
”De samhällsupplösande svenskarna”

Språkstriden i finlandssvensk satir 1927-1939

Roger von Bonsdorff

C-uppsats höstterminen 2014

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet

Handledare: Petter Tistedt



Abstract

Roger von Bonsdorff: ”De samhällsupplösande svenskarna”: Språkstriden i finlandssvensk satir 

1927-1939, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, HT, 2014

Denna undersöknings syfte är att redogöra för hur språkstriden utspelade sig i den finlandssvenska 

satiren i Finland under mellankrigstiden. Huvudkällan för detta ändamål är skämttidningen Garm 

som innehar en unik position i den finska skämtpressens historia. Genom att analysera tidskriftens 

årgångar från perioderna 1927-1931 och 1934-1939 besvaras frågan: ”Hur representeras 

språkstriden ur finlandssvensk synpunkt?”. Det läggs vikt på vilken typ av samtidsfrågor som 

behandlas och uttryckligen är relaterade till aktuella händelser rörande språkstriden, hur 

äktfinskheten och finsk nationalism representeras och hur språkliga skillnader skildras. 

Undersökningens resultat visar att Garm anser att språkstriden, i och med förträngningen och 

begränsningen av det svenska språket, var ett hot för samhällets enighet och kulturella grundvalar. I 

både nationellt och internationellt hänseende skulle det finska samhället splittras och mer eller 

mindre gå under. Uppfattningen om att besitta dessa samhällsomvälvande egenskaperna och den 

tillhörande särpositionen i landet har varit avgörande för de svensktalandes självbild och 

-uppfattning. Detta gör att reaktionen på fennomanin och nationalismen är en direkt bidragande 

faktor till bildandet av den finlandssvenska identiteten.
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Inledning

Finland och dess invånare har som så många andra brottats med åtskilliga inbördes konflikter och 

motsättningar genom tiderna. En av de mest djuprotade och välbekanta inre stridigheterna i landet 

är den språkrelaterade polemiken som länge har härjat mellan svensktalande och finsktalande 

finländare. Tvåspråkighetens motsättningar är mångbottnade och har en invecklad historisk 

bakgrund. Det finns de som hävdar att osämjan går att spåra ända tillbaka till de svenska korstågen, 

som skall ha infört svenskan i nuvarande Finland. Även idag råder det starka åsikter om 

språkpolitiken: I offentliga debatter uttrycks hård kritik mot den så kallade ”tvångssvenskan” i 

skolsystemet, det planeras bostadsområden i Helsingfors med avsikt att tilltala enbart 

finlandssvenskar, och det sitter personer i den finska riksdagen nu för tiden som anser att finska 

borde gälla som landets enda officiella språk. Detta är långt ifrån något specifikt för idag. 

Konflikten har hettat till i olika grader genom landets turbulenta och fängslande förflutna. Den unga

nationen Finland uthärdade diverse inhemska stridigheter under det tidiga 1900-talet, delvis 

underblåsta av självständighetsförklaringen 1917: bland annat inbördeskrig och den därtill hörande 

hätskheten mellan de ”röda” socialdemokraterna och de ”vita” konservativa, och framför allt den 

nationalistiska föreställningen om äktfinskheten (även fennomania och aitosuomalaisuus på finska).

Den sistnämnda rörelsen dominerades av uppfattningen att särskilda privilegier tillföll den 

svensktalande minoriteten i landet, samt hade avsikten att minska svenskans och svenskatalandes 

inflytande i samhället. Självfallet fanns det minst lika radikala röster som förespråkade de 

svenskspråkigas rättigheter, i många fall med nationalistiska toner. Därför brukar 1920- och 1930-

talet omtalas som tiden då de svåraste språkrelaterade konflikterna uppstod i finsk historia. Denna 

period har därför fått benämningen språkstriden i historieböckerna.

Språkstriden var inte enbart en ideologisk strid med finsk nationalism på den ena sidan och 

en tvåspråkig lösning på den andra, utan rörde sig också runt ett flertal specifika frågor. 

Äktfinskhetens förespråkare rasade mot överrepresentationen av svensktalande i den offentliga 

sektorn, officerskåren och regeringskansliet. Dessutom strävade de efter att inskränka svenskans 

inflytande över handel, finans och industri. Tågstationer med både finska och svenska namn fick 

istället finska enspråkiga namn, och det uppmuntrades till byte till finskklingande efternamn. I 

första hand dominerade dock debatter om utbildningssektorn. Nationalister ansåg att svenskspråkiga

skolor var överfinansierade och att finskspråkiga skolor förbisetts. En brinnande fråga var också att 

reformera universitetsutbildningen till att uteslutande bedrivas på finska.1

1 Kenneth D. McRae, Conflict and compromise in multilingual societies. Vol. 3, Finland, Wilfrid Laurier University 
Press, Waterloo, Ont., 1997,  s. 71-72
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Föga förvånande var dessa debatter ett angeläget tema för den samtida finska pressen. Utav 

dessa var en högljudd kritisk röst mot äktfinskheten den finlandssvenska skämt- och satirtidskriften 

Garm. Namnet är hämtat från dödsrikets vakthund i den norröna mytologin, som även står som 

symbol för sanningens försvarare.2 Med denne hund som typografiskt titelhuvud gjorde tidningen 

narr av sin samtid i både text och bild. Garm förmedlade sina åsikter om olika  händelser och 

personer på svenska och var en aktiv deltagare i den rådande språkkonflikten. Konflikten är präglad 

av motsättningar grundande i språklig och därmed kulturell tillhörighet. I anknytning till dikotomin 

mellan svensktalande och finsktalande finländare följer även föreställningar och attityder om 

kulturella skillnader. Gruppidentiteten förstärks genom specifika konsumtionsmönster baserad på 

respektive grupps språktillhörighet. Garms tänkta publik är alltså just finlandssvenskar, och den 

kommenterar därmed både finlandssvenskhet och finskhet. Dessa kommentarer, eller skämt, är allt 

som oftast kopplade till språkrelaterade generaliseringar och stereotyper. Därför är det intressant att 

analysera hur skämtidningen Garm deltog i just språkstriden. Det lönar sig alltså att ta reda på vilka 

stereotypiska representationer och argument som de använde i debatten, och på vilket sätt dessa 

användes dessa för att sätta gränser mellan språkgrupperna.

Syfte och frågeställningar

Denna undersökning har som syfte att ta reda på hur den nationella självbilden av finlandssvenskens

situation konstruerades i relation till den nationalistiska finska bilden. Detta genom att analysera 

satiriska gliringar och stereotypa representationer av finnen och finskhet, det vill säga i kontrast till 

dem som idag uppfattas som finlandssvenskar, i den finska mellankrigstidens språkstrid. Eftersom 

äktfinskheten och nationalismen var en sådan aktuell fråga under undersökningsperioden kommer 

denna rörelse med stor sannolikhet att dominera företrädandet av ”finskheten” i källmaterialet. 

Stereotypa bilder om ”dem”, i detta fall finnen, utvecklas i takt med en ”vi”-känsla, i detta 

fall finlandssvensken. Det vill säga det som avviker från ”oss” måste alltså tillhöra ”dem”. Dessa 

identitetsskapande och stereotypbildande processer måste kopplas till sin historiska och 

samhälleliga kontext för att undvika missförstånd.3

Arbetet kommer att utföras inom ramen av följande frågeställning: Hur representeras 

språkstriden ur finlandssvensk synpunkt?

Undersökningens syfte är inte att redogöra för vad som utgör varken finnen eller finskhet. 

Snarare vill jag tillföra något till bilden av språkstriden som sådan. Undersökningens mål är inte 

2 Tove Jansson, Skämttecknaren Tove, Schildt, Esbo, 1995,  s. 144
3 Ainur Elmgren, Den allrakäraste fienden: svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939, Sekel, Diss. Lund : 

Lunds universitet, 2008, Lund, 2008   s. 19
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heller att ta någon form av ställning i språkstriden. För att besvara frågeställningen kommer jag att 

ta stöd av nedanstående instrumentella delfrågor:

- Vilken typ av samtidsfrågor fästs det uppmärksamhet vid som uttryckligen är relaterade till 

aktuella händelser rörande språkstriden, äktfinskheten, eller personer som var aktiva inom denna 

debatt?

- Hur representeras äktfinskheten och finsk nationalism utanför ramen av aktuella händelser?

- Hur skildras språkliga skillnader och likheter mellan svenskan och finskan, och därmed 

finlandssvenskar och finnar?

- Vilka eventuella problem medför språkstriden och presenteras isåfall en lösning?

Med hjälp av dessa menar jag att kunna fastställa en tillförlitlig bild av hur språkstriden utspelade 

sig i Garm. Detta eftersom delfrågorna kompletterar varandra, och möjliggör att ta fasta på de 

avgörande reaktionerna på den finska nationalismen och den samtida debatten. Därmed inkluderas 

det som är relevant med representationen av språkstriden. 

Forskningsläge

Det har producerats stora mängder text om språkstriden genom tiderna, vilket gör det praktiskt taget

ogenomförbart att presentera en tillfredsställande översikt om den tidigare forskningen gällande 

detta ämne. Speciellt med mina bristande finskakunskaper, då forskningen inte alltid finns 

tillgänglig i översatt form. Som avstamp i min uppsats kommer jag att använda mig av Ainur 

Elmgrens avhandling Den allrakäraste fienden: svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 

(2008). Syftet med avhandlingen är att granska bilden av Sverige och svenskarna i finländsk press 

mellan krigen 1918 och 1939, samt att undersöka vad som omfattade kategorin ”svensk” och vad 

som gjorde olika Sverigebilder till stereotyper. Elmgren behandlar delvis också den finska 

skämtpressen då ungefär en fjärdedel av hennes källmaterial består av bilder från skämttidningar 

och veckotidningar.4 Hon hänvisar även till  utvalda bilder och texter från Garm, vilket gör att detta 

verk tangerar denna undersöknings källmaterial och tillvägagångssätt. Hon åberopar sig på en 

komplett genomgång av samtliga årgångar från 1923 till 1937. Förutom att Elmgrens avhandling 

undersöker samma tidsperiod och liknande samt delvis samma källor som denna uppsats, är den 

högst relevant. I och med att hon beskriver och dekonstruerar de skapade stereotyperna av Sverige, 

svenskar och svenskhet, innefattar hon därmed också finskhet. Detta eftersom föreställningen om 

4 Elmgren, s. 40
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den nationella identiteten grundar sig i och är beroende av vem som inkluderas respektive 

exkluderas i den nationalistiska retoriken. Som centralt analytiskt verktyg har Elmgren tillämpat 

kategorierna Frände, Främling och Fiende, för att sortera, synliggöra och karakterisera 

dikotomiserande och identitetsskapande förhållanden. Eftersom ingen egentlig argumentation förs 

kring varför just dessa tre har valts, och inte exempelvis fler, eller andra med andra benämningar, 

kan detta ses som problematiskt. Kategoribeteckningarna verkar dessutom härstamma från 

källmaterialet. Väldigt viktigt är dock resultatet: Att den finlandssvenska identiteten mer eller 

mindre är en konsekvens av den finska språknationalismen. Detta i och med att språkstriden 

medförde att man började tala om en kamp mellan olika nationer istället för en kamp inom den egna

nationen. På så sätt uteslöts svenskspråkiga av den äktfinska rörelsen ur den nationella 

gemenskapen. Därmed sågs finlandssvenskar som ”främlingar” eller till och med ”fiender” för 

nationens helhet. Jag kommer att ta reda på om och isåfall hur denna process yttrade sig i den 

finlandssvenska skämtpressen.

För att skapa en tillförlitlig bild av det politiska och samhällsövergripande klimatet i Finland

under språkstridens samtid har jag vänt mig till Pekka Kalevi Hämäläinens Nationalitetskampen 

och språkstriden i Finland 1917-1939 (1969) och Kenneth D. Mcraes Conflict and compromise in 

multilingual societies, Vol. 3, Finland (1997). Hämäläinen undersöker Finlands politiska historia i 

stora drag för att förklara uppkomsten av den finska nationalismen och äktfinskhetens utveckling 

under mellankrigstiden. De bakomliggande orsakerna till motsättningarna menar han var kopplade 

till föreställningar om klass och prestige.5 Denna undersöknings avsikt är dock inte att försöka 

förklara varken nationalismens eller äktfinskhetens ursprung. Emellertid är det särskilt väsentligt 

med Hämäläinens bok att den kontextualiserar de enskilda politiska processer som pågick under 

undersökningsperioden. Mcrae återberättar också Finlands historia från ett större perspektiv, det vill

säga att han börjar från och med att Finland var del av det svenska kungadömet fram till idag. Han 

undersöker i djupet hur politiska och sociala strukturer, attityder och grupperingar samt institutioner

står i relation till landets två officiella språk – finska och svenska. Relevant för undersökningen är 

hans analys av båda språkgruppernas självbilder och attityder gentemot varandra. Eftersom en stor 

del av Mcraes bok inte behandlar mellankrigstiden utan snarare fokuserar på efterkrigstiden 

fungerar den tillsammans med Hämäläinens bok som kompletterande referens.  

Tidigare forskning som rör just Garm är i huvudsak konsthistorisk sådan, och den domineras

av texter relaterade till eller rentutav med fokus på Tove Jansson, då hon som bekant debuterade i 

denna tidning som illustratör. Dessa är till stor del oanvändbara då Jansson först anslöt sig till 

5 Pekka Kalevi Hämäläinen,  Nationalitetskampen och språkstriden i Finland 1917-1939, Schildt, Helsingfors, 1969  
s. 251
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tidningen 1938, vilket gör att forskning av denna typ faller utanför denna undersöknings period av 

intresse. Emellertid har jag valt att inkludera Erik Kruskopfs artikel ”Vår seriösaste skämttidning: 

Gnipahålans väktare skällde i trettio år” i Svenska folkskolans vänners kalender (1995) samt hans 

bok Skämttecknaren Tove Jansson (1995). Den förstnämnda redovisar övergripande för tidningen 

och dess historia. Den andra behandlar som titeln avslöjar Tove Janssons verksamhet i Garm, men 

beskriver också de olika temata som tidningens skämt berör, samt förklarar hur teckningar och 

bilder i tidskriften kan tolkas.

Den idéhistoriska forskningen om satir och karikatyr som finns tillhanda är inte heller av 

obetydligt omfång. Måhända är Lars M. Anderssons omfattande avhandling En jude är en jude är 

en jude: representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930 (2000) en av de mest 

övertygande verken om den historiska vikten av att granska skämtpressen, inte minst på grund av 

sin omfattande repertoar av exempel på antisemitism i svenska skämttidningar. I och med att denna 

uppsats i själva verket inte har som avsikt att diskutera antisemitism är Anderssons avhandling 

enbart inkluderad för att jag skall kunna tillägna mig den metodologiska och analytiska apparat han 

använder sig av. Då även Andersson behandlar mellankrigstiden faller den inom undersökningens 

tidsram.

Metod och material

Skämtpress och satirtidningar är enligt Lars M. Andersson en utmärkt källa för blottläggandet av 

attityder och föreställningar genom användandet av specifika visuella och språkliga koder. 

Skämttidningarna hade stor spridning och därmed en opinionsbildande kraft. Genren har också ett 

specifikt krav på läsaren: förmågan att behärska koderna och därmed kunna identifiera stereotyper. 

Andersson menar att detta framkommer tydligare i skämtpressen än i andra mer officiella 

sammanhang, i och med att det ”'bara' är på skämt”.6 

”Av alla skämttidningar som utgetts i Finland innehar Garm i många avseenden 

hedersplatsen”, skriver Erik Kruskopf. Denna plats motiverar han med att tidningen hade ett 

omfattande antal prenumeranter och sålda lösnummer, inte bara i Finland, utan också i Sverige: 

redan på första numret angavs priset både i mark och i kronor. Garm är också den mest långlivade 

skämttidningen någonsin i landet, men dess främsta prestation var att skickligt kombinera 

skämtpressens viktigaste egenskaper: politisk sting, litterär kvalitet och konstnärlig nivå.7 Med detta

sagt anser jag att tidningen utgör en tillförlitlig och representativ källa för den finlandssvenska 

6 Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude-: representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-
1930,, Nordic Academic Press, Lund, 2000, s. 12

7 Erik Kruskopf, ”Vår seriösaste skämttidning – Gnipahålans väktare skällde i trettio år”, s. 43-48
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satiren från mellankrigstiden.

Garms utformning och innehåll utgick mer eller mindre efter samma principer från och med 

den första utgåvan fram till den sista, trettio år senare. Titelsidan pryddes av en större satirisk eller 

karikatyrisk teckning. Dessa ledsagades av en vers, kommentar eller artikel inuti tidningen och knöt

allt som oftast an till aktuella politiska händelser.8 Ingen särskilt ingående bildanalys kommer att 

göras då mycket av teckningarnas tänkta budskap framgår via tillhörande bildtexter. Äktfinnar 

avbildas oftast i förenklad finsk folkdräkt med en mössa med finska flaggan på, samt puukkokniv. 

Alternativt kläs de i svarta fascistiska uniformer, bereonde av vilka poänger som tidningen vill göra.

Enligt Uppslagsverket Finland är tidningens politiska prägel ”demokratisk konservativ” 

samtidigt som grundaren och redaktören Henry Rein (1884-1953) betecknas som ”liberal”. De 

teman som Garm kritiskt förlöjligar inbegriper bland annat: förbudslagen, som totalförbjöd 

nyttjandet och försäljandet av rusdrycker mellan 1919 till 1932; och totalitära politiska ideologier, 

som nazism och kommunism under andra världskriget inklusive Adolf Hitler och den finska 

fascistiska Lapporörelsen; och då förstås äktfinskheten. Garm tog tydligt ställning i denna fråga 

genom att förlöjliga och håna rörelsens ståndpunkter och krav i både text och bild. Tidskriften 

förmedlade sina ståndpunkter i olika samhällsdebatter på svenska och var därmed som tidigare 

nämnt en aktiv deltagare i  konflikten. Garms humorbudskap var alltså av samhällskritisk karaktär, 

tänkt att konsumeras av en publik med en gemensam politisk och kulturell kunskapsbas samt 

språktillhörighet. Ju mer det europeiska politiska klimatet förbistras under 30-talet, desto 

allvarligare blir artiklarnas karaktär. Visserligen är de ofta ironiska eller sarkastiska till 

uttrycksformen, men det går att utläsa en tydlig dyster tyngd. Eftersom tidningen är riktad till en 

svensktalande publik huvudsakligen från den finska huvudstadsregionen bör man anta att den har 

specifika drag som utmärker dessa. Självfallet reproducerar tidningen med största sannolikhet också

en stereotyp bild av finlandssvensken, inte minst genom att förvänta sig en viss kunskapsbas hos 

sina läsare.

 Tidsavgränsningen för undersökningen motiveras av att året 1918 inleddes en period då 

Finland etablerades som en självständig nationalstat och den finska nationalismens målsättningar 

började att realiseras. Dessutom rådde formell tryckfrihet i Finland efter 1919. Eftersom Garms 

första publikationer från och med 1923 berör vitt skilda teman, har jag för att få en representativ 

bild av språkstriden valt att göra nedslag i publikationerna 1927-1931 samt 1934-1939. Detta 

möjliggör också att finna eventuell förändring i representationerna. Det första nedslaget på grund av

att den väldigt aktuella förbudslagen tog upp en stor del av Garms publikationsutrymme, och jag 

förväntar mig att hitta tillräckligt väsentligt material runt årtiondeskiftet. Just året 1934 påbörjades 

8 Kruskopf, s. 52-56
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politiska processer som Hämäläinen menar utgjorde språkstridens kulm.9 Efter att Sovjetunionen 

anföll 1939 ändrades spelreglerna för pressen, och det infördes krigscensur. Dessutom skiftade 

Garms temata till mer aktuella frågor, så som: matbrist, bombskydd, tejpade fönster och liknande 

krigsrelaterad galghumor. Jag menar att avgränsningen möjliggör för att studera olika presentationer

av reaktioner och språkliga stereotyper i Garm under den för den nationella identifikationen 

formativa mellankrigsperioden. Viktigt att tillägga är att begreppet finlandssvensk inte förekommer i

Garm i större utsträckning, utan orden svensk och finsk används oftast för att syfta på 

språkgruppstillhörighet.

Vid urvalet av material att analysera har jag utgått ifrån följande kriterier, som i sin tur är kopplade 

till de tidigare nämnda instrumentella delfrågorna: 

– Artiklar och bilder som knyter an till aktuella utvecklingar i den samtida språkstriden, vilket 

inbegriper vissa politiker och debattörer samt specifika händelser.

– Artiklar och bilder som skämtar om äktfinskheten och nationalism i allmänhet, utan någon 

specifik koppling till aktuella händelser eller personer

– Artiklar och bilder som skildrar språkliga motsättningar och skillnader mellan svenska och 

finska, samt eventuella likheter

Svenskan i den nationella offentligheten

En brinnande fråga för den äktfinska rörelsen i mellankrigstidens språkstrid var hur svenskan syntes

i landet. De ansåg alltså att svenska språket gavs för stort utrymme inte bara i den politiska arenan,  

i skolväsendet och i media, utan också på gator, torg och skyltfönster, och framförallt i 

kollektivtrafiken. Flera förslag mot att inskränka svenskans synlighet framfördes på politisk nivå, 

medan andra valde att aktivt ingripa genom att tjära över svenska ortnamn på skyltar. I Garm är just

svenskans bruk i offentligheten ett upprepat tema.  

Signaturen Den frispråkige berättar i ”Det finska hjärtat” om en episod när han vid en 

hotellfrukost i ett ”purfinskt etablissemang” läste den svenskspråkiga tidningen Huvudstadsbladet 

öppet. Hans finska vän kommenterar detta och ber honom att dölja tidningens rubrik, för att de 

övriga gästerna kände sig ”generade”. Viktigt att ta med sig av detta exempel är just att vara 

svenskspråkig i offentligheten, i detta fall ett hotell, medför problem. Att det faktum att vara 

9 Hämäläinen, s. 203
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svenskspråkig alltså vållar missnöje hos den icke-svensktalande omgivningen. Även att offentligt 

visa sin politiska tillhörighet kan enligt vissa förenas med livsfara: ”I Helsingfors måste man vara 

särskilt försiktig när man köper en ny slips. Om man köper fel sort kan det betyda döden!”.10 Detta 

skriver Abu Hassan i en krönika, efter att ha blivit anklagad för att tillhöra den fascistiska 

Lapporörelsen, enbart för att han bar blå slips offentligt. Hans vän hade också trakasserats för att ha 

burit en röd. Med detta syftar han på att det att vistas i allmänheten med en specifik synlig politisk 

tillhörighet är riskabelt i och med den samtida politiska situationen.

En teckning av Signe Hammarsten-Jansson (Tove Janssons mor) visar ett rökande par 

sittandes i en restaurang, varpå en berusad man lutar sig mot deras bord. Bildtexten därunder lyder 

som följande:

Scenen en s.k. bättre restaurang, företrädesvis besökt av finska studenter.

Till ett bord, vid vilket en herre och en dam samtalade på svenska, framträder en bakrusig finsk 

student och sluddrar fram: - Int får ni tala ert ”kapulakieli” här, ni kan gå till Svenska gården. 

Damen replikerar: - Nå men skillnaden är ju så liten mellan vårt kapulakieli och ert krapulakieli... 

Nationalhjälten försvann, och paret fick tala sitt kapulakieli i fred.11

Kapulakieli motsvarar svenskans ”gallimatias”, vilket vill säga ungefär ”nonsens”. Medan 

krapulakieli direkt översatt blir ”bakfyllespråk”. Återigen blir alltså svenskspråkiga konfronterade i 

ett offentligt sammanhang enbart på grund av att de talar svenska. Föreställningen om att 

svenskatalande och finskatalande inte kan vistas i samma lokaler är tydlig.

Okontrollerat brukande av alkohol används ofta för att förlöjliga alla i Garm, inte enkom 

äktfinnar eller finnar, utan också finlandssvenskar och framförallt förbudslagsförespråkare. Det 

verkar vara ett övergripande tema att förlöjliga hela det finska folket för. Man skulle kunna påstå att

den motsägelsefulla inställningen kring alkohol var språköverskridande i landet. Med detta sagt 

används alkoholen trots allt som ett sätt att trycka ned fennomanerna.  Exempelvis i en berättelse av 

Agaton som handlar om en man som betraktar en grupp barn som dricker snaps på en bakgård och 

beter sig odrägligt. I en parentes flikas det in: ”församlingen påminte om ett äktfinskt 

studentmöte”.12

Inte bara restauranger eller hotell dyker upp som offentliga platser där tvåspråkigheten blir 

problematisk. Tonsättaren Armas Järnefelt blir exempelvis förlöjligad i en dikt där han påståeligen 

vid ett bankbesök ska ha uttryckt ”Mää puhun suomea vaan!” (”Jag talar enbart finska!”), när han 

10 ”Krönika”, Garm 15 mars 1934, s. 3
11 Garm 15 mars 1934, s. 4
12 ”Baccanal på en gård”, Garm 15 januari 1934, s. 9
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blev tilltalad på svenska.13 Även mellanhavanden med ordningsmakten kan innebära språkrelaterade

svårigheter. Detta skämttema upprepas då polisen samt statliga ämbeten ska erbjuda service på både

finska och svenska, och det blir underhållande när detta misslyckas. Bland annat en vits där 

språkliga missförstånd gör att en polis med bristande svenska tar på sig ”23 min. enbart för att 

skriva den anhållnes [svenska] namn”.14

Alltså är det viktigt för Garm att lyfta fram de äktfinska strömningarna i landet som en 

språklig makt som tagit offentligheten i besittning, och lämnar föga utrymme för den 

svenskspråkiga minoriteten. Detta illustreras väl i en teckning var en stor – till synes äktfinsk – man

sitter så pass bredbent på en bänk, att en annan mindre man inte får någon plats. Bildtexten därtill 

lyder: ”Den aito-sure: – P–e [Självcensur av svordomen perkele]! Kan du inte gå längre bort, du ser

ju att här inte finns plats för oss båda!”.15

Tjärandet av skyltar och järnvägsdebatten

Kollektivtrafiken, närmare bestämt de statliga järnvägarna var ett aktuellt ämne som Garms 

skribenter var till synes omättligt förtjusta i.  Namnteckningen A-son med ögat förlöjligar i artikeln 

”Nationell samling” riksdagens omröstning om att inskränka svenskspråkiga skyltar i de statliga 

järnvägarna. Han menar att det var ett allvarligt problem för de äktfinska förespråkarna att: ”[...] 

skulle det kunna kunna presteras en finsk borgerlig enighet bakom kravet, att svenskarna skola få 

det svårare att resa i landet än finnarna?”.16 Skämtsamt hänvisar han därmed till känslan av språklig 

diskriminering. Vidare förklarar han att ingen verkade minnas att även svenskspråkiga finnar också 

är just finnar och att de därmed också borde få nyttja tågen. Förutom argumentet att enbart finska 

skyltar försvårar den icke-finsktalande tågresenärens framfart, menades det på annat håll att 

tågresandet kunde vara i allmänhet riskfyllt för både finlandssvenskar och utlänningar då fulla 

äktfinnar kunde bryta sig in i ens hytt.17 Tågen ingick alltså också i den farliga offentligheten för 

svensktalande.

 Den politiska skenbart unisona spetsen mot svensk skyltning diskuteras rikligt. Signaturen 

Den frispråkige beklagar sig i anknytning till en nyligen införd ”kalevaladag” att nationaleposet 

Kalevala har betecknats som den ”finska andans Magna Charta”. Han menar det att svenskan 

slopats vid de statliga järnvägarna var ”[...]finskhetens verkliga och stora Magna Charta[...]”.18 

13 ”Armas Järnefelt”, Garm 1 april 1934, s. 2
14 ”Från Helsingfors poliskontor”, Garm 28 mars 1939, s. 12 
15 Garm 1 september 1934, s. 8
16 ”Nationell samling”, Garm 1 maj 1927, s. 2
17 ”Krönika – Äktfinnen som reskamrat”, Garm 15 september 1935, s. 3-4
18 ”Tal på kalevaladagen”, Garm 15 mars 1928, s. 6-9
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Därmed skämtar alltså flera om att denna brännheta fråga enade den finska borgerliga politiken 

kring én enda fråga: ”Vad alltså värnpliktsuppbåden icke förmådde, vad de ryska språkmanifesten 

icke kunde skapa, vad den ryska likställighetslagen icke fick till stånd, vad ukasen om lotsverkets 

förryskning icke gav upphov till och vad det röda upproret icke mäktade uträtta: enhetlig, 

fullkomligt obruten finsk borgerlig front -  det kunde kravet på förbud mot svenskan vid 

statsjärnvägarna göra.”19 Således är vitsen att inte ens ”arvfienden” Rysslands hot kunde ena 

borgarna, som tydligen hatet mot svenskan förmådde. Garms relation till Ryssland behandlas mer 

genomgående i nästa kapitel. 

Den frispråkige föreslår i artikeln ”Riksdagsvärdighet” att en ny paragraf bör införas. Detta i

och med att förslaget om ändringar i föregående års lag om inskränkning av svenskan i 

järnvägstrafiken blev kritiserat med motiveringen att det vore ”oförenligt med riksdagens 

värdighet” att upphäva en lag som antagits föregående år. Paragrafen lyder: ”Riksdagen må ej 

upphäva, revidera eller ändra lag, som föregående år antagits, såfram icke ändringsförslaget avser: 

a) skärpandet av den s.k. förbudslagen; b) tolkning av språklagen i för den svenska minoritetens 

ogynnsam riktning; och c) höjandet av riksdagsmännens arvoden. Sker ändring av andra än i 

ovanstående moment uppräknade lagar, anses detta oförenligt med riksdagens värdighet.”20 Han 

menar alltså med sin sarkasm att det på politisk nivå sker en systematisk ofördelaktig legislativ 

verksamhet gentemot den svenska minoriteten, samt pekar på den dubbelmoral som påståendet om 

värdighet medförde. Alltså vill tidning visa på att det är en institutionell diskriminering som 

försiggår under språkstriden.

Generaldirektören för statsjärnvägarna, Jalmar Castrén, fick personligen utstå ett och annat i 

tidningen. I en teckning av Eric Wasström porträtteras Castrén på stranden, hukandes bakom en 

korgstol med två par ben stickandes utanför. En annan man lutar sig ned mot honom. Bilddtexten 

avslöjar: ”En herreman anträffar en dag den fanatiska svenskhataren, generaldirektör Jalmar Castren

bakom en korgstol på en plage och frågar förvånad: - Va i jesse namn gör generaldirektören. 

Järnvägsgeneralen Castren: - Hysch! Där sitter två av mina underordnade, jag vill höra om de talar 

svenska!”.21 Hans förfinskningsiver blir också förlöjligad, då det hänvisas till att han själv inte har 

förfinskat sitt namn, som sig tydligen bör.22 I decemberutgåvan 1938 får Castrén pryda Garms 

framsida, med rubriken ”Mannen med tvenne ansikten”. På bladets insida följer inte bara en 

anknytande dikt, utan också ett citat från Vasabladet där situationen förklaras. Nyligen har Finlands 

första turistkongress gått av stapeln i Helsingfors, var det uppenbarligen inte har yttrats ett enda ord 

19 ”Nationell samling”, Garm 1 maj 1927, s. 3
20 ”Riksdagsvärdighet”, Garm 15 april 1928, s. 3-5
21 ”Den farliga svenskan”, Garm 23 juli 1938, s. 8
22 ”Bromsen”, Garm 10 april 1937, s. 7
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på svenska, och de svenskspråkiga turistorganisationerna var inte inbjudna. Det som kritiseras är då 

alltså att den finska järnvägen aktivt motarbetar all form av svenska språkinslag, samtidigt som de 

är ansvariga för en stor inkomstkälla för landet, nämligen den rikssvenska turismen:

Herr Jalmar C. – en smidig själ

turistchef är han ock jämväl

och lockar folk att resa hit

med fagra ord och ospard flit

men klara sig med skandiskt språk

det blir besvikelser och bråk;

turisten – enligt Jalmar C.

perfekt bör kunna finska me' –

dock – om han är av vanlig sort

han skubbar snabbt och säkert bort

från detta land, där all turism

har smak av bitter chauvinism

Förutom att hänvisa till baksidan av svenskans inskränkande i järnvägssytemet, det vill säga den  

internationella aspekten i och med lockandet av svenskspråkig turism (mer om internationella 

relationer i kommande kapitel), fördömer poeten det faktum att man som tågresenär i Finland måste

behärska finska för att ta sig fram.

Likaså kultursektorn blir en måltavla för den äktfinska hetsen: Av ett omslag och dess 

tillhörande dikt och förklarande notis får läsaren erfara att finskspråkiga tidningar startat en 

presskampanj mot Svenska teaterns byggnadsprojekt.23 Byggnadsprojektet fullbordades emellertid 

trots kampanjen. Sjöfartsstyrelsen blir också utsatt för likadan kritik som järnvägarna, bland annat 

på ett omslag där en militär tjärar över texten ”Helsingfors” på ett skepp. I tillhörande dikt menar 

Giles att sjöfartsstyrelsen önskar att ”aktersvenskan får ett slut”.24 Alltså är det en genomgående 

uppfattning om att svenskan inskränks på flera av samhällets nivåer. Att Helsingfors stads svenska 

namn togs upp till diskussion återkommer jag till i nästa kapitel, men jag vill först behandla tjäran. 

Tjärandet av skyltar är ett ytterst aktuellt tema, då det ideligen hände att någon tjärade över 

exempelvis skyltar med svenska ortsnamn runt om i landet. Denna handling tillskrevs undantagslöst

äktfinnarna: Signaturen Sam föreslår apropå ett aktuellt lagförslag gällande ”medborgerlig dygd” en

ny paragraf: ”För utnämning till statstjänster fordras verkligt äktfinskt sinnelag, vilket bör 

ådagaläggas genom tjärande av skyltar.”.25 Alltså är kopplingen till äktfinskheten uppenbar: om en 

23 ”Ändamålet helgar...”, Garm 4 januari 1936, s. 2
24 ”Sjöfartsstyrelsen reformerar”, Garm 1 augusti 1928, s. 2
25 ”Med anledning av ett samtal”, Garm 1 februari 1930, s. 2-4
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är missnöjd med att läsa svensk text i Finland, tjärar en helt enkelt över texten. Huruvida det i 

verkligheten handlade om hyss och ofog eller om överstrykandet hade politisk eftertanke är oklart, 

men i Garm lyfts detta fram rikligt. 

På ett omslag med rubriken ”I.K.L. Rustar till svenska dagen”, står en uniformerad man med

flera tunnor tjära framför en armé beväpnad med penslar.26 IKL eller ”Isänmaallinen kansanliike”, 

vilket vill säga Fosterländska folkrörelsen, var ett finskt fascistiskt riksdagsparti som riktade sig till 

ungdomen.27 Det är alltså den äktfinska ungdomen som aktivt reducerar den synliga svenskan i 

offentligheten. Med andra ord är det inte bara den muntliga svenskan som riskerar att utsättas för 

repressalier utan också den skriftliga. Det är speciellt ungdomen, och studenter som kopplas till 

denna handling. I ”Aktuella krav” kommenterar A-son med ögat järnvägsstyrelsens avskaffande av 

tvåspråkiga fraktsedlar. Han föreslår att man borde anställa finska studenter, då de redan har 

erfarenhet med att tjära över skyltar.28

Just många finska studenter var högröstade förespråkare för den äktfinska agitationen och 

det utfördes många demonstrationer och visselkonserter på föreläsningar, samtidigt som det uppstod

våldsamma kravaller.29 Ett omslag föreställer en uniformerad polis som står med ryggen till 

studenter som tjärar över en skylt med texten ”Svenska”, och i bakgrunden syns en folkskara 

samlad runt en brinnande ko.30 Den tillhörande dikten är tillägnad Helsingfors ordningsmakt, och 

kritiserar just dessa för att inte ha ingripit i studentupploppen. I samma nummer skriver Abu 

Hassan: ”Vi ha haft det litet bråkigt i staden nu igen. Den obildade ungdomen har demonstrerat. 

Den vill ha ett universitet. Det kan den verkligen behöva.”.31 Detta leder mig till nästa genomgående

ämne: hur universitetsfrågan belystes.

Universitetets utformning

Hur tvåspråkigheten skulle fungera i praktiken inom universitetsutbildningen var en av 

språkstridens allra viktigaste och mest diskuterade frågor på riksdagsnivå. Debatten var infekterad 

till den grad att det till och med bildades en urtim riksdag 1935 för att behandla universitetslagen.32

Kravaller, attacker och demonstrationer under denna period visar på den ilska som fanns på 

båda sidor. I Garm tas den ekonomiska organisationen bakom dessa upp samtidigt som studenterna 

26 Garm 1 november 1935, framsida
27 Hämäläinen, s. 191
28 ”Aktuella krav”, Garm 1 oktober 1929, s. 2-3
29 Hämäläinen, s. 196
30 ”Lyktorna”, Garm 1 februrari 1935, framsida
31 ”Krönika”, Garm 1 februari 1935, s. 2
32 Hämäläinen, s. 204
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bespottas: företaget Gustav Paulig blir förlöjligade på en omslagsbild där en äktfinsk student bär på 

en piska framför företagets chefer som står på knä och räknar upp pengar. Inne i bladet informeras 

läsaren genom en notis att dessa herrar donerat pengar till ”universitetets förfinskning”.33 

Studenterna betecknas också som ”akademiska gangsters” efter att de skall ha försökt att förvärva 

sig donationer från ett företag med hjälp av utpressning och hot om bojkott.34 

Även skolväsendet på andra utbildningsnivåer debatterades kraftigt på politisk nivå, till 

exempel språkundervisningen för finska minoriteter i kommuner där svenska talades av 

majoriteten.35 På en framsida med rubriken ”Herr Kokoomus och liten Svea Finnbygd” visas en 

bredbent äktfinne ståendes mittemot en kvinna på en gård. I dikten inne i bladet liknas gården med 

den finska riksdagen: ”Och den, som vildast ropte: ”'Till kamp mot främlingsstam!', han fick på 

gården styra – om ock det gick bakfram.”. När senare Svea Finnbygd inte vill sälla sig till 

äktfinnarna vill herr Kokoomus sätta henne ”i spiketunnan sin.”36 Kokoomus eller Samlingspartiet är

Finlands största borgerliga parti. Detta visar på en uppfattning om att det skedde våldsrelaterade 

handlingar, eller åtminstone hot om våld, gentemot svensktalande kommuner i riksdagen. 

Förtroendet för att statsmakten skulle arbeta för svenskspråkigas intressen var alltså lågt.

Signaturen den Frispråkige skriver att de ökade kraven kring universitetets förfinskning 

berodde på att det var ”svenskarnas” fel att det var mulet under solförmörkelsen den 29 juni. Vidare 

analyserar författaren de tre finska borgerliga partierna och menar att: ”Vad kommer det oss vid, 

vilket av de tre partierna som sist och slutligen hemför priset i svenskhat och dyrkan av de äktfinska

idolen. Vi veta ju att de alla hata oss.”.37 Elmgren skriver att den finska nationalismen ofta 

skildrades som en ”enad front” för att sporra svensksinnade till handling.38 Med andra ord gjordes 

det ingen distinktion mellan äktfinnar. De var en homogen grupp som aktivt ville förtrycka det 

svenska språket, med andra ord en gemensam ”fiende” mot alla finlandssvenskar. Uppfattningar av 

denna typ återkommer ofta: ”Universitetets äktfinska professorer och tjänstemän (i samlad skock) 

önska: starkt frätande osynlig gas som automatiskt bortfräter alla svenska ord på ev. kvarglömda 

anslag och skyltar och åstadkommer parfymerad luftrengöring efter varje svenskt språkljud.”39 

Detta talar återigen om för läsaren att äktfinska sympatisörer är våldsamt fientligt inställda till det 

svenska språket i det offentliga rummet, i detta fall i skolor och universitet.

I en artikel frågar sig underskriften Staffan om inte debatten om språkåtskillnaden i 

33 ”Allt för kaffet!”, Garm 15 augusti 1935, s. 2
34 ”Krönika – Akademiska gangsters”, Garm 1 september 1935, s. 2
35 Hämäläinen, s. 183
36 ”Herr Kokoomus och liten Svea Finngbygd”, Garm 15 juni 1929, s. 2
37 ”Slagsmål i hundgården”, Garm 15 juli 1927, s. 12-14
38 Elmgren, s. 169
39 ”Ett knippe nyårsönskningar”, Garm 18 januari 1938, s. 4
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universtitetet medför sig något gott: ”Varför inte acceptera äktfinnarnas synpunkter?” Han menar 

nämligen att deras mål enbart ligger i finlandssvenskars intresse, och att segregationen av det 

svensktalande och finsktalande universiteten kan ses ur en annan vinkel: ”Summa summarum: Man 

vill göra oss till en stat i staten, ett svenskfinland i Finland. Ett gott program. Våra barn kan lära sig 

finska såväl som andra språk utan att ligga vid ett finskt universitet; de kan klara sig som vi ha 

klarat oss; och de behöver inte släpa på kraftödande illusioner om statsmaktens moderliga 

omsorg.”40 Ännu en gång går det här att utläsa en besvikelse eller missnöje med riksdagen. Därmed 

det är upp till finlandssvensken att klara sig själv. En tydlig gränsdragning mellan ”vi” och ”dem” 

går att härleda.

Även i universitetsfrågan blev enskilda äktfinska aktörer i debatten utpekade. På en framsida

går det att se professorn Iivari Leiviskä iklädd finsk folkdräkt, komplett med puukkokniv, tornandes

över tre finlandssvenska professorer. Sagittarius har författat en dikt, var Leiviskä får uttala sig  mot

svenskan och svensktalande i ganska hårda ordalag, exempelvis: ”Dock länge det ej dröjer, förrn 

svensken drives ut, ett eläköön jag höjer, ett äktfinskt jubeltjut.”.41 Eläköön betyder ungefär ”leve”. 

Leiviskä får också i en annan artikel uttrycka sitt främsta önske för det nya året: ”Att under året 

1935 slippa höra ett svenskt ord i riket. – Alla svenska privilegier avlägsnade med undantag av 

rätten att andas.”42 Även den sannolikt fabricerade insändaren ”I. Leiviskä, finne” kommenterar 

avskedandet av Honkanen och Virtanen, två högt uppsatta politiker som varit inblandade i en 

brottsutredningsskandal. Leiviskä menar dock på att de bakomliggande orsakerna var att 

”Honkanens barn gå i svensk skola och Virtanen stundom för samtal på svenska språket.”43 Med 

andra ord reagerar tidningen på att svenskan blir orättvist behandlad i universitetsfrågan, då det 

skämtas om att de språkfrågan går före allt annat. Det utmålas nästan som att finlandssvenskarna 

övergetts på landets politiska beslutsfattande nivå. I alla fall när det gäller svenskans plats i 

offentligheten.

De väsensskilda äktfinnarna

Finlandssvensken i Garm upplevde sig alltså som förtryckt och förvisad från offentligheten. Detta 

från en ny och aggressiv antagonist. Äktfinnar liknas nämligen ibland som en sorts inkräktare, 

exempelvis i dikten ”Minervas lyktor”. Här menar poeten Sepia att de äktfinska strömningarna i 

”Alma maters hus”, vilket i detta fall hänvisar till universitetet, har vandaliserat huset till en 

40 ”Förslag till universitetsdonation”, Garm 15 oktober 1934, s. 4
41 ”När Iivari talte svenska”, Garm 15 april 1928, s. 2
42 ”En rundfråga vid årsskiftet”, Garm 5 januari 1935, s. 6-7
43 ”Rundfrågan med anlednng av den uppkomna situationen”, Garm 1 april 1927, s. 4
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”Maison de Tolerance”, alltså en bordell.44  Dessa strömningar bortsåg också ifrån den 

gemensamma nationella historia som finlandssvenskarna ansåg sig dela med fennomanerna. 

Speciellt inbördeskrigets insatser och den medföljande ”fosterlandskärleken” hänvisades det till när 

sådana poänger skulle göras: Sepia diktar om hur svensktalande jägare tidigare stridit för Finland: 

”Men knappast sexton år förgått – det blåser nya fläktar, och äktfinsk galla, äktfinskt spott, yr över 

dem, som klädde, i främsta led för landet skott – de blevo 'legoknektar', för att ett annat språk de fått

än skaran, som de ledde...”45

Militärerna själva var inte heller immuna mot stigmatiseringen av svenskan i offentligheten: 

Till exempel i en vits där en general inte vågar svara sin vän på svenska på en restaurang, på grund 

av ”regeringsherrars” närvaro.46 Till dikten ”Patrioter hemma och i offentligheten” får läsaren se en 

bild där en officer står i ett sovrum med en kvinna, och han säger till henne: ”Tyst – eller viska.”. 

Dikten skämtar om att tidningen Aitosuomalainen nyligen uppmanat officerer att enbart tala med 

sina svensktalande fruar i sängkammaren.47 Detta visar på en oro om att svenskan skulle komma att 

förpassas till det privata, i detta fall sovrummet.

I texten ”Äktfinskheten går på kryckor” menar Walker att de nyligen offentliggjorda 

paragrafer som den äktfinska rörelsen tyr sig efter är alldeles för trevande. Han menar att förslagen 

för att dra in alla former av statliga bidrag till svensktalande undervisning och affärsverksamhet 

samt för att avskaffa ”[...] de lagar, som uppställts mot den finska finskhetens fria och naturliga 

utveckling!” inte räcker till. Istället måste också svenskspråkig press förbjudas, detsamma gäller 

finlandssvenskars värnplikt, och därför måste minoriteten betala mer skatt.”48 Alltså gör författaren 

det klassiska greppet att driva motpartens argument in absurdum, men pekar samtidigt på att den 

äktfinska agitationen faktiskt kan gå ännu mer aggressivt fram än vad de har gjort.

Äktfinnar förlöjligas också i och med att de yrkade på förfinskning av namn: Exempelvis 

poängteras detta på ett hotfullt omslag där tre bevingade män med glorior bär på varsin kudde, som 

vardera har ett föremål på sig: en kniv, en snara och en yxa. Texten därunder lyder: ”Hr Somersalo 

(född Sommers), hr Koskenniemi (född Forsnäs) och hr Virkkunen (född Snellman): – Det är ej alls 

vår avsikt, att förtrycka Er svenskar. Ni får fullkomligt frivilligt välja Ert dödssätt.”49

Andra exempel där det förekommer skämt om namnbyten är:  Äyräpää (Bröllop) vars far hette 

Europaeus,50 Friis ändrat till Vapaajää (fri is),51 och Allan Serlachius som vill byta namn till 

44 ”Minervas lyktor”, Garm 1 februari 1934, s. 2
45 , ”Legoknektar”, Garm 15 juni 1934, s. 4
46 ”Bästa Garm!”, Garm 1 oktober 1936, s. 18
47 ”Patrioten hemma och i offentligheten”, Garm 18 februari 1937, s. 5
48 ”Äktfinskheten går på kryckor”, Garm 1 februari 1927, s. 2-3
49 Garm 15 mars 1934, framsida
50 Garm 1 november 1934, framsida
51 ”Bästa Garm!”, Garm 15 oktober 1935, s. 3
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Särkilahti (Mörtvik), blir uppmanad att istället byta namn till Järkilähti (Vettet försvann).52  

Förlöjligandet av namnbyten till mer finskklingande namn drivs till sin spets i berättelsen ”Snöret” 

av Sam, där en magister går in på en kyrkogård och blir förfärad av alla svenska namn som går att 

läsa på gravstenarna. Efter långa funderingar kommer han fram till att: ”Men man kan knappast 

tjära en gravgård.”.53

Trots den dominerande negativa attityden mot finnar i tidningen kommer motstridiga röster 

till tals. I dikten tillhörande en omslagsbild ”Vi tiger vår Torgny?” kritiseras en politiker för att ”ej 

yttra ett knyst” mot äktfinskhetens ”knutpiskslag”, trots att han ska ha yttrat orden ”två språk ska' vi

ha, men  ett sinne”.54 Detta var en omskrivning av det fennomanska valspråket: ”Yksi kieli, yksi 

mieli”, som betyder ”Ett språk, ett sinne”. Altså vändes detta valspråk till att vara mer vänligt 

inställt till en tvåspråkig lösning. Elmgren betecknar denna tankegång som ”vapenbrödraskapet.”55 

Denna tanke, om att språkstriden kan stagnera, och att finskspråkiga och svenskspråkiga kan enas är

återkommande. Bertel Gripenberg uttrycker följande önskan i en dikt: ”Ett fosterland har dem 

förenat, ett språk skall icke skilja dem.”.56 Gripenberg är för övrigt en av de finlandssvenska 

författare som dyker upp i tidningen med eget namn, istället för pseudonym.

På vissa håll önskas det helt och hållet ett slut i konflikten, eller åtminstone ett uppehåll, 

exempelvis vid juletid: ”Allting ont till Juln [sic] nu minskas, det gjorts halt med aitofinskas 

svenskförödar-hets”.57  Med detta sagt är dock uppfattningen om att språklägrena inte går att 

sammanföra mest framträdande: Duc d'Albe skriver i en berättelse hur han bjuder en grupp personer

på middag, vars namn är skämtsamt kopplade till riksdagspartierna (exempelvis: ”redaktör K. K. 

Muus”, och partiet Kokoomus). Under middagen konstateras: ”Alltså hör vi alla ihop med det här 

landet, i plikter och rättigheter, i med- och motgång, i ur och skur, i moll och dur.”. Därför vill 

d'Albe grunda en förening med god vilja och fred som enda programpunkt, och namnet ska vara 

tvåspråkigt: Hyvä (finska för god) vilja. Trots att alla verkar vara överens blir det ändå inte någon 

förening, och d'Albe menar sist och slutligen att ”Av 'Hyvä Vilja' ser man åtminstone ej ett spår.”.58 

Alltså menar han att ett samarbete mellan lägrena på politisk nivå är ouppnåeligt för stunden, på 

grund av ovilja. En annan vinkel att behandla detta tema ifrån var att tillskriva aitofinnarnas 

”svenskhets” resultatet att i varje fall ena finlandssvenskarna mot en gemensam motståndare. 

Exempelvis diktar Bruno Nylander riktat till äktfinnarna: ”Tack för att ni sammansvetsat 

52 ”Bästa Garm!”, Garm 15 maj 1934, s. 10
53 ”Snöret”, Garm 1 december 1928, s. 22-2
54 ”Vi tiger vår Torgny?”, Garm 15 februari 1927, s. 2
55 Elmgren, s. 108
56 Gripenberg, Bertel, ”Plikten”, Garm 15 augusti 1931, s. 3
57 ”Julens frid och julens gamman föra skilda hjärtan samman”, Garm 15 december 1931, s. 2
58 ”I.Y.F.F. Hyvä Vilja”, Garm 1 november 1927, s. 2-3
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svenskfolk, splittrat än i går!”.59 Alltså finns det enligt de flesta i Garm en sådan grundläggande 

skillnad mellan svenskspråkiga och finnar att de aldrig kan enas. Detta illustreras väl av en teckning

där en man talar med en ung flicka: ”Den aitofinska fadern (till dottern, som varit på en svensk 

soaré): – Nå förstod du nånting av programmet? – Nej pappa, kan du tänka dej att till och med 

musiken spela på svenska.”60 Alltså är till och med musiken språkrelaterad. Därmed syns ett tydligt 

avståndstagande från finnar och inte enbart fennomanerna. Att identifiera sig som svensktalande i 

Finland innebar alltså att det var oförenligt att identifiera sig med den finsktalande befolkningen. 

Istället valde Garm att framhäva kulturella och språkliga kopplingar till andra än de finskspråkiga 

landsmännen, vilket leder mig till nästa kapitel.

Svenskan i den internationella offentligheten

Ett omslag pryds av Finlands karta sett uppifrån, och en man i färd i att bygga en inhägnad av 

taggtråd runtom landet. Rubriken lyder: ”Det äktfinska idealet”.61 Detta sammanfattar den bild av 

finskivrarna som Garm vill förmedla: att fennomanin kommer att innebära isolation från 

omvärlden. Denna isolation är starkt kopplad till just det finska språket. Detta visar exempelvis en 

gästteckning från norska Dagbladet: två män konverserar i ett vinterlandskap. Rubriken lyder: 

”Farvel Finnland”, och texten därunder: ”– Hvad er det egentlig finnene vil? – Det vet jeg ikke og 

det får visst aldri noen vite, for nå snakker de bare et sprog som ingen skjønner.”62 

Det internationella anseendet är ett tema som upprepas ofta i artiklar, inte minst i ”Goda 

relationer”. Här vill författaren A-son med ögat rätta till ett par missuppfattningar om Finska 

inhemska nyheter som har spridit sig till Sverige. Förutom att dementera alkoholkonsumtion och 

knivrelaterat våld i landet menar han också att den finska nationalismen blivit offer för ett 

missförstånd, och föreslår att följande korrigering bör spridas internationellt: ”På grund av pietet för

och kärlek till svenska språket blevo senaste natt några finska studenter så uppskakade av en del o t 

y m p l i g a  s t i l i s e r i n g a r  i  d e n  s v e n s k a  t e x t e n [sic!] på vissa skyltar, att de helt 

enkelt beslöto tjära över de svenska texterna.”. Även att finska studenters brevkorrespondens till 

Skandinavien numera går på franska istället för på svenska menar författaren bara är ett försök att 

visa att Finlands studenter också behärskar ”något av de stora kulturspråken”.63 Vitsen är i detta fall 

59 ”Ode till Professor Heiskanen”, Garm 15 juni 1935, s. 19
60 Garm 15 mars 1929, s. 18
61 Garm 15 september 1934, framsida
62 ”Farvel Finnland”, Garm 15 februrari 1934, s. 4
63 ”Goda informationer”, Garm 15 mars 1930, s. 2-3
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flertydig: att författaren anser att svenska räknas till ”kulturspråken”, men att finska studenter 

envisas med att skriva på franska istället. Vidare går att utläsa att sättet det rapporteras om de 

inhemska förhållandena i den utländska pressen är av vikt. Samarbete och gemenskap med de 

nordiska länderna lyfts fram i större utsträckning.

Ett intressant omslag visar en enorm förvånad anka som står omringad av små gråtande och 

klagande äktfinnar i bojor. Den tillhörande dikten, ”Den stora ankparaden, eller dumma sagor över 

Bottenhavet”, hånar rikssvenska tidningar som återgivit äktfinska argument om finlandssvenskar 

privilegier och förtrycket av finnar, då finlandssvenskarna trots allt är i minoritet, och enligt dikten 

inte har några privilegier kvar, förutom: ”sin rätt att protestera”.64 Elmgren menar att just denna 

artikel anspelar på en ”ekoeffekt”, det vill säga att om finnarna klagade tillräckligt högljutt 

bekräftades detta som objektiv sanning i grannlandets press.65 Detta leder mig till den nordiska 

samhörigheten.

Nordisk samhörighet

De politiska och kulturella kopplingar som Finland delar med de nordiska länderna diskuteras 

upprepade gånger. I samband med universitetsfrågan kritiserar Garm företaget Salamas 

påtryckningar för ”nordiskt samförstånd” genom att hänvisa till att de donerat en större summa 

pengar till finska studenter: ”För att de skulle kunna resa land och rike kring och tala vänliga ord 

om sina kära svenska landsmän och nordiskt samförstånd!”66 Nordiskt samförstånd är alltså väldigt 

viktigt för tidningen, och de anser att den äktfinska rörelsen sätter käppar i hjulen för detta arbete.

När den danske och den norske kungen besökte Helsingfors var för sig sommaren 1928 var 

detta ett angeläget tema i den finska pressen, likaså i Garm. Speciellt viktigt var att diskutera vilka 

språk kungligheterna skulle bemötas med. A-son med ögat skriver att ”Den skrattretande 

undanflykten, att man måste tala till de nordiska monarkerna på ett språk dessa förstå, har redan 

reducerats till sitt verklige värde av ett slagfärdigt regeringsorgan i norr.” Detta argument var att alla

ändå redan på förhand visste vad som skulle yttras.67 Den frispråkige menar till detta att det låg en 

viss fara i att den norske kungen tilltalats på svenska, i och med att: ”Han kunde ju rent av komma 

att tro, att svenskan var vårt andra nationalspråk.”68 Poängen är simpel: skribenterna menar på att 

svenska, åtminstone i internationella nordiska sammanhang, passar bättre som diplomatiskt språk.

Den diplomatiska dubbeltydighet som den finska regeringen tycks föra enligt Garms 

64 ”Den stora ankparaden eller dumma sagor över Bottenhavet”, Garm 17 december 1937, s. 2
65 Elmgren, s. 107
66 ”I förbifarten”, Garm 15 februari 1934, s. 5
67 ”Allt kan ordnas”, Garm 1 juni 1928, s. 2-5
68 ”Efter kungabesöken”, Garm 15 juni 1928, s. 12-13
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skribenter behandlas exempelvis av pseudonymen  Abu Hassan. I samband med en nyligen infallen 

tillställning som medförde statsbesök i Stockholm, kritiserar författaren hycklandet till grannlandet i

väst samtidigt som svenska språket förbjöds vid en militärisk tillställning på hemmaplan.69

Samtidigt menas det att finska inte kan klassas som världsspråk: En bild visar två män som 

träffas i Oslo varav den ena föreslår att konversationen ska ha ett ”Suomen-Lukko”, det vill säga 

”Finska-lås”.70 Med andra ord fungerar finska i denna vits som ett språk som används utomlands 

utan risk för att bli tjuvlyssnad på.

Även grannlandet Estland är återkommande. Exempelvis  ”Men söder om Finska viken bor 

vårt lilla så kallade broderfolk, som också engång var indraget i den svenska kulturkretsen. Trots att 

detta folk icke på långt när blev delaktigt av det svenska styrets välsignelser i samma omfattning 

som vi, blickar det med saknad och tacksamhet tillbaka [...]”.71 I en annan dikt hävdas det att: 

”Estonia har aldrig glömt  'den gamla goda svenska tiden'”.72 Det påpekas på annat håll att Estland 

utbildar sina tjänstemän i det svenska språket, emedan det anses vara ett brott i Finland, trots att det 

är landets andra språk.73 Argumentationen följer alltså följande princip: I internationellt hänseende 

är det löjligt att använda sig av finska, eftersom svenska är ett språk med kulturell och historisk 

bakgrund som ämnar sig bättre i internationella sammanhang. Detta är alltså något som Garm 

menar att Estland har förstått, och deras attityd gentemot svenskan borde efterföljas även i Finland.

Järnvägsfrågan och svensk skyltning tas också upp i en internationell kontext: Den hoppfulle

hoppas innan OS på konduktörer på tågen som är tvåspråkiga, och faktiskt också använder båda 

språken.74 Helsingfors stad tilldelades 1937 de olympiska sommarspelen som skulle hållas 1940, 

efter att utbrottet av det kinesisk-japanska kriget gjorde att Tokyo inte kunde agera värd. När 

Sovjetunionen sedermera anföll Finland 1939 ställdes OS in helt och hållet. Detta kunde förstås inte

Garms skribenter förutspå, vilket innebar att spelen utgjorde en viktig internationell aspekt av 

språkstriden. Signaturen Emanuel bekymrar sig inför tillställningen:

Man tänker under O.S. så grundligt som möjligt rensa huvudstaden från alla svenskspråkiga anslag och 

skyltar. Personalen på stadens kaféer och restauranger komma att åläggas att vid O.S. enbart tala finska 

samt vid trängande behov engelska, om de kan. Svenska språket skall ”mörkläggas” med tättslutande 

tjocka s. k. mörkläggningspapper. Det blir en ljus och ljuvlig tid!75

69 ”Krönika”, Garm 1 maj 1936, s. 4
70 Garm 1 juli 1930, s. 3
71 ”Folket Norr och folket Söder om diket”Garm 1 oktober 1928, s. 2
72 ”En nordisk broder eller esternas syn på svenskheten”, Garm 22 januari 1937, s. 2
73 ”Klatsch”, Garm 3 december 1937, s. 13
74 ”Fromma önskningar”, Garm 20 september 1938, s. 4
75 ”Septembersamtal vid sejdeln”, Garm 20 september 1938, s. 8
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Alltså grämer han sig över att svenska i det offentliga återigen inskränks, och att det istället ska 

ersättas av engelska. Elake Herrn kritiserar det internationella friidrottsförbundet IAAF för att inte 

ha tagit svenska språket i beaktandet av OS-planering.76 

På annat håll är vissa artiklar väldigt oroliga för att universitetsfrågan ska försvåra Finlands 

diplomatiska förbindelser västerut, det vill säga gentemot Sverige.77 I en dikt liknas universitets 

förfinskning som ett avståndstagande från skandinavisk kultur, och nordisk samhörighet: ” här skall

kulturen, den finska, fram, att löga sig ren från skandisk skam!”.78 Med andra ord återkommer det 

ofta i tidskriften att svenskspråkiga finnar delar gemensam kultur och historia med de skandinaviska

länderna och västvärlden. I och med att äktfinnarna tar avstånd från denna kulturkoppling har 

finlandssvenskar desto mindre gemensamt med dessa. Denna avgränsning mellan språklägrena blir 

allt mer tydlig i Garms attityd gentemot finskans status. Det menas att det finska språket mer eller 

mindre är sämre,vilket leder mig till nästa avsnitt.

Kulturspråket svenska

Som tidigare nämnt anser Garm att svenska är ett internationell kulturspråk. Därmed bör det behålla

sin status i landet, och alla äktfinska ansträngningar att undanröja språket är i själva verket löjliga. 

En politisk brännfråga var den finsktalande minoriteten i Norrbotten, då äktfinska talare ansåg att 

dessa förtrycktes språkligt av den svenska staten. Detta höll inte den finsktalande minoriteten med 

om.79 I dikten med tillhörande framsidsbild ”Obesvarad kärlek eller ung Aito Suomalainens frieri 

till Norrbotnia Ruotsalainen” får läsaren via en dialog erfara att den unga äktfinnen utger sig, till 

skillnad från svensktalande, för att vara ”nordens fransman”. Vidare lovar han ”frihet” och 

uppmanar Norrbotten, som personifieras av en flicka, att skilja sig från sin ”gamle tyrann”. Hon 

hävdar dock bestämt att hon är nöjd och betackar sig.80 Med andra ord är vitsen att den unge 

äktfinnen påstår sig att vara ”kulturellt överlägsen” Sverige genom att utge sig som fransman. 

Samtidigt hänvisar detta exempel på den dubbelmoral där äktfinnarna behandlar finskspråkiga 

minoriteter i utlandet positivt och att de samtidigt är negativt inställda mot de inhemska språkliga 

minoriteterna. 

Garm kommenterar också hyckleriet bakom det äktfinska projektet att förfinska alla 

ortsnamn, och då inte bara de inhemska. Denna inställning summeras väl i en en bildtext: ”Herr 

Aitosuomalainen: – Sån karl ä' jag. Att hela världen måste säga mina ortsnamn på finska, men de ä 

76 ”Klatsch”, Garm 20 september 1938, s. 10
77 ”Träsk här och sankt där”, Garm 1 mars 1936, s. 9
78 ”Gåvor och gengåvor”, Garm 1 oktober 1937, s. 4
79 Hämäläinen, s. 167
80 ”Obesvarad kärlek eller ung Aito Suomalainens frieri till Norrbottnia Ruotsalainen”, Garm 15 maj 1930, s. 2
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bara jag som har rättighet, att säja ortsnamn, som jag vill!”.81 Ortsnamnsfrågan tas nämligen också 

upp i internationella sammanhang. I artikeln ”Slarv på många håll” berättas det hur Helsingfors 

antagligen kommer att byta namn till ”Sampola”. Författaren frågar sig: ”Har man nu gått i onödan 

att och propagerat för Helsinki ute i världen?”.82 Detta poängteras även i en annan notis, nämligen 

att det trots ändringar på finska ortsnamn ändå heter ”Finland och Helsingfors” på engelska.83 

Samma sak återkommer i artikeln ”Sådant händer” där en nyutgiven bilderbok om landet kritiseras. 

Författaren upprörs sarkastiskt över ortsnamnens översättningar, som varierar, och inte håller sig till

enbart finskspråkiga ortsnamn: ”När man kallar en sådan bok, både på omslag och titelblad, 

'Finlande', 'Finland', 'Finnland' utan att låtsas om att denna republiks namn dock är Suomi, så bör 

man inte förvåna sig över det övriga.”84 Denna tes drivs in absurdum exempelvis i artikeln ”Inga 

fosterländska halvmesyrer!”, var det menas att översättandet inte görs tillräckligt utförligt.85 I 

”Öppet brev till undervisningsminister Antti Kukkonen” föreslår artikelförfattaren att det nya finska

ortografiprojektet till och med bör ta hänsyn till det estniska språket för att inte ”stöta våra verkliga 

vänner ifrån oss.”.86 Med andra ord är de förfinskade ortsnamnen namnen sämre, i Garms ögon, då 

de helt enkelt inte fungerar i en internationell kontext. Argumentet är att ingen förstår finska i 

utlandet, förutom det nära besläktade Estland, och då borde en lika gärna ta in deras språk i 

beaktande.

Det skämtas också upprepade gånger om den äktfinska inställningen till engelska. I ”Damen 

från Davidsstad spår vad som skall hända 1930” förutspås det kommande året i punktform med 

hänvisning till exakta datum. Förutom att finska professorer återigen förväntas tjära över svenska 

skyltar får en också erfara att: ”2 oktober väcker 'Aitosuomalainen' förslag om att engelskan i stället

för svenskan införes i som nationellt språk i Finland och att all korrespondens med utlandet skall 

föras på engelska. Tidskriften konstaterar med tillfredsställelse att redan nu 6 medlemmar av 

Aitosuomalaisten liitto förstå engelska och att 22 av dem hört engelska talas.”.87 Det menas alltså att

finnar inte borde förespråka engelskan, då de själva inte ens behärskar språket.

Kritik riktas också mot finlandssvenskar som av ”artighet eller kryperi” talar finska med 

äktfinnar, vilket liknas med ”det gamla kryperiet för ryssarna”.88 Finlandssvenskar som väljer att 

sätta sina barn i finsk skola anklagas också för att ha svikit sina egna, i en dikt påstås det till och 

81 Garm 3 mars 1937, s. 4
82 ”Slarv på många håll”, Garm 1 juli 1928, s. 2-3
83 ”I den natten fingo de inget”, Garm 10 september 1928, s. 4
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85 ”Inga fosterländska halvmesyrer!”, Garm 15 oktober 1928, s. 5
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88 ”Krönika – Kryperi”, Garm 1 november 1935, s. 2-3
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med att de ”gräva svenska språkets grav”.89 Det vill säga finlandssvenskar som har övergett det egna

språklägret till förmån för det finska betraktades oerhört negativt. De hade alltså övergett 

kulturspråket till något mindre fint.

Andra finlandssvenskar pekas istället ut som förrädare, exempelvis de som stod bakom den 

finlandssvenska uttalade nazistiska tidningen ”För frihet och rätt.”. Tre av dessa pryder ett omslag, 

med apotekaren Jalander som står på en låda tjärpastiller och hytter med ett svärd, och en Bertel von

Alfthan iklädd hakkorsarmbindel som skakar hand med amiralen Hjalmar von Bonsdorff. I den 

tillhörande dikten på bladets insida går poeten Overall hårt fram: ”Ni borde skämmas dock, när ni 

vill bryta staven, över er arvedel, ert eget modersmål.”.90 von Bonsdorff kommer till svars i följande

nummer, med en egen insändare under rubriken ”Nazistamiralen har ordet”, var han bedyrar sitt 

stöd för det svenska språket och med egenhändig prosa menar ”Att vi för fädrens språk förvägras 

plats I detta land, ni vet, det är ej sant”. Signaturen Garm menar därpå att insändaren är genuin, 

och att de inte ville undanhålla den från läsarna. Därefter menar han att tidningen ”För frihet och 

rätt” förespråkar diktatur och att den kräver att man ger upp sin svenskhet, för att slutligen avfärda 

tidningen som ”fennomansk propaganda” och: ”Det är både ömkligt och beklämmande att ånyo se 

svenska män kacka i eget bo.”91 Senare får tidningen av Garm ”ett åtal för grovt missbruk av titels 

[sic] sanningsenlighet.”92 Det uppstod alltså ett hetskt meningsutbyte mellan tidningarna.

Kulturspråksaspekten syns också när frågan om en ny nationalsång tas upp. Artikeln ”I 

dagshändelsernas marginal” av Duc d'Albe behandlar nationalsångsdebatten: ”Den nya finska 

nationalsångstexten, knyckt ur kulturvänlige och sympatiske universitetsrektor Koskenniemis 

kantat, lovprisas bl. a. av den anledning, att man kan sjunga'n[sic] 'på' Vårt Lands melodi. Är folk 

galna? Skall en äktfinsk nationalsång jodlas enligt noter av en försvenskad äppeltysk, som lär ha 

hetat Pacius? Aldrig.”93  A-son med ögat poängterar i samband med nationalsången att varje 

patriotisk sinnad finne måste må riktigt dåligt över att både psalmer som sjungs i kyrkan och 

nationalsången blivit översatta från svenskan. Han lägger till att även lagen översatts från svenskan 

vilket förklarar brottsligheten i landet: ”Den är ingen rent nationell skapelse och den har därför 

aldrig av folket kunnat omfattas med den kärlek, som skulle göra att man inte hade hjärta att bryta 

mot den.”94 På liknande sätt skämtar signaturen Natius Naz till detta genom att föreslå en ny 

nationalsång, som visserligen är på svenska, men han menar att det inte vore något problem att 

översätta den bara alla är överens om innehållet. De första raderna lyder: ”Jag ärvt ett land, det helt 

89 ”Ode till alla svenska fäder som sätta sina barn i finsk skola”, Garm 18 januari, 1936, s. 10
90 ”För frihet och rätt!”, Garm 15 juni 1936, s. 4
91 ”Nazistamiralen har ordet”, Garm 15 juli 1936, s. 10-11
92 ”Vi utdela nyårsgåvor”, Garm 7 januari 1937, s. 5
93 ”I dagshändelsernas marginal”, Garm 15 april 1928, s. 6-8
94 ”Nya friska tag!”, Garm 1 maj 1928, s. 3-4
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är mitt, se'n när allting svenskt vi blivit kvitt, vi äro herrar här”.95 Sammanfattningsvis är alltså just 

Finlands anseende utåt viktigt för tidningens författare, och att detta kommer att vara negativt om de

äktfinska kraven följs. Hittills har jag redovisat för vilka internationella kopplingar och gemenskap 

Garm anser sig ha. Till näst kommer jag behandla vem de tycker att äktfinnarna borde jämföras 

med.

Ryska tiden, kommunismen och nazismen

Ett återkommande tema är att likna det äktfinska förtrycket med det förtryck som finnarna ansåg sig

vara under det ryska väldet och Nikolaj Bobrikov, den ryske generalguvernören i Finland. En 

teckning visar justitieministern Kaila med en stor kvast, sopandes små människor nedför en trappa. 

I en drömbubbla omringas en staty av honom och kvasten, krönt av en gloria, av äktfinnar som 

dansar och ropar ”eläköön”. Bildens rubrik lyder ”I Bobrikoffs fotspår”, och bildtexten förmedlar 

prompt: ”– Grundlag och grundlag! Inte fan gäller väl den för svenskarna!”.96 På ett omslag går det 

att se tre arga nationalistiska representanter med hattar som avslöjar deras politiska tillhörighet. De 

sparkar unisont på en stor bok som bär titeln ”grundlag”.97 Ett annat omslag har nästan exakt samma

scen, med undantag för Bobrikoff som överskådar det hela från skyarna. Därtill säger han: ” – Det 

gläder mej, att jag ändå inte har verkat alldeles förgäves i Finland!”.98 I anknytning till detta skriver 

Elmgren att det var en vanlig uppfattning i den finska pressen efter inbördeskriget att språkstriden 

själv var  en komponent av Tsarrysslands ”söndra-och-härska-strategi”.99 Alltså menas det i Garm 

att det äktfinska projektet att inskränka svenskan är inget annat än en fortsättning på vad de anser 

vara ett  grundlagsvidrigt förtryck som Bobrikov påbörjade på 1800-talet. Detta syns tydligt på en 

framsida som pryds av en hand som släpper tre rasande hundars koppel, så att de springer mot en 

kvinna som bär en bok med titeln ”LEX” och ett band med texten ”svenskfinland”. Kvinnan med 

boken representerar frihet och utgör ett bildcitat från ryska tiden.100 Rubriken lyder sarkastiskt: 

”Äntligen!”.101 När socialdemokraterna ingick i ett samarbete med agrarpartiet kom en framsida i 

Garm där en man blir rakad av en barberare, så att han är alldeles blodig. I tillhörande dikt får 

läsaren erfara att universitetslagstiftningen är grundlagsvidrig och missgynnar den svenska 

95 ”Nya nordiska nationalsången”, Garm 3 december 1934, s. 23
96 ”I Bobrikoffs fotspår”, Garm 1 februrari 1930, s. 3
97 ”Äktfinska stövelkadriljen”, Garm 15 april 1934, framsida
98 Garm 20 maj 1937, framsida
99 Elmgren, s. 242
100Edvard Istos målning ”Anfall” från 1899 avbildar det personifierade Finland, vars lagbok rövas av en tvåhövdad örn

som symboliserar Tsarryssland.
101”Äntligen!”, Garm 18 februari 1937, framsida



25

språkminoriteten.102 Alltså kopplas här också socialdemokratin med Ryssland och därmed 

kommunism. I dikten ”Två massadresser” görs en direkt koppling mellan ryska tidens förtryck och 

den nationalistiska andan: ”nu lade äktryska satrapsfasoner till äktfinskt främlingshat”103 Detta 

vänds också åt andra hållet, exempelvis när äktfinnar skall ha anklagat finlandssvenskar för att vara 

kommunister.104 Signaturen Matts i skolan funderar kring begreppet ”normala politiska 

förhållanden” och frågar därmed diverse kända riksdagsmän och tyckare vad de anser vara 

”normalt”. Svaren han får kretsar i större utsträckning runt att förgöra, fördriva eller förtrycka 

finlandssvenskar, till och med ”en medlem av det illegala, kommunistiska partiet” sluter sig 

jublande till denna tankegång.105 I och med att författaren menar att det inte räcker med att påvisa 

hur illa det äktfinska förtrycket är, gör han en poäng med att låta en kommunist instämma. 

Kommunister ansågs på många håll, speciellt hos Garm, att vara roten till det onda.

I dikten ”Mars nittonhundrasjutton – mars nittonhundratjugosju” lägger prosaförfattaren Duc

d'Albe fram paralleller mellan den ryska tiden och 1927:s politiska klimat: ”Förtryck, spioneri, 

provokation, kultur-hat emot allt det västerländska var ryss-förtryckets lösen – nu igen ska' a l l t 

prövas, ej från Rysslands kejsartron, nej från vår egen republik-nation, med stegrat aito-hets mot allt

det svenska.”106 Bilden på framsidan som versen är kopplad till visar en rysk soldat ståendes på lik 

badande i rött blod bredvid kulturhuset, och vid sidan av det en äktfinne ståendes i samma manér 

fast blodet är svart. Budskapet är övertydligt: Dessa två är mer eller mindre samma sak.

På liknande sätt görs det många liknelser med övriga politiska ideologier och länder i 

Europa. I samband med det nya året finns det att finna i Garms publikation från 1938 en artikel vid 

namn ”Ett knippe nyårsönskningar” av Polycarpus. Där låter han bland annat Hitler, Mussolini, 

Palestinas olika religiösa invånare, diverse europeiska utrikesministrar, men också äktfinska 

förespråkare yttra sina önskninar för det kommande året i form av én mening var. Redaktionen för 

tidningen Aitosuomalainen önskar sig: ”En ”jättefläkt” som utvädrar ”främlingarna” ur 

nationalstaten Suomi.”, medan redaktionen för nazistiska IKL:s Ajan Suunta hoppas på: ”Två 

dussin stålstarka koncentrationsläger för samtliga övriga partier plus en liten (tillfällig!) 

Riksdagshus-brand!”. I direkt anknytning till detta önskar sig redaktionen för Suomen 

Sosialidemokrati: ”Ett stort koncentrationsläger för hela I.K.L. med det klingande namnet ”Finis 

Lapponie”.107 Detta visar inte bara på att man menar att den äktfinska rörelsen kritiskt kopplas till 

önsken om utrotningsläger, utan att man även anförtrodde sådana tankebanor till den 

102”Den heliga kompromissen”, Garm 23 juli 1938, s. 2
103”Två massadresser”, Garm 15 november 1934, s. 2
104”Mannen bakom allt”, Garm 1 november 1936, s. 2
105”On normala, politiska förhållanden”, Garm 1 februari 1935, s. 4 och 6-7
106”Mars nittonhundrasjutton – mars nittonhundra tjugosju”, Garm 15 mars 1927,  s. 2
107”Ett knippe nyårsönskningar”, Garm 18 januari 1938, s. 4
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socialdemokratiska. Äktfinnar får ofta figurera med eller som de tyska nazisterna eller italienska 

fascisterna, men utmålas ofta som mycket värre. Detta illustreras väl i en teckning där Hitler, 

Mussolini och finskivraren Veikko Heiskanen står framför Petrus och himmelrikets portar. Petrus 

frågar dem vad de har uträttat på jorden, och släpper in både Hitler och Mussolini, trots tredje riket 

och fascismen. ”Petrus till Heiskanen: Och Du min son – Ditt värv på jorden? Heiskanen: – 

Puhukaa suomea! [Tala finska!] Petrus: – Mene helvettiin!! [Dra åt helvete!]”.108 Alltså är äktfinnen

ända in i döden fanatiskt finsktalande, och hamnar i jämförelse med europas diktatorer i helvetet.

Samhälleliga konsekvenser

I Garm kommer alltså jämförelsevis oliksinnade åsikter fram. De övergripande huvudfrågorna som 

jag har kunnat upptäcka är svenskans roll eller position i den finska offentligheten. Att den äktfinska

rörelsen aktivt bemödade sig för att begränsa svenskans synlighet och närvaro i samhället, 

upplevdes som ett existentiellt problem. Återkommande skämt är att man som svenskspråkig inte 

kan vistas på offentliga platser då det är förenat med fara. Antingen med sociala eller 

karriärsrelaterade påföljder, eller rent utav med hot om våld. Helt enkelt framställs den äktfinska 

rörelsen som ett våldsamt hot mot det egna språket, vilket gör att det enbart kan användas i slutna 

sällskap och i det privata. Alternativet är assimilering, det vill säga ett förkastande av och ett 

avståndstagande till det svenska språket. Det går alltså att utläsa en viss domedagskänsla: ”Jag ser 

det svenska havet och den smala svenska remsan land kring Finlands kust...” skriver Dame-pique, 

och fortsätter med att bekymra sig över finlandssvenskans förminskade inflytande och 

utbredning.109 Risken för att låta den äktfinska hetsen löpa fritt är en total inskränkning av de icke-

finska och främmande elementen och resultatet blir någon form av diktatur: Signaturen Bill berättar 

om när han på besök hos en trollkarl fick se hur Finland skulle se ut 100 år in i framtiden. Han 

beskriver en diktatur där alla medborgare ser likadana ut och klär sig i en  viss färg beroende av 

vilken ledare staten har för dagen, hur svensktalande blir torterade eller skickade till 

koncentrationsläger, hur kyrkan har ersatts av Ukkotempel, och om skyskrapor klädda med 

hakkors.110

I internationellt sammanhang är svenska språket att föredra framför finska menar Garm. 

Kulturellt och historiskt har Finland via Sverige en koppling till resten av Norden och västvärlden. 

108”Vid Petri port”, Garm 1 april 1935, s. 3
109”Hänryckningstid”, Garm 15 maj 1931, s. 2-3
110”En syn eller hur Finland ser ut efter 100 år”, Garm 1 september 1934, s. 4-5 och 8
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Samtidigt anser de inte att man bör bortse från diplomatiska relationer med Estland då de också är 

nära besläktade. Ändå räknar de svenskan som överlägsen finskan. Dessutom anklagar de 

äktfinnarna för att agera som eller rent ut av vara likadana som arvfienden: Ryssland.  I det stora 

hela anser alltså Garm att förträngningen och begränsningen av det svenska språket medför en 

överhängande fara för samhällets sammansättning. Det vill säga att samhället grundvalar skulle 

lösas upp, i både nationell och internationell aspekt. Utbildningsnivån skulle försämras och 

diplomatiska relationer skulle försvagas och förvanskas, allt eftersom svenskan fördrevs från det 

offentliga Finland. Med andra ord dominerar uppfattningen om att finlandssvenskarna innehar en 

särskilt viktig samhällsposition. Detta i form av det svenska språkets kulturella och politska 

kopplingar, och de egenskaper som medföljer detta. 

I artikeln ”Sanningen på marsch” nämns detta uttryckligen, men det är bakvänt. Här 

beskriver A:son med ögat istället finlandssvenskarna som den samhällsupplösande katalysatorn 

Detta på grund av att de främst stred för den vita sidan under inbördeskriget, inte sitter i lika stor 

utsträckning som finnar i fängelse, inte bär kniv och liknande sarkastiska poänger gentemot vad 

författaren menar är typiskt icke-finlandssvenskt.111 Han anser alltså att finlandssvenskar inte ingår i

den äktfinska normen. Denna definierar han som en homogen grupp med negativa egenskaper som 

har ett mål med landet som inte överensstämmer med finlandssvenska värderingar. Med andra ord 

skapas en tydlig gränsdragning mellan finlandssvenskar och finnar, som medför dramatiska 

samhälleliga konsekvenser. 

Denna gränsdragning går genomgående att återfinna i tidningen, med ett par undantag, som 

undersökningen har visat. Viktigt att poängtera här är att det framställdes för finlandssvenskar 

omöjligt att identifiera sig med äktfinnar och i förlängning finsktalande finnar i allmhänhet. Detta i 

och med att äktfinnar ofta fick stå som representanter för alla icke-finlandssvenskar i landet. 

Elmgren hävdar att den nationalistiska forskningen i form av rasbiologi och språkvetenskap under 

språkstriden medförde att svensktalande helt och hållet förlorade möjligheten att identifiera sig som 

finnar.112 Gällande Garm kan man emellertid hävda att det kraftigt understryks att svensktalande 

också är finnar och en del av den finska nationen. Vissa närmanden till försoning görs, exempelvis 

hänvisanden till gemensam historia.  Men sist och slutligen visar ändå språkstridens framställning i 

tidskriften att den äktfinska agitationen tvingade fram ett sätt att förhålla sig gentemot språkfrågan 

och språklig identitet hos finlandssvenskar. Därför  är det tydligt att språkstriden och den finska 

nationalismen bidrog kraftigt till att forma den finlandssvenska minoritetens självuppfattning och 

identitet.

111”Sanningen på marsch”, Garm 1 januari 1927, s. 6-8
112Elmgren, s. 228
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