fallen har inte större betydelse för analysen som helhet då de är få och födelseåret 
främst är av intresse som indikation på när författaren varit aktiv och som del av större hel-
heter av författare, t.ex. födda under ett specifikt decennium.

65 Sevänen 1994, s. 44. Sevänen beskriver också att de finskspråkiga författarnas antal ökar i 
proportion till de svenskspråkiga författarna under samma period

66 Ola Zweygbergk har beskrivit hur den finländska bokproduktionen efter en något trög 
start växer successivt särskilt från mitten av 1830-talet framåt. Redan på 1800-talet syns 
tendensen att tillväxten är kraftigare vad gäller finskspråkig litteratur. Under 1900-talet 
fortsätter ökningen av bokproduktion på finska ännu kraftigare, medan den finländska 
bokproduktionen på svenska snarare stabiliseras, åtminstone sett till antal utgivna titlar. 
Detta hänger ihop med att de svenskspråkiga förlagens dominans upphör och de finsk-
språkiga får ett starkt uppsving. Ola Zweygbergk, Om bokförlag och bokförläggare i Fin
land, Helsingfors 1958, s. 19–26 och 103–109. Om utvecklingen i litteraturbranschen i en 
finländsk kontext, se även Sevänen 1994, s. 53–59.

67 Se närmare i metodbeskrivningen.
68 En annan indelning kunde emellertid vara att se de relativt små grupperna som ger 80–

199 och 30–79 träffar/referenser, som här hålls isär av metodiska skäl (för att undvika att 
blanda manuellt genomgångna referenser med icke-manuellt genomgångna i samma ka-
tegori), som en enda grupp. Med en sådan indelning skulle mönstret vara det samma som 
för övriga grupper och sammanlagt omkring 60 (ca 10%) av författarna skulle ingå i grup-
pen. Gruppen som ger från 200 till 999 träffar, skulle då vara mindre i jämförelse. Där in-
går cirka fyrtio författare, nästan 6 % av författarna.

69 Albert Edelfelt har skrivit brev, minnesteckningar och en nyårstablå (De tolf månaderna, 
1898). Hans brev har sedermera digitaliserats, se Albert Edelfelts brev. Elektronisk brev och 
konstutgåva, utg. Maria Vainio-Kurtakko & Henrika Tandefelt & Elisabeth Stubb, Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2014−2020, URN:NBN:fi:sls-3994-1410269496090, 
https://edelfelt.sls.fi/ (11.5.2021). Marskalk Mannerheim är upptagen i bibliografin som 
författare till memoarlitteratur och reseskildringar.

70 Sevänen 1994, s. 288–294, 296.
71 Niemi 1997, s. 194 f.
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72 Rahikainen 2010, s. 250–255. Rahikainen uppmärksammar också konjunkturerna i Rune-
bergforskningen, och att alla studier inte är hyllningar av föremålet.

73 Sevänen 1994, s. 292 f.
74 Ca 135 under 1970-talet, ca 175 under 1980-talet, ca 145 under 1990-talet.
75 Ca 115 under 2000-talet och ca 90 under 2010-talet.
76 Senare artikel med genusperspektiv planeras.
77 Likaså kan det påverka att mängden forskningslitteratur ökat med tiden. Jfr Lasse Koskela, 

Luettelo suomalaisista kirjallisuudentutkimuksista 1986–1994 (Kirjallisuuden tutkijain 
seuran vuosikirja 50), Helsingfors 1998, s. 8.

78 Se Rahikainen 2010, särskilt s. 251–253.
79 Se t.ex. ibid., s. 256; Anna Tomi, ”Profet eller arvinge? Gunnar Björling och modernis-

mens figurativa landsflykting”, Historiska och litteraturhistoriska studier 2017, s. 21–48, här 
s. 21 f., https://hls.journal.fi/article/view/65615 (12.5.2021).

80 Se t.ex. Niemi 1997, s. 80.
81 Några undantag till denna regel finns också: A. Boldt, L.L. Laurén, M. von Willebrand-

Hollmerus, G.H. Mellin, M. Nyström, Sten Söderskär (R. Öller) och V. Lindman är 
exempel på författare som har en något större litterär produktion, men ägnats en liten 
mängd sekundärlitteratur.

82 Lahire 2010, s. 444 f.
83 Niemi 1997, s. 187–198.
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Researchers’ Favorites and the Great Unexplored: A Broad Review of Finland-Swedish 
Authors 1830–1930 and their Visibility in Database References and Secondary Literature (For-
skarnas favoriter och det stora outforskade. En grovgenomgång av finländska skönlitterära för-
fattare på svenska 1830–1930 och deras synlighet i databasreferenser och sekundärlitteratur)

This article maps the group of Finland-Swedish authors writing in 1830–1930 and gives an over-
view of the number of database references and the amount of secondary literature about them. 
The study builds on information especially in the database Finna (finna.fi), and bibliographies.
In the first part of the study, questions regarding for instance the complex definition of “Fin-
land-Swedish literature” and the category of “authors” are discussed, as well as methodologi-
cal and theoretical questions in connection with the use of (digital) databases and quantita-
tive methods in literary studies. The latter part of the article explores patterns regarding the 
amount of secondary literature about the authors, and the visibility of the authors in databases.
The study shows that secondary literature to a considerable degree deals with other aspects 
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of the authors than their literary works, which illustrates the connections between literature 
and other parts of society and culture. Also, the study partly confirms former descriptions 
of research as traditionalist with a nationalist agenda, while a small minority of the authors 
share a large portion of database references. The study also gives a more nuanced view with, 
for instance, ample evidence of secondary literature about modernist authors. Additionally, 
it shows that the least discussed authors constitute a broader group of authors, representing 
popular and local genres, for example.

Keywords: Finland-Swedish literature, authorship, literary history, sociology of literature, 
digital humanities


