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Abstract  

This master’s thesis considers the differences between the minority literature from Friesland, a 

province in the northwest of the Netherlands, and that of the Swedish-speaking part of Finland. 

The author of this paper tries to draw attention to the literatures of those minorities, which often 

are not well-known outside their own regions. The main issue discussed in this paper is: How 

is minority culture problematized in the novels de fûke (1966) by the Frisian author Rink van 

der Velde and Där vi en gång gått (2006) by the Finland-Swedish author Kjell Westö? The 

Frisian population in the Netherlands is considered by many as a very old people, because 

famous writers of the Roman Empire, such as Pliny the Elder, wrote specifically about their 

region and its people. Despite this, the Frisian language has been in a peripheral situation for 

many centuries. The Swedish minority in Finland, on the contrary, is much younger. Finland 

gained autonomy in 1809 and before that time the region currently known as Finland, was the 

eastern part of the Kingdom of Sweden. This meant that Swedish was the predominant language 

until that year. Later on Finnish became the main language in Finland. However, both the 

Frisian and the Finland-Swedish literature were not established before the nineteenth century. 

This changed partially as a result of ideas of the Romanticism, but also because of historical 

reasons. By analyzing the previously mentioned novels, Oetze Deelstra shows how the 

minorities in both countries fare in opposite situations. The Swedish-speaking population has 

often been, and continues to be, examined as upper-class. On the other hand, in Frisia should a 

very old countryside culture has been preserved. Those ideas have been important in forming 

the images of both minorities. A noticeable distinction is that the Frisian literature is defined by 

language, while the Finland-Swedish literature is characterized by political and ideological 

arguments. 

 

Keywords: minority literature, minor literature, the Netherlands, Friesland, Frisian, Finland, 

Finland-Swedish, Swedish-speaking part of Finland, Rink van der Velde, Kjell Westö.  

  



 
 

Gearfetting 

Dizze masterskripsje rjochtet him op de ferskillen tusken de literatuer fan Fryslân en dy fan de 

Sweedsktalige minderheid yn Finlân. De skriuwer fan dit wurk besiket op dy wize mear 

omtinken te freegjen foar de literatuer fan dizze minderheden, dy’t faak net sa bekend is bûten 

de eigen regio. De fraach dy’t sintraal stiet is: Op hokker wize wurdt stal jûn oan 

minderhedeproblematyk yn de romans de fûke (1966) fan de Fryske skriuwer Rink van der 

Velde en Där vi en gång gått (2006) fan de Finlânsweedske skriuwer Kjell Westö? Faak wurde 

de Friezen beskôge as in âld folk. Mooglik komt dat trochdat se al neamd wurde soene troch 

ferneamde skriuwers fan it Romeinske Ryk, lyk as Plinius de Aldere. Dochs hat it Frysk 

iuwenlang in net al te wichtige rol spile yn Fryslân en dêrbûten. De Sweedske minderheid yn 

Finlân is lykwols folle jonger. Finlân is pas sûnt 1809 autonoom en foar dy tiid wie dat wat wy 

hjoed-de-dei Finlân neame, it eastlike diel fan it Sweedske Ryk. Dat betsjut ek dat it Sweedsk 

oant doe ta de oerhearskjende taal wie. Letter waard it Finsk de wichtichste taal yn Finlân. 

Sawol de Fryske as de Finlânsweedske literatuer wiene lykwols net fêstige foar de 

njoggentjinde iuw. Dat feroaret pas yn de Romantyk, foar in diel fanwege de idealen út dy tiid, 

mar ek om politike redenen. Troch de earderneamde romans te analysearjen, lit Oetze Deelstra 

sjen hoe’t de minderheden fan beide lannen eins yn tsjinstelde situaasjes operearje. De 

Sweedsktalige befolking fan Finlân is faak, en wurdt no noch hieltyd, besjoen as de 

boppeklasse. Yn Fryslân soe oan ’e oare kant in iuwenâlde lanboutradysje bewarre bleaun wêze. 

Dizze opfettings hawwe wichtich west foar de byldfoarming fan beide minderheden. In 

opfallend ferskil is dat de Fryske literatuer fan de eigen taal út definiearre wurdt, wylst de 

Finlânsweedske literatuer karakterisearre wurdt troch politike en ideologyske útgongspunten. 

 

Kaaiwurden: minderheden, minderhedeliteratuer, lytsere literatuer, Nederlân, Fryslân, Frysk, 

Finlân, Sweedsk-Finlân, Finlânsweedsk, Rink van der Velde, Kjell Westö. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte och huvudfråga 

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde är den andra meningen i den frisiska 

nationalsången.1 På svenska kan det översättas med: ”Kom igen! Vi besjunger världens bästa 

land”. När jag hör det, tycker jag alltid att det låter som att friserna uppmuntrar varandra att 

sjunga den här sången. De är stolta över sitt ”land” och det får alla höra. Själv kommer jag 

också från provinsen Friesland i Nederländerna och på samma sätt som de flesta personer som 

jag känner från mitt område, är jag glad över det. Jag tror att många människor är stolta över 

sin bakgrund. Bakgrunden säger nämligen mycket om ens identitet och bestämmer till stor 

utsträckning vem man är.  

 Intressant är dock att man ofta vet mycket om sin egen bakgrund, trots att man 

ofta vet väldigt lite om andras identiteter. Som medborgare av Nederländerna skulle jag 

exempelvis kunna säga några ord om grannländerna Tyskland och Belgien (fast mindre än om 

mitt eget land eller område), men det blir svårare för mig om jag ska definiera den portugisiska 

eller slovakiska identiteten och jag har verkligen ingen aning om vad som skiljer den gabonska 

och den gambiska befolkningen i Afrika åt. Jag antar dock att de också är stolta över sina 

bakgrunder och att de flesta afrikaner samtidigt inte vet så mycket om Nederländerna eller den 

lilla provinsen jag kommer ifrån.  

 Trots att den frisiska befolkningen är liten, har den ändå sin egen historia, sitt eget 

språk och sin egen litteratur. Just den frisiska litteraturen är en av de saker som står i centrum. 

Den frisiska litteraturen är nämligen framför allt känd inom Friesland, men i resten av 

Nederländerna vet man inte så mycket om den. Litteratur från en periferi är mindre känd i resten 

av världen – alltså utanför den egna kulturen – och översätts mindre ofta än litteratur från 

”dominanta kulturer”.2 Under 1970-talet kom den israeliska forskaren Itamar Even-Zohar med 

den så kallade polysystemteorin och han skriver att litteratur alltid är en del av ett större system. 

Enligt Even-Zohar är litteratur nämligen en del av den sociala, kulturella, litterära och historiska 

ramen. Han anser att översatt litteratur antingen kan få en primär eller sekundär position i det 

litterära polysystemet och det beror på olika faktorer. Översatt litteratur skulle kunna få en 

                                                           
1 Den frisiska nationalsången skrevs av Eeltsje Halbertsma (1797 – 1858) och fick namnet De âlde Friezen (”De 
gamla friserna”). Sångens melodi kommer från den tyska studentsången Vom hoh’n Olymp. En engelsk 
översättning av texten finns i bilaga 1. Mer information om den här sången kan man bland annat hitta i 
broschyren om provinsen Friesland med namnet Symbolen van Friesland, eller på provinsens hemsida:  
Provinsje Fryslân (2015), Friese vlag, logo, wapen en volkslied, på Fryslan.frl, via: 
http://www.fryslan.frl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/ (hämtat den 19 november 2015). 
2 Munday, J. (2008), Introducing Translation Studies: Theories and applications, Third Edition, London & New 
York: Routledge, ss. 165 – 167. 
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primär position i perifera litteraturer, medan översatt litteratur ofta får en sekundär position i 

dominanta litteraturer. Det finns alltså ett slags hierarki mellan olika litteraturer.3 För den 

frisiska litteraturen gäller att det finns ungefär sex gånger fler översättningar till frisiskan än 

tvärtom. I Friesland försöker man därför på olika sätt att främja den frisiska litteraturen i andra 

länder.4  

I universitetsbiblioteket i Uppsala finns det till exempel få böcker om den frisiska 

litteraturen och dessutom kunde jag inte hitta en enda bok om denna litteratur som är skriven 

på svenska, trots att Friesland ligger ganska nära Sverige och frisiskan tillhör samma 

språkfamilj som svenskan. Man hittar däremot, inte helt förvånansvärt, fler böcker om den 

finlandssvenska litteraturen i Uppsala. Den finlandssvenska litteraturen behöver nämligen inte 

översättas här i Sverige och det finns överhuvudtaget fler personer som behärskar det svenska 

språket än det frisiska språket, trots att den finlandssvenska befolkningen i Finland inte är så 

stor. Denna grupp är nämligen ännu mindre än den frisiska minoriteten i Nederländerna.5  

 I den här uppsatsen jämför jag den finlandssvenska litteraturen med den frisiska 

litteraturen. På detta sätt vill jag väcka mer uppmärksamhet här i Sverige för en bestämd typ av 

minoritetslitteratur från Nederländerna och Finland. Jag fokuserar bland annat på några 

påfallande likheter och skillnader mellan den finlandssvenska och den frisiska litteraturen. Trots 

att såväl den frisiska litteraturen och den finlandssvenska litteraturen kan räknas som 

minoritetslitteratur, är de nämligen ganska olika när det gäller exempelvis tematik. Jag jämför 

båda litteraturer med hjälp av två romaner. Böckerna som står i centrum är den frisiska boken 

de fûke (1966) av Rink van der Velde och den finlandssvenska boken Där vi en gång gått (2006) 

av Kjell Westö. Huvudfrågan är: Hur gestaltas minoritetsproblematiken i romanerna de fûke 

(1966) av den frisiska författaren Rink van der Velde och Där vi en gång gått (2006) av den 

finlandssvenska författaren Kjell Westö? Jag analyserar hur minoriteten (och förhållandet till 

majoriteten) beskrivs i romanerna och därför går jag bland annat in på saker som språk, klass, 

etnisk bakgrund och identitet. 

* 

Romanen de fûke av Rink van der Velde (1932 – 2001) publicerades 1966 och betraktas av de 

flesta kritiker som Rink van der Veldes bästa verk.6 Boken de fûke är en kort roman som i första 

                                                           
3 Ibid. 
4 Mer information om det här finns i bilaga 2. 
5 Det finns ungefär 450 000 frisiskspråkiga i Nederländerna och 290 000 svenskspråkiga i Finland. I kapitlet 
Minoriteter & Minoritetslitteratur skriver jag mer om det. 
6 Att de fûke är Rink van der Veldes mest framgångsrika verk, kan man till exempel läsa på bokens baksida 
(tredje trycket): ”De fûke forskynde foar it earst yn 1966 en is neffens de measte kritisi de bêste roman fan Rink 
van der Velde.” (”De fûke kom ut för den första gången år 1966 och är enligt de flesta kritiker Rink van der 
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upplagan omfattar 89 sidor. Romanen utspelar sig under Andra världskriget. Huvudpersonen i 

berättelsen är en frisisk fiskare som inte ens har ett namn i boken. Mannen har en anarkistisk 

bakgrund och hjälper ofta folk som får problem med myndigheterna. Så läser man exempelvis 

att en judisk kvinna och personer i motståndsrörelsen bor hos honom eftersom de behöver 

gömma sig för tyskarna. I bokens början läser man att huvudpersonen grips av tyskarna, 

eftersom Germ, huvudpersonens enda son, misstänks för att ha hjälpt motståndsrörelsen med 

att få vapen. Den anonyma fiskaren vet dock ingenting om händelsen och har dessutom inte 

talat med sonen sedan dess. I polisstationen visar sig däremot att poliserna vet mycket mer om 

vad som hände med Germ än huvudpersonen själv. På grund av huvudpersonens förflutna som 

anarkist, antar man att fiskaren vet mycket om motståndsrörelsen och därför vill myndigheterna 

få upplysningar av honom. Förhören i berättelsen utgör den viktigaste delen av boken. Senare 

i boken upptäcker man att Germ redan mördades av tyskarna innan de grep hans far. Förhören 

fortsätter dock, och det finns ingen väg tillbaka för fiskaren. Han framstår allt mer som en fisk 

i fisknätet. Bokens titel de fûke (som betyder ”ryssjan” på svenska, ett fiskredskap alltså) har 

därmed en dubbel mening. Å ena sidan hänvisar titeln till författarens fria, kanske nästan 

anarkistiska, arbete och å andra sidan hänvisar det till tyskarnas knep. Boken slutar med att 

huvudpersonen inte vill samverka med tyskarna och därför blir han, på samma sätt som sonen, 

mördad av myndigheterna.7 Rink van der Veldes roman är fiktiv, men författaren har inspirerats 

av en verklig händelse under Andra världskriget.8  

Den här romanen har översatts till tre språk. Ytterligare gjorde Rink van der Velde 

själv en pjäs av berättelsen och år 2000 kom det en filmatisering som sågs av hundratusentals 

TV-tittare.9 

* 

År 2006 publicerades boken Där vi en gång gått av den finlandssvenska författaren Kjell Westö 

(född 1961). Själv beskriver Westö boken som en kollektivroman. Boken handlar om olika 

                                                           
Veldes bästa roman.”)  
Jelma Knol skriver dessutom samma sak i en bok som skrevs om författaren: Mozayk fan in libben: Rink van der 
Velde (1932 – 2001), Groot, de, P. (red.) (2003), Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, s. 99. 
7 Det här är en egen sammanfattning av boken: Velde, van der, R. (1966), de fûke, Leeuwarden: Friese Pers 
Boekerij. 
8 Författaren skriver på bokens första sida följande om sin berättelse: ”Guon lêzers sille miskien tinke, dat my 
by it skriuwen fan dit forhael it sa wol neamde ’drama fan de Tsjûkemar’ (1940) foar de geast stien hat. Dat is 
ek sa, mar ik ha my net oan de histoaryske feiten en data holden. En as der immen is dy’t tinkt: Dat koe dy-en-
dy wol wêze, dan is dat ek pûr tafallich.” (”Några läsare tror möjligen att jag har inspirerats av det så kallade 
’Dramat av De Tjeukemeer’, när jag skrev den här berättelsen. Det stämmer, fast jag inte har tagit hänsyn till 
historiska fakta och datum. Och om det skulle finnas någon som tror: denna person refererar till den, så är det 
bara slump.”) Citat hämtat från: Velde, van der, R. (1966), de fûke, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, s. 5. 
9 Mer information om adapteringarna och översättningarna finns i bilaga 3. 
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samhällsgrupper som levde tillsammans i Helsingfors under 1900-talets första hälft. Kjell 

Westö har gjort ett enormt researcharbete för den här boken. Han har forskat på bibliotek, 

museer och arkiv och han har dessutom läst ett 50-tal olika memoarverk. I romanen läser man 

hur Helsingfors förvandlades från en rysk provinsstad till Finlands moderna huvudstad.10 

 Westös berättelse börjar år 1905 och slutar 1944. Boken är uppdelad i sju olika 

perioder.11 Romanen berättar om många personer ur olika klasser, som lever tillsammans i 

Helsingfors. De viktigaste personerna kommer från tre klasser: Allan Kajander och Mandi Salin 

ur arbetarklassen, Eccu Widing och resten av familjen Widing ur medelklassen och Lucie 

Lilliehjelm och resten av familjen ur överklassen. Berättelsen börjar i en tid då man har en stor 

framtidstro i Helsingfors. Staden moderniseras och människorna blir allt rikare. Trots det ser 

man att de olika klasserna i staden knappt har kontakt med varandra.  Vändpunkten i berättelsen 

är inbördeskriget. Westö beskriver en stad med två stora läger: ”de vita” och ”de röda”. I 

allmänhet skulle man kunna säga att de finskspråkiga fattiga människorna från arbetarklassen 

räknas till den röda gruppen, medan den svenskspråkiga överklassen tillhör den vita gruppen. 

Ändå är situationen mer komplicerad än så. I romanen läser man att de röda verkar vara många 

fler i början, men eftersom de vita får hjälp av andra länder vinner de ändå ”frihetskriget”. Efter 

krigsåren är Helsingfors en djupt splittrad stad. De vita och de röda lever tillsammans med 

varandra, men spänningarna och problemen har inte försvunnit. Särskilt intressant är 

förhållandet mellan den rika Lucie och den fattiga Allan efter kriget. I den här delen läser man 

om de stora skillnaderna mellan samhällsklasserna i Finland. Det finns också en författare och 

journalist i romanen med namnet Ivar Grandell som skriver om allt som händer i en dagbok.12 

 Såsom de fûke, är också den här berättelsen baserad på fakta, men även Westö 

varnar sina läsare: ”Trots alla och allt som nämnts här ovan ansvarar jag och bara jag för 

innehållet i Där vi en gång gått, som är en fantasiprodukt vars huvudpersoner är heltigenom 

fiktiva.” Författaren skriver att han ville skildra grymheterna under vintern och våren 1918, 

men han betonar att berättelsen är påhittad. ”Vad Helsingfors- och tidsskildringen beträffar 

strävar berättelsen ofta till stor exakthet, men vid andra tillfällen är den självsvåldig vad gäller 

t.ex. krogar och deras livslängd, vägars och gators sträckning, kända helsingforsares livsskeden 

etcetera.”13 

                                                           
10 Bäckstedt, E. (2006, den 2 oktober), ”Westös värld är tvåspråkig”, i Svd.se, via: http://www.svd.se/westos-
varld-ar-tvasprakig_357738 (hämtat den 30 oktober 2015). 
11 Perioderna utgör de olika delarna i boken: 1. 1905 – 1917, 2. januari – maj 1918, 3. april – juli 1922, 4. 1924 – 
1925, 5. 1926 & 1928, 6. 1929 – 1932, 7. 1936 – 1938 och epilogen: 1943 – 1944. 
12 Det här är en egen sammanfattning av boken: Westö, K. (2006), Där vi en gång gått, Stockholm: Norstedt. 
13 Westö, K. (2006), Där vi en gång gått, Stockholm: Norstedts, s. 509. 
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 Romanen Där vi en gång gått har översatts till nio språk. Man gjorde även en pjäs 

av denna bok (fast det inte var Kjell Westö själv som stod för dramatiseringen) och år 2011 

filmatiserades romanen.14 

* 

Det finns både stora likheter och skillnader mellan böckerna. Några skillnader är ganska tydliga. 

Man ser till exempel direkt att den frisiska romanen är mycket kortare. Rink van der Veldes 

bok omfattar nämligen mindre än hundra sidor, medan Westös berättelse är över femhundra 

sidor lång. Ett annat problem som jag är medveten om, är när böckerna publicerades. Romanen 

de fûke är precis 40 år äldre än Där vi en gång gått. Påfallande är dock att båda romaner utspelas 

under 1900-talets första hälft och att just berättelsen av den nyare finlandssvenska boken från 

2006 äger rum under en tidigare period än den frisiska boken från 1966. Man skulle nästan 

kunna påstå att de fûke börjar där Där vi en gång gått tar slut. 

Trots allt tycker jag att de här böckerna går bra att jämföra med varandra. Såväl 

Rink van der Veldes som Kjell Westös bok är historiska romaner som handlar om tider då det 

pågick ett krig i respektive Friesland (Nederländerna) och Finland och trots att berättelserna är 

fiktiva, använder författarna många historiska fakta i sina berättelser. Båda böckerna har 

översatts till andra språk och hade ett stort genomslag bland läsarna, som visar sig bland annat 

genom det faktum att det i båda fall finns adapteringar till andra medier, nämligen teater och 

TV. Det viktigaste skälet för det här valet var för mig dock tematiken i böckerna. Författarna 

skriver tydligt om en problematik mellan arbetarklassen och överklassen. Dessutom ansåg båda 

författarna att språk var en viktig sak för deras verk. I båda romanerna verkar det finnas en 

koppling mellan minoritet och klasstillhörighet. Rink van der Veldes bok skrevs utifrån 

arbetarklassens perspektiv. De frisiska karaktärerna i de fûke tillhör i allmänhet denna klass. 

Framför allt för huvudpersonens identitet tycks klasstillhörighet vara viktigt. I Där vi en gång 

gått ses att det här i synnerhet också gäller den svensktalande Allu – som också ingår i 

arbetarklassen – fastän de flesta svensktalande karaktärer kommer ur överklassen. Likaså finns 

i Rink van der Veldes roman frisisktalande personer med höga funktioner, såsom borgmästare.  

Det är alltså problematiskt att sätta ihop begreppen minoritet och klass, eftersom 

det alltid finns undantag. Ändå tycker jag att man mellan raderna kan läsa att författarna ger en 

bild där den frisiska minoriteten till stor utsträckning är del av arbetarklassen och den 

finlandssvenska minoriteten räknas till överklassen. Dessutom skulle den svensktalande 

överklassen i Finland i stor skala instämma med de vita. Sådana bilder kan aldrig stämma 

                                                           
14 Mer information om adapteringarna och översättningarna finns i bilaga 4. 
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fullständigt, men likväl spelar dylika uppfattningar en viktig roll för identitetsskapandet. Kjell 

Westö ville i sin roman just bryta med de här idéerna, vilket tyder på att det verkligen fanns – 

och kanske fortfarande finns – en utbredd uppfattning om att den finlandssvenska minoriteten 

tillhör överklassen och att de svensktalande höll med de vita under inbördeskriget. Rink van 

der Velde problematiserar minoritetstillhörighet utifrån klass, fast han inte hade avsikten att 

korrigera läsarnas bild av friserna. 
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1.2. Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Minoritetslitteratur 

Begreppet minoritetslitteratur är inte så entydigt som det möjligen tycks vara. Det enklaste 

sättet att förklara begreppet är genom att säga att det handlar om litteratur som är skriven av 

minoriteter, men det blir krångligare att definiera de här två separata begreppen: litteratur och 

minoritet.  

 År 2002 publicerades boken Litteraturens gränsland: Invandrar- och 

minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv under redaktörskap av Satu Gröndahl. Gröndahl 

hävdar i den här boken att begreppen minoritetslitteratur och majoritetslitteratur inte är helt 

oproblematiska och okontroversiella. Hon menar att begreppet kan vara missvisande, t.ex. som 

beteckning på den finlandssvenska, färöiska eller grönländska litteraturen. Grönland och 

Färöarna åtnjuter nämligen autonomi och svenskan är officiellt inte ett minoritetsspråk i 

Finland, utan ett nationalspråk.15 Det finns dessutom en skillnad mellan nationella (eller 

etniska) minoriteter och andra minoriteter. I Sverige finns det exempelvis fem nationella 

minoriteter med en officiell status: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.16 År 

1999 skrev Kulturdepartementet om de här minoriteterna att de har befolkat Sverige under lång 

tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. Dessutom har de även en egen 

religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.17 Därmed skiljer 

de sig från andra minoriteter som inte har funnits länge i Sverige, såsom immigranterna från 

Syrien som kom år 2015. Genom Ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter får de 

fem nationella minoriteterna officiell skydd.18 Litteratur som är skriven av nationella 

minoriteter skiljer sig därmed från immigrantlitteratur som förstås också är skriven av 

minoriteter. Inte heller bör minoritetslitteratur förväxlas med exillitteratur. Så borde den 

sverigepersiska litteraturen som skrivs på persiska exempelvis ses som en sidogren av den 

iranska litteraturen och inte som del av den svenska litteraturen.19  

                                                           
15 Gröndahl, S., ”Inledning. Från >>mångkulturell<< till >>mångspråkig<< litteratur?”, i Litteraturens gränsland, 
Gröndahl, S. (red.) (2002), Uppsala: centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, s. 14. 
16 Persson, G. (1999), Regerings proposition 1998 – 1999.143: Nationella minoriteter i Sverige, Stockholm: 
Kulturdepartementet, s. 1, via: 
http://www.regeringen.se/contentassets/27916edfb28242ee9e3f56b2d2e9f415/nationella-minoriteter-i-
sverige (hämtat den 2 november 2015). 
17 Ibid., s. 10. 
18 Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet (2015), ”Ramkonventionen till skydd för nationella 
minoriteter”, på Mänskligarättigheter.se, via: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-
vad/europaradet/ramkonventionen-till-skydd-for-nationella-minoriteter (hämtat den 2 november 2015). 
19 Gröndahl, S. (2002), s. 15. 
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Med begreppet minoritetslitteratur menas i den här uppsatsen skönlitteratur som 

är skriven på ett minoritetsspråk av en författare som tillhör ett officiellt erkänd nationell 

minoritet som även har en egen litteratur. I Nederländerna är friserna officiellt erkända som 

nationell minoritet och det betyder att de har rätten att utveckla sin egen kultur och konservering 

av identitet, religion, språk och traditioner.20 Detsamma gäller för finlandssvenskarna i Finland, 

som också är en nationell minoritet.21 Det finns dock påfallande skillnader mellan den 

finlandssvenska litteraturen och den frisiska litteraturen. Den frisiska litteraturen är nämligen 

en separat litteratur, medan den finlandssvenska litteraturen utgör en viktig del av 

nationallitteraturen i Finland.22 Det svenska språket är dessutom ett av de två nationalspråken i 

landet.23 Det frisiska språket har däremot bara status av minoritetsspråk i Nederländerna.24 

Böcker som är skrivna på frisiska hamnar utanför nationallitteraturen.25 En annan tydlig 

skillnad är att det svenska språket, som är ett minoritetsspråk i Finland, är huvudspråket i 

grannlandet Sverige. Det frisiska språket är inte någonstans huvudspråket. 

I kapitel 2 skriver jag mer om positionen för den frisiska och finlandssvenska 

litteraturen i Nederländerna och Finland och (det eventuella) förhållandet mellan de här 

litteraturerna och nationallitteraturerna i bägge länder. Jag kommer även att gå in på vad som 

anses som frisisk och finlandssvensk litteratur. 

 

Närläsning 

Rink van der Veldes de fûke och Kjell Westös Där vi en gång gått ska i kapitel 3 analyseras 

genom närläsning. Under 1920–30-talet utvecklades i England och USA den litteraturteoretiska 

och – kritiska riktning som kallas ”New Criticism” eller ”nykritik”. I motsats till tidigare 

strömningar fokuseras i nykritik mindre på bakgrundsfaktorer och mer på textens autonomi.26 

Nykritiker utveklade närlasningstekniken med stor framgång. Per Erik Ljung skriver i boken 

                                                           
20 Eerste Kamer (2015), ”Vedrag inzake de bescherming van nationale minderheden”, på Eerstekamer.nl, via: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/26389_verdrag_inzake_de (hämtat den 2 november 2015). 
21 Infopankki (2015), ”Kulturer och religioner i Finland”, på Infopankki.nl, via: 
http://www.infopankki.fi/sv/information-om-finland/grundlaggande-information-om-finland/kulturer-och-
religioner-i-finland (hämtat den 2 november 2015). 
22 Gröndahl, S. (2002), s. 14. 
23 Infopankki (2015), ”Kulturer och religioner i Finland”, på Infopankki.nl, via: 
http://www.infopankki.fi/sv/information-om-finland/grundlaggande-information-om-finland/kulturer-och-
religioner-i-finland (hämtat den 2 november 2015). 
24 Eerste Kamer (2015), ”Vedrag inzake de bescherming van nationale minderheden”, på Eerstekamer.nl, via: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/26389_verdrag_inzake_de (hämtat den 2 november 2015) 
25 Zolang de wind van de wolken waait: Geschiedenis van de Friese literatuur, Oppewal, T., Gezelle Meerburg, 
B., Krol, J., Steenmeijer-Wielenga, T. (red.) (2006), Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, s. 9. 
26 Ljung, P.E., ”Nykritik”, i Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion Del 1, Entzenberg, C., 
Hansson, C. (red.) (1992), Lund: Studentlitteratur, s. 92 f. 
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Modern Litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion Del 1 (1992) följande om 

denna litteraturteoretiska inriktning: ”Nykritiken kan liksom den ryska formalismen ses som en 

teoretisk och metodologisk guide till en komplicerad modernistisk diktning, som inte kunde 

beskrivas med den gängse forskningens begrepp och metoder.”27  

Konkret i mitt fall betyder det att jag analyserar de valda romanerna utifrån en 

modifierad modell. I den här uppsatsen står begreppet minoritetslitteratur i centrum och jag 

betraktar även själva romanerna utifrån denna utgångspunkt. Jag undersöker alltså på vilket sätt 

berättelserna i sig – alltså tematiskt – kan räknas som minoritetslitteratur, bortsett från andra 

faktorer såsom författarnas bakgrund. Genom fem frågor gör jag en tolkning av romanerna.   

 

De följande frågorna är utgångspunkten för de fûke: 

 Hur visar det sig att huvudpersonen tillhör arbetarklassen (minoriteten)? 

 Hur är kontakten mellan huvudpersonen och överklassen (majoriteten)? 

 Vilken roll spelar det holländska och frisiska språket (litterärt och socialt) i boken? 

 På vilket sätt återspeglar huvudpersonen den frisiska minoriteten/identiteten?  

 Hur hanterar Rink van der Velde motivet ”den frisiska friheten” i berättelsen? 

 

Samma slags frågor är också utgångspunkten för Där vi en gång gått: 

 Hur visar det sig att Allu tillhör arbetarklassen och Lucie tillhör överklassen? 

 Hur är kontakten mellan Allu och Lucie (/alltså: arbetarklassen & överklassen)? 

 Vilken roll spelar det finska och svenska språket (litterärt och socialt) i boken? 

 På vilket sätt skildras den finlandssvenska minoriteten/identiteten i berättelsen? 

 På vilket sätt är Där vi en gång gått en (typisk) finlandssvensk bok? 

 

För romanernas analys används alltså samma slags frågor, fast de har anpassats efter 

berättelsernas innebörd. En av de viktigaste punkterna är att huvudpersonen i Rink van der 

Veldes bok tillhör arbetarklassen, medan Kjell Westös bok har flera centrala figurer i 

berättelsen som tillhör olika samhällsklasser. En annan skillnad är att identiteterna av 

minoriteterna framställs på olika sätt i böckerna. I Där vi en gång gått beskrivs minoriteterna 

framför allt utifrån politiska åsikter (man tillhör ”de röda” eller ”de vita”) och utifrån språk, 

medan huvudpersonen i de fûke snarare gestaltar den frisiska identiteten genom sin karaktär 

                                                           
27 Ibid., s. 95 f. 
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och sina ideal. Med andra ord, jag kunde inte använda samma modell till både romaner. I kapitel 

3.3 finns den tematiska analysen av romanerna. 

 

Litteratursociologisk analys 

I kapitel 3 tas även den kommersiella aspekten upp. Kapitlet handlar bland annat om var 

böckerna har getts ut. I både Nederländerna och Finland finns specifika förlag för respektive 

frisisk och finlandssvensk litteratur. I det här arbetet undersöker jag vilka förlag som tryckt 

böckerna, vad för slags förlag de är och hur förlagen presenterar sig själva. Jag försöker få svar 

på frågan varför böckerna publicerades just av de här förlagen och på vilket sätt böckerna har 

distribuerats. Dessutom undersöks på vilket sätt förlagen för frisisk och finlandssvensk litteratur 

skiljer sig från andra förlag i Nederländerna och Finland. 

 Ytterligare analyseras bokomslagen. Böckernas utseende och sättet på vilket en 

roman presenteras visar vad förlagen vill betona. På omslaget av en bok lyfts fram vad som 

anses som viktigt. I analysen undersöks vilka bilder det finns på omslaget och i boken och vad 

de säger om boken. Detsamma görs med texterna på omslaget. En annan viktig aspekt som tas 

upp är om böckerna är inbundna eller om det handlar om pocketutgåvor. 

 Slutligen undersöks mottagandet. Båda de fûke och Där vi en gång gått är 

populära romaner. Det visas bland annat genom att böckerna har översatts till andra språk och 

adapterats till andra medier, det finns omtryck och på grund av att författarna har fått priser för 

sina böcker. I kapitel 4 går jag närmare in hur man värderar böckerna. Jag fokuserar framför 

allt på vilket sätt eller om det lyfts fram att romanerna tillhör minoritetslitteratur. Mottagandet 

undersöks med hjälp av recensioner och tidningsartiklar som publicerades i tidningar i 

Nederländerna, Sverige och Finland. 
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1.3. Forskningsöversikt 

Frisisk litteratur 

I Friesland finns olika studier om den frisiska litteraturen. Hittills har det skrivits två böcker om 

den frisiska litteraturhistorien på frisiska. Den första som gjorde det var den vid den tiden var 

den då 28-åriga Jan Piebenga (1910 – 1965). År 1939 publicerades: Koarte skiednis fan de 

Fryske skriftekennise (”Kort historia om den frisiska litteraturen”). Jan Piebenga ville väcka 

intresse för den frisiska litteraturen och litteraturhistorien, så att läsaren själv skulle vilja läsa 

originalverken.  Författaren var även en viktig representant för det frisiska språket och han ville 

få fram en självständig frisisk kultur. År 1957 publicerades den andra utgåvan av Piebengas 

litteraturhistoria.28 I förordet meddelar han att han inte skrivit en vetenskaplig bok, utan en 

sammanfattning av den frisiska litteraturen. Eftersom det under Piebengas tid inte hade skrivits 

så mycket om den frisiska litteraturhistorien, skriver han i boken mycket om hur man kan 

avgränsa ”den frisiska litteraturen”. Han urskiljer två olika definitioner. Den första tanken är att 

den frisiska litteraturen omfattar allt som är skrivet på frisiska.  I den andra definitionen utgår 

man från en mer romantisk synpunkt på saken där man betraktar alla texter som omfattar den 

frisiska folksjälven som frisisk litteratur. Piebenga använder sig dock av den första definitionen. 

Dessutom skriver han enbart om frisisk litteratur som var skriven på den frisiska som används 

i Nederländerna.29 I forstättningen utgår jag också från denna definition. 

 Den andra litteraturhistorien kom tjugo år efter Piebengas verk: Lyts hânboek fan 

de Fryske literatuer (”Liten handbok om den frisiska litteraturen”). Boken skrevs av Klaes 

Dykstra (1924 – 1997). Dykstra arbetade på det frisiska institutet på universitetet i Groningen. 

Han doktorerade år 1962 på en avhandling om översättningar till frisiskan. Författaren Teake 

Oppewal (1952) skriver i boken Zolang de wind van de wolken waait: Geschiedenis van de 

Friese literatuur, att de här två böckerna är ganska annorlunda. Dykstras bok handlar framför 

allt om utvecklingen av den frisiska litteraturen, medan Piebengas litteraturhistoria ger mer 

information om personer och omständigheter. År 1997 kom den andra utgåvan av Piebengas 

bok och Bouke Oldenhof la till en del i boken om frisisk litteratur som skrevs mellan 1977 och 

1994. Enligt Oppewal hade den frisiska litteraturen under den tiden blivit så stor att det inte 

längre gick att bara en person skulle skriva en bok om den.30 Klaes Dykstra skriver i förordet 

att Piebengas litteraturhistoria hade blivit föråldrad. Dessutom skrev Piebenga inte så mycket 

                                                           
28 Zolang de wind van de wolken waait: Geschiedenis van de Friese literatuur, Oppewal, T., Gezelle Meerburg, 
B., Krol, J., Steenmeijer-Wielenga, T. (red.) (2006), Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, s. 12. 
29 Piebenga, J. (1939), Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse, Dokkum: Fa. J. Kamminga, ss. 4 – 7. 
30 Oppewal, T., ”Het perk uitgezet”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), s. 12. 
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om författarnas verk, utan mer om författarna själva. Under tiden mellan 1957 och 1977, alltså 

perioden mellan de två böckerna, hade det skrivits mycket frisisk litteratur. Dykstra skriver att 

det aldrig har skrivits så mycket på frisiska som under hans samtid och dessutom skulle man 

skriva alltmer om frisiska texter. Författaren skriver att man – alltså vid slutet av 1900-talet – 

var på väg att frambringa en självständig frisisk litteratur. För Dykstra betyder det också att 

frisisk litteratur handlar om böcker som skrevs på frisiska.31 

 Ett annat verk som publicerades om frisisk litteratur var en antologi av Douwe 

Kalma (1896 – 1953) som publicerades i två delar år 1928 och 1932. Verket fick namnet De 

Fryske skriftekennisse (”Den frisiska litteraturen”). På engelska publicerades ytterligare The 

literature of Friesland år 1956. Verket skrevs av E. Howard Harris från Wales, som var 

intresserad av litteraturer skrivna på mindre språk.32  

 Först år 2006 publicerades en nederländsk bok om den frisiska litteraturen, under 

redaktion av Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol och Tineke Steenmeijer-

Wielenga: Zolang de wind van de wolken waait: Geschiedenis van de Friese literatuur (”Så 

länge vinden blåser från molnen: Historia över den Frisiska litteraturen”). Titeln refererar till 

en gammalfrisisk text av en munk under medeltiden: ”alsoe langhe, soe di wynd fan dae 

vlkenum wayth ende ghers groyt ende baem bloyt.” Författarna ville för en holländskspråkig 

publik visa att det också finns en annan litteraturhistoria i Nederländerna (än bara den 

holländskspråkiga litteraturen), igenkännbar och nära, men ändå annorlunda, med en egen 

historia. Redaktionen skrev i förordet att det ”nuförtiden” (alltså för tio år sedan), finns mycket 

mer intresse för den frisiska litteraturen i Nederländerna än tidigare var fallet. Det hade 

dessutom aldrig publicerats ett så omfattande verk om den frisiska litteraturen på holländska 

förut. Totalt arbetade tio personer med boken. Redaktörerna skriver att det inte kom ut en frisisk 

översättning av den här boken, eftersom det fortfarande fanns tillräckligt många exemplar av 

den tidigare nämnda boken: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer.33 Oppewal skriver i sin 

litteraturhistoria att uppkomsten av den frisiska litteraturen sker samtidigt som bildningen av 

den frisiska identiteten baserad på historia, folkkultur och språk. Under 1800-talet skulle det 

frisiska språket ha blivit den viktigaste aspekten för det. Den frisiska litteraturen är inte en del 

av den nederländska litteraturen, utan en självständig litteratur bredvid den nederländskspråkiga 

                                                           
31 Dykstra, K., Oldenhof, B. (1997), Lyts hânboek fan de fryske litteratuer, Leeuwarden: Fryske Akademy, s. 5. 
32 Oppewal, T., ”Het perk uitgezet”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), s. 10. 
33 Ibid., s. 9. 
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litteraturen i Nederländerna. Holländskspråkiga texter med en tydlig frisisk karaktär som är 

skrivna av frisiska författare, räknas alltså inte som en del av den frisiska litteraturen.34 

 För alla de här böckerna gäller att de beskriver den frisiska litteraturen utifrån 

språk. Saker som texternas tematik eller författarnas bakgrund tycks spela en mindre viktig roll. 

Språkets roll har även blivit en viktig aspekt av den frisiska identiteten och litteratur blev en 

betydelsefull förmedlare för det. Just om den frisiska identiteten har det skrivits mycket. Ett 

lämpligt exempel är boken Het rode tasje van Salverda: Burgerlijk bewustzijn en Friese 

identiteit in de negentiende eeuw (”Salverdas lilla röda väska: civil medvetenhet och frisisk 

identitet under 1800-talet”). Det här verket skrevs av Goffe Jensma (1956) och publicerades 

1998. Jensma, som nuförtiden är professor i frisiska språket och frisisk litteratur på universitetet 

i Groningen, letar i verket bland annat efter en förklaring till varför det finns en tydlig klyfta 

mellan frisiskspråkig och nederländskspråkig litteratur/kultur. Han påstår att den frisiska 

landsbygdskulturen inte är så autentisk och gammal, som ibland sägs. Det som man beskriver 

som den frisiska kulturen skulle däremot snarare handla om bilden av Friesland som skapades 

under 1800-talet av den frisiska eliten.35 Den frisiska kulturen handlar enligt honom inte om en 

empirisk entitet, utan om ett ideologiskt laddad koncept; en så kallad ”invention of tradition”.36 

 Specifikt om författaren Rink van der Velde publicerades år 2003 boken Mozayk 

fan in libben: Rink van der Velde (1932 – 2001) (”Mosaik om ett liv: Rink van der Velde (1932 

– 2001)”). Boken var under redaktion av Pieter de Groot, men skrevs av olika personer som 

personligen har känt författaren. Det här verket är inte en biografi, utan en bok med fakta och 

anekdoter om författaren och hans verk.37 

 

Finlandssvensk litteratur 

Till skillnad från när det gäller frisisk och nederländsk litteratur, används inte enbart språket 

som utgångspunkt när den finlandssvenska litteraturen definieras. Svensk litteratur skrivs ju 

både i Finland och Sverige (och även i fler länder) och den svenskspråkiga litteraturen från 

Sverige är såklart inte finlandssvensk.38 Däremot är det svårare att bestämma hur den 

                                                           
34 Ibid., s. 9. 
35 Jensma, G. (1998), Het rode tasje van Salverda: Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende 
eeuw, Leeuwarden: Fryske Akademy, s. 10 f. 
36 Steenmeijer-Wielenga, T., ”Meer literatuur voor mensen. Van 1822 tot 1915”, i Oppewal, T., et al. (red.) 
(2006), s. 59. 
37 Mozayk fan in libben: Rink van der Velde (1932 – 2001), Groot, de, P. (red.) (2003), Leeuwarden: Friese Pers 
Boekerij. 
38 I kapitel 2.1 går jag närmare in på positionen av den frisiska litteraturen i Nederländerna. I detta kapitel 
kommer även att förklaras vad som menas med ”nederländsk litteratur”. 
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svenskspråkiga litteraturen från Finland ska definieras. Enligt Merete Mazzarelle skulle det 

enklaste sättet att omskriva den finlandssvenska litteraturen vara att säga att det handlar om 

”litteratur skriven på svenska i Finland”. Hon hävdar dock att det är en problematisk 

utgångspunkt. Inflytelserika författare som exempelvis Runeberg och Topelius betraktade sig 

själv som finnar som skrev på svenska. De skrev kort sagt för hela nationen. Begreppet 

finlandssvensk är nämligen av relativt sent datum. Det började inte användas allmänt förrän på 

1910–20-talet. Däremot skulle den finlandssvenska identiteten ha uppstått under 1880-talet, 

Mazzarella skriver därför följande: ”om man hävdar att det var på 1880-talet den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland blev finlandssvenskar är det rimligt att göra gällande att 

den svenskspråkiga litteraturen i landet samtidigt blev finlandssvensk litteratur”.39 Den 

stipulativa definitionen som jag själv använder är: svenskspråkig litteratur utgiven i Finland.  

 Hittills har det skrivits olika litteraturhistorier om specifikt den finlandssvenska 

litteraturen. Ytterligare har det skrivits en hel del om den litterära utvecklingen i Svenskfinland, 

både verk som har publicerats i Sverige, och senare i Finland. Med andra ord, i sådana fall 

beskrivs den finlandssvenska litteraturen som en del av en större litteratur. Den första översikten 

om specifikt finlandssvensk litteratur skrevs av Gabriel Lagus. År 1866 och 1867 utkom verket 

Den finsk-svenska litteraturens utveckling i två delar.40 Första delen av det här historiska 

översiktsverket behandlar perioden från den 15:e juli 1640 (invigningsdagen för Finlands 

universitet) till slutet av den Gustavianska tiden (början av 1800-talet). I förordet av den första 

delen förklarar Lagus varför han skrev en litteraturhistoria: ”Det var ingen patriotisk idé, som 

dref mig till studiet af vår äldre litteratur. Det var endast personlig sympati för de glömda döda. 

[…] Det tycktes mig som historiens mäktiga ande äfven skapat sig uttryck i dessa glömda och 

föraktade skrifter, att också de kunde fattas som vittnen om vårt fosterlands kamp till 

medvetande om sig sjelft.”41 Den andra delen handlar om perioden sedan dess fram till 

Runebergs (1804 – 1877) debut. I slutet skriver Lagus några ord om utvecklingen av den 

svenska litteraturen i Finland. Enligt Lagus kan man inte förneka litteraturens ”svenska 

ursprung”, men samtidigt skriver han att det alltmer uppstod ett medvetande om en finsk 

nationalitet i Finland. Dessutom ville han genom sitt verk få mer uppmärksamhet för den 

svenska litteraturen i Finland: ”Och Finlands svenska litteratur har varit, om man undantager 

                                                           
39 Mazzarella, M., ”Vad är finlandssvensk litteratur?”, i Gröndahl, S. (red.) (2002), s. 14. 
40 Huldén, L., Gallén, J., Enckell, O., Ekelund, E. (1968), Finlands svenska litteratur 1: Från medeltiden till 
Åboromantiken, Helsingfors: Söderström, s. 5. 
41 Lagus, G. (1866), Den Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling: Från Universitetets invigning till utgången af det 
Gustavianska tidehvarfvet, Borgå: G. L. Söderströms tryckeri, opaginerat förord. 
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några riktbegåfvade andars verk, ett verkligt styfbarn i historien, som hvarken återbördats af 

Sverige eller erkänts af Finland.”42 

 1917, samma år som Finland blev självständigt, publicerades Finlands svenska 

litteratur av Ruth Hedvall. Boken börjar utan personlig motivering – alltså utan inledning eller 

förord – genast med ett kapitel om folkpoesin. Även Hedvall beskriver den finlandssvenska 

litteraturen i relation till den svenska litteraturen från Sverige, som framgår exempelvis av 

bokens första mening: ”Av de folkvisor, som upptecknats i Finlands svenska bygder, stamma 

säkerligen en stor del från Sverige.”43 Ytterligare hänvisar hon även i resten av boken ofta till 

Finlands relation till Sverige. Hedvall har, lika som Lagus, förhoppningen att den svenska 

litteraturen i Finland ska få en starkare position: ”De nyvaknade nationella och politiska 

intressen som livat den svenska ungdomen under de senaste åren ha icke ännu hunnit få 

representativa uttryck i litteraturen, […] men det finnes unga krafter, som tyckas innebära 

framtidslöften.”44 

År 1951 publicerades verket Femtio år finlandssvensk litteratur av Thomas 

Warburton. Denna bok är en litteraturhistoria över perioden från ungefär 1900 – 1950. Senare 

kompletterade Warburton själv verket med litteraturen som publicerats under perioden 1950 – 

1983. År 1984 publicerades alltså boken Åttio år finlandssvensk litteratur av samma författare. 

I inledningen beskriver han finlandssvensk litteratur på följande sätt: ”Den finlandssvenska 

litteraturen är i dubbel mening provinsiell. Dels lever den som en för hundrafemtio år sedan 

utvuxen gren av sitt svenska stamträd, som en svensk litteratur på utländsk botten. Dels är den 

ett landskap bland flera andra i Finlands kulturliv […].” Ytterligare skriver Wurburton att den 

finlandssvenska prosan med få undantag har blivit starkt miljöbunden, låst vid nationella och 

regionala motiv, medan den finlandssvenska lyriken på tjugotalet skulle ha sprängt sig lös från 

en redan stelnade tradition. Dessutom är den finlandssvenska litteraturen enligt honom 

klassbunden. Mestadels skulle litteraturen vara medelklasslitteratur – enligt Warburton saknar 

Finland överklass i ordets internationella mening –, skriven av författare ur medelklassen som 

även ofta skriver om medelklassen. I motsats till föregående verk, betraktar Warburton den 

finlandssvenska litteraturen dock som en självständig litteratur – en utvuxen gren –, fastän den 

skulle vara provinsiell.45  

                                                           
42 Lagus, G. (1867), Den Finsk-Svenska Litteraturens Utveckling: Från utgången af det Gustavianska tidehvarfvet 
till Runebergs första uppträdande, Åbo: G. W. Wilén & Co:s boktryckeri, s. 152 – 154. 
43 Hedvall, R. (1917), Finlands svenska litteratur, Borgå: Holger Schildts Förlag, s. 5. 
44 Ibid., s. 290. 
45 Warburton, T. (1984), Åttio år finlandssvensk litteratur, Stockholm: Alba, s. 11 – 13. 
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 I perioden mellan åren att Warburtons två böcker utgavs, publicerades Finlands 

svenska litteratur 1 – 2 år 1968 och 1969. Det här verket har av litteraturvetare länge betraktats 

som det viktigaste verket om den finlandssvenska historien.46 Det första bandet behandlar 

perioden från medeltiden till Åboromantiken – alltså till början av 1800-talet – och den andra 

delen; Från Åbo brand till sekelskiftet, handlar om perioden från ungefär 1827 (Åbobranden) 

till 1800-talets slut. Meningen var att det också skulle publiceras en tredje del, men den kom 

aldrig ut. Det är påfallande att man inte problematiserar begreppet ”Finlands svenska litteratur”, 

trots att Finland redan var ett självständigt land i redan 50 år när de här böckerna kom ut. Man 

ville helt enkelt skriva ”en ny omfattande finlandssvensk litteraturhistoria”, för att det fanns ett 

behov för en ”modern översikt över Finlands svenska litteratur”.47 Som sagt behandlar den 

första delen perioden från medeltiden till ungefär 1900, vilket är långt innan begreppet 

finlandssvensk uppkommer. All svensk litteratur från Finland betraktas som finlandssvensk här 

alltså, oavsett vilken period det handlar om. 

 Ett annat bekant verk är Det trånga rummet: en finlandssvensk romantradition av 

Merete Mazzarella (1989). Hon har en helt annan utgångspunkt än de tidigare nämnda 

författarna. Mazzarella är dessutom den enda av de här nämnda författarna som brukar termen 

minoritetslitteratur: ”Den finlandssvenska litteraturen är en minoritetslitteratur och den 

omfattar de drygt hundra år då Finlands svenskspråkiga befolkning varit medveten om sin 

minoritetsposition. Man kan rentav säga att Runeberg och Topelius inte hör till den 

finlandssvenska litteraturen därför att de skrev för hela folket, vid en tidpunkt då svenska ännu 

självklart var bildningens språk.” Enligt författaren skulle finlandssvenskarna först under 1880-

talet ha blivit den mindre inflyttelsrika gruppen i Finland.48 Mazzarella anser att den 

finlandssvenska litteraturen präglas av många begränsningar – titeln refererar även till denna 

uppfattning – och det skulle ha påverkat de finlandssvenska författarna: ”Ja, det är rentav min 

avsikt att visa att utbrytningsförsöken är en del av traditionen.”49 

Tre decennier efter det vetenskapliga översiktsverket över den finlandssvenska 

historien, publicerades Finlands svenska litteraturhistoria i två delar. År 1999 utkom den första 

delen: Åren 1400 – 1900 och ett år senare publicerades den andra delen om 1900-talet. 

Redaktören Johan Wrede skriver i första delen att Finlands svenska litteratur borde beskrivas i 

relation till andra litteraturer/länder: ”Denna litteraturhistoria, som handlar om den svenska 

                                                           
46 Wrede, J., ”Till läsaren”, i Finlands svenska litteraturhistoria: Första delen: Åren 1400 – 1900, Wrede, J. (red.) 
(1999), Helsingfors; Svenska litteratursällskapet i Finland; Stockholm: Bokförlaget Atlantis, s. 5. 
47 Huldén, L., et al. (1968), s. 5. 
48 Mazzarella, M. (1989), Det trånga rummet: en finlandssvensk romantradition, Helsingfors: Söderström, s. 7 f. 
49 Ibid., s. 9. 
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litteraturen i Finland, har inte skrivits för att framställa sitt objekt som en sluten litteratur för 

sig. […] Mycket i Finlands förgångna och i dess litteratur blir begripligt först då man betraktar 

det i ett vidare mångdimensionellt sammanhang. Målet har inte varit att göra den svenska 

litteraturen i Finland unik utan att göra den begriplig, att peka på många av dess olika 

tidsbundna funktioner som litteraturen en gång haft.” Den här litteraturhistorien avviker därmed 

från de föregående verken av Wurburton och litteraturhistorien från 1968/1969, där 

finlandssvenskan togs som utgångspunkt. Specifikt om minoritetslitteratur skriver Wrede: 

”Idag kan Finlands svenska litteratur ses som en minoritetslitteratur, trots att det svenska språket 

har en officiell ställning som ett nationalspråk likvärdigt majoritetens språk.”50 

 För två år sedan publicerades Finlands svenska litteratur 1900 – 2012 (2014). 

Redaktören Michel Ekman skriver att verket kan betraktas som en uppdaterad version av den 

andra delen av Finlands svenska litteraturhistoria (2000). På samma sätt som Mereta 

Mazzarella hävdar Ekman att den finlandssvenska litteraturen omfattar en period av ungefär 

hundra år: ”Böcker på svenska har skrivits i Finland i flera hundra år. Men bara under de senaste 

dryga hundra åren kan man tala om en finlandssvensk litteratur som varken är finsk eller 

rikssvensk men står i växelverkan med bägge”. För övrigt är det påfallande att han påstår att 

Finlands svenska litteraturhistoria från 1999 och 2000 är ”det första stora översiktsverket över 

den svenska litteraturen i Finland och har blivit ett standardverk”, vilket innebär att han inte 

räknar litteraturhistorien från 1968/1969 som stort översiktsverk.51 Trots att Ekman inte 

använder ord som ”provinsiell” eller ”trång”, lyfter han ändå fram den marginella positionen 

för den svenska litteraturen från Finland: Finlands svenska litteratur 1900 – 2012 är en 

minoritetslitteraturhistoria. Utgångspunkten är att beskriva vad det inneburit för den 

finlandssvenska litteraturen att den skrivits i den språkliga situation som rått i Finland under 

1900-talet.”52  

                                                           
50 Wrede, J., ”Litteraturen i sin tid”, i Wrede J. (red.) (1999), ss. 11, 17. 
51 Finlands svenska litteratur 1900 – 2012, Ekman, M. (red.) (2014), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland; Stockholm: Bokförlaget Atlantis, s. 5.  
52 Ibid., s. 13 f.  
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2. Minoriteter och minoritetslitteratur 

2.1. Minoriteter och minoritetslitteratur i Nederländerna. 

I Nederländerna finns det många personer med olika etniska bakgrunder. Det beror bland annat 

på Nederländernas tidigare kolonier och immigranter som kommit som flyktingar eller 

gästarbetare. Rent bokstavligen, skulle man kunna kalla alla de här grupperna minoriteter. 

Invandrargrupperna har ju i förhållande till majoriteten färre medlemmar och på detta sätt är 

varje invandrargrupp en etnisk minoritet. Det finns dock en tydlig skillnad mellan en etnisk 

minoritet och en nationell minoritet. Genom Europarådets Ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter, får dock bara den frisiska minoriteten i Nederländerna rätten att utveckla 

en egen kultur och behållandet av sin egen identitet, religion, sitt eget språk och sina traditioner. 

Ramkonventionen är ett mellanstatligt avtal som ingicks den 1 februari 1995. Målet för den här 

konventionen är att garantera att minoriteter ska behandlas på samma sätt inför lagen.  

Som nämnts tidigare finns det en tydlig gräns mellan den nederländska litteraturen 

och den frisiska litteraturen: man räknar i princip all litteratur som är skriven på frisiska som 

del av den frisiska litteraturen. Det visar sig att holländska litteraturvetare ofta anger mer eller 

mindre samma utgångspunkt för den nederländska litteraturen. I litteraturhistorien Nederlandse 

Literatuur, een geschiedenis (1993) hävdas att ”nederländsk litteratur” är litteratur tillhörande 

den nederländskspråkiga delen av världen. Med ”nederländskspråkig” menas språket som talas 

i Belgien och Nederländerna. Flamländska och holländska är nämligen samma språk. ”Norr och 

söder” – alltså Nederländerna och Belgien – hör samman enligt bokens författare.53 Liknande 

definitioner finns i böcker i serien Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, ett stort arbete 

med olika böcker om nederländsk litteratur från medeltiden till idag. Hittills har det publicerats 

sju delar om olika perioder. I den sjunde delen, som fick titeln: Altijd weer vogels die nesten 

beginnen (2005) (som handlar om perioden från 1945 – 2005), skriver Hugo Brems att 

nederländsk litteratur inte bara handlar om litteratur från Belgien och Nederländerna, utan också 

om nederländskspråkig litteratur som är skriven av invandrare från vad som tidigare var 

Nederländska Indien, Surinam eller Nederländska Antillerna.54 Den här utgångspunkten är inte 

självklar, eftersom immigranter under flera århundrade har hamnat utanför den 

nederländskspråkigt litterära kanonen. I boken Tussenfiguren: Schrijvers tussen de culturen 

(2001) hävdar man att litteratur från kolonierna – oavsett vem som skrev den – nästan aldrig 

                                                           
53 Schenkeveld – van der Dussen, M.A. (1993), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Groningen: Martinus 
Nijhoff, s. vii f. 
54 Brems, H. (2006), Altijd weer vogels die nesten beginnen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945 –  
2005, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, s. 14. 
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blev kanoniserad.55 Med anledning av det här skulle man behöva termen tussenfiguren 

(”mellanfigurer”): författare som inte kan placeras i en bestämd kultur och på grund av det inte 

blir kanoniserade, såsom olika immigranter.56 Med andra ord, det har ändrats ganska mycket 

under de senaste femton åren. 

Särskilt intressant är boken Alles is taal geworden (2009) i samma serie, som 

handlar om perioden 1800 – 1900. Även i den här delen beskrivs både litteratur från Belgien 

och Nederländerna som nederländsk litteratur, trots att det fanns spänningar mellan 

Nederländerna och Belgien omkring år 1830, då Belgien separerades från Nederländerna. Den 

nederländska litteraturen i Belgien gör en nystart under den tiden. Påfallande är att både 

franskstalande och nederländsktalande litteraturvetare i Belgien tillsammans skapade en 

nationallitteratur efter 1830. Framför allt förhållandet till den franska kulturen var en viktig 

aspekt för den belgiska nationallitteraturen.57 Efter 1830 har det flamländska språket – alltså en 

variant av det nederländska språket – både använts som argument för och emot idén att den 

nederländskspråkiga litteraturen från Belgien formar en litteratur tillsammans med den 

nederländskspråkiga litteraturen från Nederländerna.58  

Ändå betraktas den nederländskspråkiga litteraturen från Nederländerna och 

Belgien nuförtiden som en nederländsk litteratur, vilket bland annat framgår av litteraturpriser 

som har tilldelats till båda belgiska och nederländska författare, som exempelvis Prijs der 

Nederlandse Letteren.59 

 

Den frisiska minoriteten 

In the Rhine itself, the most notable island is that of the Batavi and Cannenefates, which is almost a 

hundred miles in length, and others are those of the Frisii, Chauci, Frisiavones, Sturii and Marsacii, 

which lie between Briel and Vlieland. The latter give their names to the mouths into which the Rhine 

divides, discharging itself on the north into the lakes there and on the west into the river Meuse, 

while at the middle mouth between these two it keeps a small channel for its own name.60 

                                                           
55 Oostindie, G., ”Woord vooraf”, i Tussenfiguren: Schrijvers tussen de culturen, Leijnse, E., Van Kempen, M. 
(red.) (2001), Amsterdam: Het Spinhuis, s. ii. 
56 Leijnse, E., Van Kempen, M., ”Inleiding: De tussenfiguur als literair concept”, i Leijnse, E., Van Kempen, M. 
(red.) (2001), s. 3. 
57 Berg, van den, W., Couttenier, P. (2009), Alles is taal geworden: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
1800 – 1900, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, ss. 295 – 297. 
58 Ibid., s. 11 f. 
59 Taaluniversum (2015), ”Over de Prijs der Nederlandse Letteren”, via http://prijsderletteren.org/achtergrond/ 
(hämtat den 7 januari 2016). 
60 Engelsk översättning av ett citat ur Plinius den äldres Naturalis Historia, bok fyra, paragraf 101: 

In Rheno autem ipso, prope C in longitudinem, nobilissima Batavorum insula et Cannenefatium, et aliae 
Frisiorum, Chaucorum, Frisiavornum, Sturiorum, Marsaciorum quae sternuntur inter Helinium ac Flevum. ita 
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Den här texten är en engelsk översättning av en text ur Plinius den äldres (23 – 

79) Naturalis Historia. Delen om ”Frisii” kan man läsa i den 101:a paragrafen i encyklopedins 

fjärde bok. De äldsta källorna där friserna nämns som Frisii är av de klassiska författarna Plinius 

och Tacitus. Man vet dock lite om det här folket som beskrevs av dem och det är inte ens helt 

tydligt om det handlar om samma friser som nuförtiden bor i Friesland.61 År 2008 publicerades 

en kanon över Frieslands historia: De canon van de geschiedenis van Friesland, och forskarna 

som arbetade med denna bok antar att folket som kallades för Frisii lämnade området som idag 

heter Friesland under folkvandringstiden, alltså i perioden mellan 350 – 450. I boken hävdas att 

man senare glömde den här tidsperioden. Begreppet Frisii och de klassiska texterna om dem, 

skulle dock ändå bli viktigt för den senare frisiska kulturen och identiteten.62 Om det är sant att 

folket som Plinius och Tacitus skriver om, har lämnat området som idag heter Friesland, betyder 

det att dagens friser under högst 1500 år har bott i samma område, som förstås fortfarande är 

en lång period.63 

 Sådana äldra texter av Plinius och Tacitus bidrar alltså till bilden att friserna är ett 

gammalt folk. En annan sak som ofta lyfts fram är bilden av friserna som ett fritt folk. Ordet 

”frihet” nämns ofta i samband med friserna i olika sammanhang genom Frieslands historia. 

Ordets innebörd ändras likväl genom tiderna.64 Idén om de fria friserna går tillbaka till tiden då 

det Romerska riket var i Nordeuropa och sägs inte ha kunnat erövra Friesland. Så refereras ofta 

till år 28 då det utbröt en stor strid mellan romarna och friserna på grund av en handelskonflikt. 

Totalt dog över 1300 personer i detta uppror. Tacitus skrev om denna händelse att friserna sedan 

dess var berömda bland det germanska folket.65  

Bilden av de fria friserna uppstår dock först under medeltiden, när folket vägrade 

att acceptera holländsk överhöghet. Några friser är exempelvis fortfarande stolta över att man 

besegrade holländare vid slaget vid Warns år 1345. Varje år finns det en grupp som 

högtidlighåller denna händelse.66 Idag finns det till och med en stor minnessten i Warns med 

texten: 1345 Leaver dea as slaef (”1345, hellre död än slav”). Bortsett från bilden att friser är 

                                                           
appellantur ostia in quae effusus Rhenus a septentrione in lacus, ab occidente in amnem Mosam se spargit, 
medio inter haec ore modicum nomini suo custodiens alveum.  
Plinius, d.ä. (1942), Natural history: with an English translation in ten volumes by H. Rackham. Vol II, Libri III – 
VII, London: Heinemann LTD, s. 196 f. 
61 De canon van de geschiedenis van Friesland, Jensma, G. (red.) (2011), Leeuwarden: Afûk, s. 10. 
62 Ibid., s. 19. 
63 Ibid., s. 11. 
64 Ibid., s. 9. 
65 Frieslands verleden: De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen, Kooistra, D., Betten, E., Vries, de, P.A. 
(red.) (2008), Leeuwarden: Fryske Akademy, s. 32 f. 
66 Breuker, Ph. H., Janse, A., ”Beelden”, i Negen eeuwen Friesland-Holland: Geschiedenis van een haat-
liefdeverhouding, Breuker, Ph. H., Janse, A., et al. (1997), Zutphen: Walburg Pers, s. 30. 
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fria, har även perioden mellan 1250 – 1498 fått den historiska benämningen Den frisiska 

friheten. Under den tiden fanns ett feodalt system i de frisiska områdena, vilket betydde att man 

hade ett slags självstyrelse. År 1498 upphörde den frisiska friheten, eftersom hertig Albrecht av 

Sachsen blev härskare över friserna.67 Namnet friserna kopplades alltså redan tidigt till ordet 

”frihet” och även idag är yttrycket Fries en vrij (frisisk och fri) ett bekant uttryck i 

Nederländerna.68 

 Även icke-frisiska författare skrev om den frisiska friheten. Ett känt exempel är 

den skotska franciskanen Bartholomeus Anglicus som omkring 1240 skrev att friserna var ett 

fritt folk som inte accepterar andras auktoritet och hellre dör i striden för att försvara friheten 

än att blir slavar.69 Andra exempel av personer som uttalar sig på liknande sätt om friserna, är 

bland annat italienaren Aeneas Sylvius Piccolomini (som senare blev påve Pius II) år 1478. År 

1782 skulle amerikanen John Adams (som senare skulle bli president) ha sagt: The people of 

that province have been ever famous for the spirit of liberty och även den tyska författaren 

Heinrich Heine skulle under 1800-talet ha referat till das Talent der Freiheit, när han skrev om 

friserna.70 Det finns ytterligare många fler exempel på personer som har uttalat sig om friserna 

som fritt folk, som inte ska tas upp här. Det viktigaste är att det finns en bild att friserna är ett 

hundratals år gammalt folk som har en längtan efter frihet och inte accepterar andras auktoritet. 

Den bilden finns kvar än i dag och den visas exempelvis i nutidens frisiska nationalsång som 

har rader som: Fan bûgjen frjem (”ovan med att böja”) och syn frije sin (”deras känsla av 

frihet”).71 Därtill har den frisiska friheten blivit ett tema i frisisk skönlitteratur. 

 

Det frisiska språket och litteraturen 

Det frisiska språket är ett indoeuropeiskt språk och tillhör, liksom svenskan, den germanska 

språkgruppen. Den germanska språkgruppen kan dock uppdelas i tre olika grenar, nämligen 

östgermanska, västgermanska och nordgermanska (eller nordiska). Av de här grupperna kan 

den västgermanska grenen uppdelas i kontinentalgermanska (bl.a. nederländskan och tyskan) 

och de så kallade havsspråken (eller ”ingaevonska” språk): frisiskan och engelskan. De här två 

språken är närbesläktade med varandra. Sedan finns det tre olika frisiska varianter, nämligen: 

nordfrisiska som talas i den tyska delstaten Schleswig-Holstein och på ön Helgoland, östfrisiska 

som talas i den nordvästtyska kommunen Saterland och västfrisiska som talas i provinsen 

                                                           
67 Jensma, G. (red.) (2011), s. 28 f. 
68 Breuker, Ph. H., Janse, A. (1997), s. 30. 
69 Ibid., s. 32. 
70 Vries, O., ”De Friese vrijheid”, i Breuker, Ph., et al. (1997), s. 94 f. 
71 Se bilaga 1 för hela texten av den frisiska nationalsången i engelsk översättning. 
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Friesland i Nederländerna.72 Östfrisiska har dött ut för redan några hundratals år sedan. 

Nuförtiden talar man Plattdeutsch (lågtyska) i detta område.73 Nordfrisiska talas idag av inte 

mer än 10 000 personer. Det finns minst sju olika dialekter av nordfrisiskan.74 I provinsen 

Friesland bor enligt Nederländernas statistikbyrå drygt 646 000 invånare år 2015.75 Enligt en 

rapport som gjordes av provinsen år 2011, skulle tre fjärdedelar av den frisiska befolkningen 

(alltså ungefär 450 000 personer (red.)), tala frisiska i Nederländerna.76 I den här uppsatsen 

behandlar jag bara den västfrisiska litteraturen i Nederländerna. I forstättningen kommer jag 

dock inte använda ordet västfrisiska, utan bara frisiska. 

 Det frisiska språket uppstod antagligen under perioden mellan 500 – 700. Från 

den här tiden har det bara bevarats några runtexter. Sedan finns det inga texter på frisiska (kvar) 

från perioden från ungefär 700 till slutet av 1200-talet. Under medeltiden ökade produktionen 

av frisiska texter, som visar att frisiskan hade blivit ett skriftspråk, men efter 1500 avtog 

mängden av texter. Slutligen försvann språket helt och hållet i skrift.77 Under 1600-talet ansågs 

frisiska som ett språk för bönderna. Latin och holländskan var då de viktigaste språken, även i 

Friesland. Frisiskan, som under den tiden betraktades som språket av förfäderna, blev dock en 

hobby för diverse personer inom olika klasser. Vid den tiden blev Friesland kontrastbilden av 

Holland för friserna. Holland, som är den västra delen av Nederländerna med storstäder som 

Amsterdam (huvudstaden), Rotterdam och Den Haag (staden med regeringen och parlamentet), 

representerade det urbana livet, medan Friesland gestaltade landsbygden. Trots att man började 

skriva på frisiska under 1600-talet, fanns det ingen författare som tog det frisiska språket på 

allvar. Dessutom kan det knappt talas om ett litterärt kontinuum i perioden mellan 1540 – 1822, 

eftersom det skrevs för lite för det.78  

En viktig person för det frisiska språket och litteraturen var Gysbert Japix (1603 

– 1666). Han föddes i en överklassfamilj, som i detta fall betydde att frisiskan inte var hans 

modersmål. I början skrev Japix på holländska och latin, men senare bestämde han sig att skriva 

dikter på frisiska, vilket gav honom framgång. Boken med titeln Friesche Rymlerye (ungefär: 

                                                           
72 Dykstra, K., Oldenhof, B. (1997), Lyts hânboek fan de Fryske literatuer, Leeuwarden: Fryske Akademy, s. 9. 
73 Betten, E. (2013), De Fries: Op syk nei de Fryske identiteit, Leeuwarden: Wijdemeer, s. 132. 
74 Ibid., s. 135 f. 
75 Centraal Bureau voor de Statistiek (2015), ”Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari”, 
på CBS.nl, via: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0,3,6,9,12&D2=129-
132&D3=6,20-22&D4=26-27&VW=T (hämtat den 5 november 2015). 
76 Provinsje Fryslân (2011, maj), De Fryske taalatlas 2011: Friese taal in beeld, Leeuwarden: Provincie Friesland, 
s. 4, via: http://www.fryslan.frl/taalatlas (hämtat den 5 november 2015). 
77 Vries, O., ”Literatuur van recht en vrijheid. Geschreven Fries tot 1540”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), s. 21 
f. 
78 Breuker, P., ”Literatuur als liefhebberij. Van 1540 – 1822”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), s. 31. 
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”Frisisk knittel”), publicerades år 1668. Genom Japix blev frisiskan respekterad och han 

förorsakade ett slags genombrott för språket med sina verk.79 

Det var dock först 150 år senare som Friesland fick en stor mängd av frisiska 

texter. Från och med ungefär 1822 skulle det oavbrutet publiceras frisisk litteratur. Det ledde 

också till att den frisiska litteraturen fick en allt större publik. Och trots att frisiskan fick mer 

och mer betydelse under 1800-talet blev fortfarande holländskan det viktigaste språket. Det 

beror delvis på att det frisiska språket inte undervisades under den tiden. Dessutom var det ännu 

inte vanligt att man skrev på frisiska. Hos den frisiska eliten uppstod under 1800-talet idén att 

det fanns ett slags ursprungligt gammal landsbygdstradition kvar i Friesland.80 Den tidigare 

nämnda Goffe Jensma anser därför att den frisiska kulturen är en så kallad ”invention of 

tradition”, som framför allt är en romantisk idé. Det var dessutom inte bönderna, utan eliten 

från städerna som från början blev intresserade av den frisiska kulturen. Slutligen skulle det 

leda till att många friser grupperade sig för att forma en egen frisisk kultur.81 Andra personer, 

som Tineke Steenmeijer-Wielenga i litteraturhistorien Zolang de wind van de wolken waait: 

Geschiedenis van de Friese literatuur (2006), menar däremot att den ”invention of tradition” 

som skedde i Friesland inte kan jämföras med de flesta andra påhittade traditionerna, eftersom 

det skulle finnas en medvetenhet bland friserna att de är annorlunda än resten av befolkningen. 

Hon hävdar att man kan igenkänna vissa tydliga drag i den frisiska folkkaraktären.82 

 I början av 1900-talet förändrades mycket i det frisiska samhället. Man kämpade 

för frisisk undervisning, det uppstod frisiska språkrörelser och litteraturföreningar, det 

grundades frisiska tidskrifter och under detta sekel uppstod också den frisiska romanen.83 År 

1943 publicerades den första frisiska bibelöversättningen.84 Efter Andra världskriget fick det 

frisiska språket allt snabbare en stark position i Friesland. Man började använda det frisiska 

språket i kyrkan, politiken och domstolen. År 1962 fick Friesland ett frisiskt parti och år 1977 

fick provinsen radiobolaget Radio Fryslân, som senare skulle få namnet Omrop Fryslân, då 

man också började med TV-sändningar.85 Som jag tidigare nämnde ledde Ramkonventionen till 

skydd for nationella minoriteter till att frisiskan fick status som minoritetsspråk under 1990-

                                                           
79 Breuker, P., ”Gysbert Japix en de Friese taal”, i Kooistra, D., et al. (red.) (2008), ss. 170 – 174. 
80 Steenmeijer-Wielenga, T., ”Meer literatuur voor mensen. Van 1822 tot 1915”, i Oppewal, T., et al. (red.) 
(2006), ss. 55 – 59. 
81 Jensma, G., ”De opbloei van een Fries-nationale cultuur”, i Kooistra, D., et al. (red.) (2008), ss. 216 – 220. 
82 Steenmeijer-Wielenga, T., ”Meer literatuur voor mensen. Van 1822 tot 1915”, i Oppewal, T., et al. (red.) 
(2006), s. 59 f. 
83 Krol, J., ”In de vaart der volkeren. Van 1915 tot en met 1945”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), ss. 93 – 102. 
84 Ibid., s. 122. 
85 Frieswijk, J., ”Fan geunst nei rjocht”, i Kooistra, D., et al. (red.) (2008), ss. 256 – 260. 
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talet och år 2014 fick Nederländerna dessutom lagen de Wet gebruik Friese taal (”lagen om 

användandet av det frisiska språket”), som hade som mål att ge frisiskan en ännu starkare 

position i samhället. Idag är frisiskan och nederländskan alltså båda officiella språken i 

Friesland.86 

Det har diskuterats mycket om frågan om frisiskan är ett språk eller en dialekt. 

Språklig sett är det komplicerat att bedöma det. Det är lättare att utgå ifrån sociologiska eller 

historiska aspekter. Forskarna Ph. H. Breuker och A. Janse påstår att frisiskan var ett språk då 

det talades av en prehistorisk stam och av invånarna av det tidigt medeltida frisiska kungariket, 

men att det blev en dialekt under tiden när Holland och Utrecht styrde Friesland. Frisiskan 

skulle återigen ha betraktats som språk under 1400-talet då under humanismen ”åldern” blev 

ett argument. Ändå skulle det även under den tiden inte helt och hållet ha betraktats som språk, 

eftersom begreppet språk anknöts till det språk som talades i civiliserade kretsar. Med andra 

ord; uppfattningen om vad som är ett språk och en dialekt och om frisiskan är ett språk eller 

inte, har ändrats genom tiderna. Kort sagt kan man säga att trots att det frisiska språket uppstod 

för ungefär 1500 år sedan och trots att det frisiska folket redan nämndes för hundratals år sedan, 

uppstod den frisiska kulturen och litteraturen först under 1800-talet.87  

Angående den frisiska litteraturen specifikt skriver Teake Oppewal i den 

nederländskspråkiga litteraturhistorien att man skulle kunna säga att den frisiska litteraturen 

uppkommer under romantiken genom att återgå till renässansdiktaren Gysbert Japix och 

gammalfrisiskan från medeltiden. Han skriver att det finns å ena sidan många likheter med den 

frisiska litteraturens utveckling och utvecklingen av andra litteraturer i Europa, men å andra 

sidan finns det tydliga begränsningar på grund av frisiskans position som minoritetsspråk.88 

Enligt Oppewal förstärkte Gysbert Japix det frisiska identitetsmedvetandet genom litteraturens 

uppkomst. På detta sätt skulle det alltid ha funnits en interaktion mellan språkrörelse och 

identitetsmedvetande, samt den frisiska litteraturen.89 

   

                                                           
86 Rijksoverheid (2014, den 1 januari), ”Friezen krijgen eigen taalwet en Orgaan voor Friese taal”, på 
Rijksoverheid.nl, via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/01/01/friezen-krijgen-eigen-taalwet-
en-orgaan-voor-friese-taal (hämtat den 6 november 2015). 
87 Breuker, Ph. H., Janse, A., ”Beelden”, i Breuker, Ph. H., et al. (red.) (1997), s. 42 f. 
88 Oppewal, T., ”Het perk uitgezet”, i Oppewal, T., et al. (red.) (2006), s. 11. 
89 Oppewal, T. (1994), ”Historisch overzicht van de Friese poëzie”, s. 40, på Sirkwy.nl, via: 
http://sirkwy.nl.tmp.naamserveer.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwsirkwynl/titels/documenten/spiegel_1_inl
eiding_met_aanvullingen_en_correcties_2010.pdf, (hämtat den 27 november 2015). 
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2.2. Rink van der Velde 

Rink van der Velde föddes den 18 juni 1932 i Ealsum, en liten by nära Dokkum i Friesland. 

Han var son till Hindrik och Hendrikje van der Velde. Hindrik arbetade som polis i den norra 

delen av provinsen. Rink fick en kristen uppfostran, han gick i en kristen skola och hemma 

sjöng familjen kristna sånger under helgerna. När Rink var sex år gammal dog hans farfar och 

efter hans död fick familjen många böcker av honom. På grund av det läste Rink redan som ung 

pojke ganska mycket. Senare flyttade familjen van der Velde till byn Beetstersweach som ligger 

i ett område som heter De Wâlden (”skogarna”). Många av Rink van der Veldes berättelser 

utspelar sig i detta område.90 Det är för övrigt påfallande att han skrev mycket om Andra 

världskriget, trots att han inte ens hade fyllt åtta år när kriget började i maj 1940. Nio av hans 

böcker honom utspelas under kriget eller är tematiskt relaterade till det.91 

Det visade sig att Rink var ganska duktig i ämnen som språk, historia och 

geografi, men att han inte förstod så mycket av matematik. Rink skrev att han ofta hörde av 

sina föräldrar att han borde ”bli någonting”, alltså att han borde lära sig ett yrke. Själv hade han 

dock planer på att emigrera till Brasilien. Det blev ingenting av med emigrationsplanerna och i 

stället började han arbeta på en mjölkfabrik. Senare skulle han ändå resa till utlandet, år 1949 

började han nämligen arbeta på en bondgård i Frankrike. Efter några år återvände han till 

Nederländerna för att göra sin värnplikt. Efter att han hade fullgjort den blev det slutligen 

ingenting med emigrationsplanerna. Han blev journalist istället. Under tiden som Rink van der 

Velde bodde i Frankrike, hade han redan börjat med att skriva korta artiklar för de Drachtster 

Courant (lokaltidningen i Drachten) och efter värnplikten fick han ett arbete på Nieuwe 

Dockumer Courant (lokaltidningen i Dokkum). Senare blev han anställd hos de Drachtster 

Courant. Som journalist började van der Velde också att skriva på frisiska, vilket han aldrig 

gjort förut. Från början använde han även en ordbok till sina artiklar.92 Rink van der Velde 

skrev även för några andra tidningar och tidskrifter i Friesland och slutligen fick han en 

anställning hos Leeuwarder Courant. Tidningens kontor befinner sig i Leeuwarden, Frieslands 

huvudstad, men tidningen läsas av personer i hela Friesland. Han skulle arbeta hos denna 

tidning till pensioneringen.93 Vid sidan av hans arbete, skrev Rink van der Velde också romaner.  

                                                           
90 Groot, de P., ”In non-konformist sûnder sit yn ’t gat”, i Mozayk fan in libben: Rink van der Velde (1932 – 
2001), Groot, de, P. (red.) (2003), Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, ss. 7 – 9. 
91 Steenmeijer-Wielenga, T., ”Ticht by de lêzer”, i Groot, de, P. (red.) (2003), s. 87. 
92 Groot, de P., (2003), ss. 12 – 16. 
93 Graaf, de D., Visser-Popma, J., ”Rink van der Velde”, i Canon van de geschiedenis van Smallingerland, Wal, 
van der, J. (2010), Drachten: Smelne’s Erfskip, s. 130. 
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Rink van der Velde (1932 – 2001)94 

  

                                                           
94 Fotograf: Harry de Wilde. Bilden hämtades på Tresoars hemsida: 
http://collections.tresoar.nl/utils/ajaxhelper?CISOROOT=TrLfrikon&CISOPTR=21515&action=2&DMSCALE=100
&DMWIDTH=3000&DMHEIGHT=3000, identifikationsnummer: Velde, Rink van der F-0146 (hämtat den 13 april 
2016). 
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Och trots att han skrev mycket på frisiska, debuterade han ändå med en roman på holländska: 

De kleine kolonie (1960). Tillsammans med två andra författare: Anne Wadman och Trinus 

Riemersma, räknas han till gruppen som blev känd som författarna som förnyade den frisiska 

prosan under 1960-talet.95 Rink van der Velde var en av dem som började skriva böcker som 

(också) utspelade sig i andra trakter än Friesland. Några kritiker under 1960-talet menade att 

författarna tidigare skrev för mycket om bara provinsen och landsbygden. Rink van der Velde 

gjorde inte det. Det var först med romanen de fûke (1966) som det publicerades en bok av 

honom som utspelades helt och hållet i Friesland. Totalt skrev Rink van der Velde 23 frisiska 

romaner, och några andra böcker med korta berättelser. Om den nederländskspråkiga boken 

som han debuterade med, sa han: ”Een jeugdzonde, laten we het daar maar op houden. Hollands 

is mijn taal niet.” (”En ungdomssynd, kan man säga. Holländska är inte mitt språk.”)96 

Från början ansåg kritikerna att de fûke var ett mästerverk. Man uppskattade att 

boken skrevs utifrån perspektivet av en ålfiskare. Att läsaren får begränsad information i 

romanen, ansågs av många som funktionellt och övertygande. I allmänhet kan sägas att Rink 

van der Velde brukade skriva om den gemena mannen. Så finns det många berättelser om 

anarkister, torvgrävare, fiskare, jagare, fågelfångare eller människor som arbetar på landet.97 

Pieter de Groot påstår att Rink van der Velde fick inspirationen till huvudpersonen i de fûke 

genom kontakten med Bouke van der Duim, en anarkist som Rink van der Velde kom i kontakt 

med på grund av sitt journalistiska arbete. Trots att huvudpersonen inte är densamma, skulle 

det finnas vissa likheter mellan Bouke van der Duin och fiskaren i romanen. Enligt Pieter de 

Groot tyckte författaren om att skriva om asociala personer som inte ville lyda bud och lagar.98 

Klaes Dykstra skriver ytterligare i Lyts hânboek fan de Fryske literatuer att Rink van der Velde 

gärna skrev om ”den lilla mannen mot det stora Europa som bakgrund”. I de fûke visas det 

genom en rak människa som hellre är död än ofri.99 Tineke Steenmeijer-Wielenga går ännu 

längre och tycker att bokens popularitet hänger ihop med huvudpersonens karaktär. Frisen som 

inte ger sig, skulle kunna vara en identifikation för många läsare, eller kanske till och med en 

idealbild.100 Rink van der Velde är Frieslands mest framgångsrika författare och han har betytt 

mycket för den frisiska litteraturen.101  

                                                           
95 Gezelle Meerburg, B., ”’De binding verbroken’. Van 1945 tot eind jaren zestig.”, i Oppewal, T., et al. (red.) 
(2006), s. 159. 
96 Steenmeijer-Wielenga, T., (2003), ss. 83 – 85. 
97 Gezelle Meerburg, B. (2006), s. 160. 
98 Groot, de P., (2003), s. 8. 
99 Dykstra, K. et al. (1997), s. 140. 
100 Gezelle Meerburg, B., (2006), s. 160. 
101 Mer information om det här finns i bilaga 5. 
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2.3. Minoriteter och minoritetslitteratur i Finland. 

Fastän det finns färre svenskspråkiga i Finland än frisiskspråkiga i Friesland, har svenskan ändå 

tillsammans med finskan statusen av nationalspråk. Därmed har det svenska språket en mycket 

starkare position än frisiskan. Enligt rapporten Statsrådets berättelse om tillämpning av 

språklagstiftningen 2013 finns det ”få språk i världen som nationellt har en lika grundmurad 

ställning som finskan [och svenskan (red.)]”. I Finland tryggas språkets ställning nämligen i 

såväl grundlagen som språklagen.102 Enligt Statistikcentralen, fanns det år 2013 nästan 5,5 

miljoner i Finland och 290 910 av dem hade svenskan som modersmål. Det är påfallande att 

det fanns nästan lika många i landet med ett främmande språk som modersmål, nämligen 

289 068. Den största gruppen med ett främmande språk som modersmål var den ryskspråkiga 

och sedan kom de estländska, somaliska, engelska och arabiska grupperna.103  

 Dessutom har man i Finland också den europeiska stadgan om landsdel- eller 

minoritetsspråk, som syftar till att stärka de nationella minoritetsspråkens ställning. Man 

skyddar sådana språk som traditionellt använts av minoriteter i en stat och därmed gäller 

stadgan inte språk som talas av invandrare. Intressant är dock att man skyddar många fler språk 

än man gör i Nederländerna (befolkningen i Finland är tre gånger mindre), nämligen sju: de 

samiska språken, svenska, romani, ryska, tatariska, jiddisch och karelska.104 Ytterligare har man 

två nationella teckenspråk i Finland, det vill säga finskt och finlandssvenskt teckenspråk.105 

Eftersom svenskan också är ett av nationalspråken i Finland, har detta språk en starkare 

ställning än de andra minoritetsspråken i landet. Ändå har många finlandssvenskar upplevelsen 

att attityden gentemot svenskan har försämrats under de senaste åren. Så har det bland annat 

varit kritik mot den obligatoriska skolundervisningen i svenska. På grund av sådana tendenser 

skulle man använda språket allt mindre i offentliga sammanhang.106 

 

                                                           
102 Stadsrådet (2013), Stadsrådets berättelse om tillämpning av språklagstiftningen 2013, via: 
http://oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1371117791064/Files/VNn_kielikertomus_2013__s
venska.pdf, s. 13, (hämtat den 22 februari 2016). 
103 Finlands officiella statistik (FOS) (2014, den 21 mars), Andelen personer med främmande språk som 
modersmål 90 procent av befolkningsökningen år 2013, via: 
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_tie_001_sv.html (hämtat den 22 februari 
2016). 
104 Stadsrådet (2013), s. 11. 
105 Ibid., s. 14. 
106 Björkman, P. (2013, den 9 oktober), ”Minoritetsspråk i Sverige och Finland”, i Horisont.fi, via: 
http://horisont.fi/2013/10/minoritetssprak-i-sverige-och-finland/ (hämtat den 22 februari 2016). 
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Den finlandssvenska minoriteten 

Det vi idag kallar Finland var länge en del av Sverige, men det är inte helt tydligt exakt när 

svenskarna kom till trakten öster om Östersjön. Redan under 1800-talet har forskare gjort 

utredningar om den finlandssvenska bebyggelsens ålder och ursprung.107 Oftast antar man att 

den svenska inflyttningen har skett under tidigast 1100- eller 1200-talen. På grund av språket 

som talas i Finland – alltså vissa dialektdrag som man har i finlandssvenska dialekter – hävdar 

Ann-Marie Ivars exempelvis att inflyttningen kan ha kommit igång under 1000 – 1200 grovt 

taget. Tydligt är att de flesta forskar tror att invandringen måste ha skett efter vikingatiden.108 

 Man är i alla fall ense om att Finland måste ha varit en del av det svenska riket i 

drygt 500 år, från 1300-talet till 1809, då Finland som följd av Napoleonkrigen införlivades 

med Ryssland. Under den här perioden hade administrationens och litteraturens språk varit 

svenska och de fåtaliga litterära verk som skrevs av författare födda i den finska riksdelen hade 

inte någon särpräglat finsk karaktär.109 I Finlands svenska litteraturhistoria: Första delen: Åren 

1400 – 1900, skriver Henry Rask att det inte fanns ett Finland före Sverige. ”Det Finland vi 

känner i dag har geografiskt, institutionellt och kulturellt skapats inom det gamla svenska riket. 

Det var en lång process som över kristnandet ledde fram till uppkomsten av medeltidens Sverige 

– svenska riket eller Sveriges rike. I processens slutskede, under 1100- och 1200-talen, blev 

också Finland en integrerad del av det rike – eller snarast integrerade delar.”110 Det svenska 

riket, och särskilt Stockholm, var väldigt viktigt för den östra rikshalvan. Landskapen, 

institutionerna och invånarna var på olika plan och olika sätt kopplade till det. Till 1809 hade 

man inte ens någon annan huvudstad än Stockholm. Dessutom blev finskan aldrig ett egentligt 

riksspråk i det gamla svenska riket.111 

 Då landet blev en autonom stat (Storfurstendömet Finland) inom det ryska riket 

år 1809, definierades för första gången ett entydigt geografiskt avgränsat begrepp: Finland. 

Under 1800-talet uppstod ett starkt medvetande om den nationella identiteten, fast den i sin 

grundform skapades på svenska. En av de viktigaste personerna för den nationella diktningen 

var under denna tid den svenskspråkiga författare J. L. Runeberg. Han skrev bland annat 

                                                           
107 Ivars, A-M., Huldén, L., ”Förord”, i När kom svenskarna till Finland?, Ivars, A-M., Huldén, L. (red.) (2002), 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 7. 
108 Ivars, A-M., ”Vad säger dialekterna om bebyggelsehistorien?”, i När kom svenskarna till Finland?, Ivars, A-
M., Huldén, L. (red.) (2002), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, s. 96. 
109 Ekman, M. (2014), s. 14. 
110 Rask, H. ”Finland och Sverige – finskt och svenskt”, i Finlands svenska litteraturhistoria: Första delen 1400 – 
1900, Wrede, J. (red.) (1999), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Stockholm: Bokförlaget 
Atlantis, s. 18. 
111 Ibid., s. 19 f. 
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nationalsången Vårt land. Det faktum att denna sång skrevs på svenska, blev viktigt för Finlands 

tvåspråkiga identitet. Även då J. V. Snellman lanserade idén att förfinska Finland, skedde det 

på svenska. Kort sagt kan man säga att den finska nationen hade skapats på svenska av den 

bildade eliten i landet. Även i den finska grundlagen av år 1919 står att både finska och svenska 

är nationalspråken i landet.112  

 

Det finlandssvenska språket och litteraturen 

Som tidigare nämnts är det svenska språket ett germanskt språk som tillhör den nordgermanska 

(eller: nordiska) grenen. Svenska är närbesläktad med norska och danska. Förr i tiden talade 

man antagligen ungefär samma språk i hela Norden, som man brukar kalla för urnordiska. 

Under loppet av 700–800-talen uppstod det alltmer skillnader mellan västnordiska (isländska, 

färöiska, norska) och östnordiska (svenska och danska) dialekter/språk. Den här indelningen av 

nordiska språk gäller perioden från ungefär 700 – 1200. Sedan uppstod det alltfler skillnader 

mellan nordnordiska språk (isländska, färöiska, norska, svenska) och sydnordiska (danska). 

Den här utvecklingen skedde mellan ungefär 1200 – 1600. Efter år 1600 brukar man dela upp 

de nordiska språken i ö-nordiska (isländska och färöiska) och skandinaviska (norska, svenska 

och danska). Det är dock viktigt att säga att norskan och svenskan liknar varandra mer än 

danskan gör. Alla de här dialekterna/språkvarianterna har på grund av politiska skäl och 

språkförändringar förvandlats till separata språk.113  

 Svenskan som talas i Finland avviker lite grann från svenskan som talas i Sverige, 

men man kan förstå varandra utan problem, såsom holländare och flamländare. Man kan därför 

inte säga att finlandssvenska och sverigesvenska är två olika språk, trots att man har diskuterat 

den här idén ibland. Romanen Där vi en gång gått publicerades exempelvis i bägge länderna, 

utan att man behövde översätta boken. Däremot avviker finlandssvenskan i uttalet. 

Dialektforskare brukar urskilja sex olika svenska dialektområden: sydsvenska mål, götamål, 

sveamål, norrländska mål, östsvenska mål och gotländska mål. De östsvenska målen talas i 

Finland, nämligen dels i Österbottens kustland, dels på Åland och i södra Finlands skärgård 

samt inom ett område utmed kusten från Åbo i väster till Kotka i öster.114 Det finns tydliga 

överensstämmelser mellan de svenska dialekterna i Finland och dialekterna i ett område i 

centrala Sverige som man kallar för Uppsverige. Det här området omfattar Uppland, 

                                                           
112 Rask, H. (1999), s. 21. 
113 Sletten, I. S. (2004), Nordens språk med rötter och fötter, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, ss. 54 – 59. 
114 Petterson, G. (2005), Svenska språket under sjuhundra år: En historia om svenskan och dess utforskande, 
Lund: Studentlitteratur AB, ss. 207, 229. 
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Gästrikland, södra Hälsingland, sydöstra Dalarna, östra Västmanland och norra och östra 

Södermanland.115 De finlandssvenska dialekterna har många gemensamma drag med de 

uppsvenska. Påfallande är att finlandssvenskan har många arkaiska drag, som exempelvis 

diftongerna som är bevarade i denna dialekt, men som i större delar av Sverige har försvunnits. 

Ytterligare har de finlandssvenska dialekterna också påverkats av finskan. Så uttalas p, t och k 

oaspirerade och man saknar i allmänhet den grava accenttypen.116 Enligt språkforskaren Linnea 

Hanell, kan man säga att finlandssvenskan skiljer sig från sverigesvenskan på två olika sätt: 

”För det första innehåller finlandssvenskan en del språkliga detaljer som gör den annorlunda 

från sverigesvenskan. För det andra finns det mer övergripande skillnader i stil och ton som kan 

göra att finlandssvenskan framstår som främmande för en sverigesvensk.”117  

När det gäller skriftspråket finns det ännu färre skillnader mellan finlandssvenskan 

och sverigesvenskan. För svenskar från Sverige är det generellt inte svårt att förstå en 

finlandssvensk text, man kan stöta på vissa uttryck eller ord, men i stora drag är det väldigt lite 

som skiljer finlandssvenskan och sverigesvenskan åt.118 Den finlandssvenska språkvårdaren 

och forskaren Charlotta af Hällström-Reijonen hävdar i en artikel till och med att ”det skulle 

vara absurt” att betrakta finlandssvenska och sverigesvenska som två olika språk. Bara 0,41 

procent av alla ord i finlandssvenska tidningstexter utgör enligt henne finlandismer.119 Generellt 

vill man inte att det finlandssvenska språket ska bli ett självständigt språk. Professor emeriti i 

nordiska språk Mirja Saari säger följande om det i en tidningsartikel: ”Vi vill inte att 

finlandssvenskan ska bli ett eget språk, som meänkieli (tornedalfinskan) har blivit i Sverige. Vi 

vill att finlandssvenskan fortsättningsvis ska kunna användas utanför Finland, i Norden.”120 Det 

skulle nämligen finnas stora fördelar med att svenskan i Finland är samma språk som i Sverige. 

Mikael Reuter är svensk språkvårdare i Finland och bekräftar den här ståndpunkten. Han skriver 

att man har en gemensam litteratur i Finland och Sverige, att man kan använda varandras 

ordböcker och uppslagsverk och dessutom kan en finlandssvensk utan problem arbeta eller 

                                                           
115 Ivars, A-M. (2002), s. 83. 
116 Wessén, E. (1958), Våra folkmål, Stockholm: Fritze, ss. 44 – 46. 
117 Hanell, L. (2011), Det går hårt: Finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv, Helsingfors: Finlands 
svenska tankesmedja Magma, via: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:462069/FULLTEXT01.pdf, s. 13. 
(hämtat den 23 februari 2016). 
118 Ibid., s. 15. 
119 Huhtamäki, M. (2009, den 8 oktober), ”Finlandssvenska är lättare att förstå än sverigesvenska”, på SI.se, via: 
https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/finlandssvenska-ar-lattare-
att-forsta-an-sverigesvenska/ (hämtat den 23 februari 2016). 
120 Riad, C. C. (2009, den 3 januari), ”Svenskan tynar i Finland”, i Forskning & Framsteg, via: 
http://fof.se/tidning/2009/2/svenskan-tynar-i-finland (hämtat den 23 februari 2016). 
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studera i Sverige.121 Med andra ord, alltför stora skillnader mellan svenska och finlandssvenska, 

skulle kunna bli problematiskt för finlandssvenskarna. 

Om litteraturen specifikt kan man säga att det har skrivits böcker på svenska i flera 

hundra år i Finland. Däremot kan man bara sedan drygt hundra år tala om en finlandssvensk 

litteratur, som är varken svensk eller finsk utan är relaterade till båda.122 De tidigare nämnda 

litteraturhistorierna börjar dock ofta med svensk litteratur som skrevs för flera hundra år sedan 

i området som vi idag kallar Sverige, eftersom denna litteratur var väldigt viktigt för Finland. 

Så börjar standardverket Finlands svenska litteraturhistoria: Första delen: Åren 1400 – 1900, 

precis som titeln säger, för drygt 600 år sedan. Under medeltiden skrevs det dock väldigt lite i 

vad vi idag kallar för Finland. Omkring år 1100 fick man den latinska skriften i Sverige till 

följd av kristendomen, och den litterära kulturen nådde på grund av detta också rikets östra del. 

Under den tiden var framför allt regionen runt Mälardalen inflytelserik.123 Trots att man inte 

precis vet när de första svenskarna kom till Finland, kan man som nämnts tidigare säga att 

Finland var en del av Sverige från 1300-talet till 1809 och under den tiden använde man bara 

det svenska språket för administrationen och litteraturen. Efter 1809 blev Finland en del av det 

ryska riket, men kejsar Alexander I beslöt ge Finland inre självstyre och garanterade de svenska 

grundlagarna, religionen och ståndsprivilegierna. Ryskan fick under perioden från 1809 – 1918 

aldrig en lika stärk ställning som svenskan i landet. Däremot fick just finskan en allt starkare 

position i samhället. Man blev alltmer intresserad av den finska folkkulturen och det finska 

språket. Den här rörelsen kallades fennofili. Under samma period växte också de 

nationalromantiska strömningarna. I mitten av 1800-talet fick finskan en lika stark position som 

svenskan i landet och under andra hälften av århundradet utvecklades det finska språket och 

den finska litteraturen snabbt. Samtidigt skrevs det allt mindre på svenska. Ändå dog den 

svenska litteraturen i Finland inte ut. Man fick tvärtemot en motrörelse och arbetade på att skapa 

en gemenskap finlandssvensk identitet över klassgränserna. Runt 1900 kom det dessutom en 

ny generation av unga diktare som blev startpunkten för det som skulle bli en modern 

finlandssvensk litteratur.124 Och det var precis runt sekelskiftet då den finlandssvenska 

litteraturen uppkom, såsom personer som Michel Ekman, Mazzarella och Warburton påstår. 

Boken Där vi en gång gått börjar precis under tiden då Finland blev ett självständigt land och 

                                                           
121 Reuter, M. (2008, juni), ”Därför lever svenska fortfarande i Finland”, i Språktidningen, via: 
http://spraktidningen.se/artiklar/2008/06/darfor-lever-svenska-fortfarande-i-finland, (hämtat den 23 februari 
2016). 
122 Ekman, M. (2014), s. 13. 
123 Wrede, J. (1999), ss. 28, 30. 
124 Ekman, M. (2014), ss. 14 – 18. 
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under denna period fanns det många spänningar mellan den framför allt svenskspråkiga 

överklassen och den finskspråkiga underklassen. 
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2.4. Kjell Westö 

Författaren Kjell Westö föddes år 1961 i Finlands huvudstad Helsingfors. Han är fortfarande 

ofta i denna stad, fast han delar sin tid mellan Stockholm och Helsingfors.125 Liksom Rink van 

der Velde arbetade Westö först som journalist. Han började karriären på Hufvudstadsbladet och 

Ny Tid, men ganska snart blev han fri författare.126 År 1986 publicerades hans första diktsamling 

Tango Orange, sedan följde ytterligare några diktsamlingar. Samlingen Avig-Bön (1989) skrev 

han under pseudonymen Anders Hed. Samma år skrev han också sitt första prosaverk, nämligen 

novellsamlingen Utslag och andra noveller som blev nominerad till Finlandia-priset.127 

Westö har skrivit mycket om sin hemstad. I hans verk handlar det bland annat om 

stadens tvåspråkighet, som trauma och som tema. Författaren började med det i den andra 

novellsamlingen Fallet Bruus (1992), i långnovellen ”Melba, Mallinen och jag”. Staden 

Helsingfors har blivit en röd tråd i Westös verk. Hans första roman som också handlar om denna 

stad, Drakarna över Helsingfors, publicerades 1996.128 Denna bok gjorde Kjell Westö känd, 

både hos den finlandssvenska och den finskspråkiga publiken.129 Det såldes många exemplar 

av såväl den svenska som den finska versionen.130 Den femte romanen, Där vi en gång gått 

(2006), blev Westös största publikframgång och en läsarfavorit, som även gav honom landets 

största litterära utmärkelse: Finlandiapriset.131 Enligt förlaget Schildts & Söderströms skulle 

Westö genom den här boken slutgiltigt ha blivit en ”författare för hela den finska nationen” och 

skulle romanen även ha varit något av ett genombrott för honom i Sverige. Efter den här 

romanen publicerades ytterligare tre böcker av honom under åren 2009, 2011 och 2013.132 

År 1989, då Westö skrev sitt första prosaverk, publicerades även den tidigare 

nämnda boken Det trånga rummet av Merete Mazzarella. I denna bok skriver Mazzarella att de  

                                                           
125 Albert Bonniers Förlag (2016), ”Kjell Westö”, på Albertbonniersförlag.se, via: 
http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/W/kjell-westo/ (hämtat den 29 februari 2016). 
126 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
(hämtat den 29 februari 2016). 
127 Rönnholm, B., ”Kjell Westö, postmodernismen och den problematiska identiteten”, i Fem par: 
finlandssvenska författare konfronteras, Holmström, R. (red.) (1995), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland, s. 133. 
128 Ingström, P., ”Den nyasta prosan”, i Finlands svenska litteraturhistoria: Andra delen: 1900-talet; 
Uppslagsdel, Zilliacus, C. (red.) (2000), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, Stockholm: 
Bokförlaget Atlantis, s. 324. 
129 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
(hämtat den 29 februari 2016). 
130 Ingström, P. (2000), s. 324. 
131 Ekman, M. (2014), s. 298. 
132 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
(hämtat den 29 februari 2016). 
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Kjell Westö (född 1961)133  

                                                           
133 Fotograf: Cata Portin. Bilden hittades på Schildts & Söderströms hemsida: 
http://www.sets.fi/assets/uploads/2013/11/187-westo-kjell.jpg (hämtat den 13 april 2016). 
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finlandssvenska romanerna traditionellt har skrivits ur ”cyklopperspektiv” där verklighetens 

mångfald strängt begränsas genom att den ses av en enda huvudperson. På detta sätt kunde 

författare kringgå de problem som sammanhänger med att skildra en övervägande finskspråkig 

värld på minoritetsspråket svenska. Enligt Michel Ekman har den finlandssvenska litteraturen 

precis på den punkten förändrats under de senaste årtionden. ”De breda romanerna har sedan 

åttiotalets slut blivit ett nytt och centralt inslag.”134 I Finlands svenska litteraturhistoria 

beskrivs perioden efter 1989 som ”prosaboomen”. Efter detta år fick Finland nämligen många 

framgångsrika finlandssvenska författare som Pirkko Lindberg, Agneta Aras, Ulla-Lena 

Lundberg och Lars Sund.135 Michel Ekman skriver att Kjell Westö idag är, tillsammans med 

Monika Fagerholm, en av de två mest välkända och översatta finlandssvenska prosaisterna 

inom den där gruppen.136 Bland annat boken Där vi en gång gått berättas, i motsats till 

Mazzarellas tidigare kritik, utifrån många olika perspektiv av personer från de olika klasserna 

som fanns vid 1900-talets början i Finlands huvudstad. I boken får även språkproblematiken en 

prominent roll. 

Med sitt författarskap vill Kjell Westö bland annat bredda såväl 

finlandssvenskarnas och de finska läsarnas syn på den svenska minoriteten i Finland, dess rötter 

och sociala skiktningar.137 På bokförlaget Schildts & Söderströms hemsida står att Westö tycker 

att litteratur är viktig för att man lär sig om andra människors liv och villkor. Man skulle kanske 

även lära förstå sig själv bättre. Han tror att finlandssvensk litteratur skiljer sig från annan 

litteratur: ”Det går inte att bunta ihop vitt skilda författare, men jag tror att många av oss har ett 

litet vemod i vårt sound. Kanske just på grund av minoritetspositionen, jag vet inte.”138 

                                                           
134 Ekman, M. (2014), s. 280. 
135 Ingström, P. (2000), s. 318. 
136 Ekman, M. (2014), s. 296. 
137 Ibid., s. 298. 
138 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
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3. Analys av romanerna 

3.1. Förlag 

Böckerna de fûke och Där vi en gång gått har getts ut av olika förlag. Romanen de fûke 

publicerades först av Drukkerij en Utjouwerij Laverman och senare av De Friese Pers Boekerij. 

Romanen Där vi en gång gått har däremot publicerats av tre olika förlag samtidigt, nämligen: 

Schildts & Söderströms, Otova och Norstedts. Senare har boken även getts ut av Albert 

Bonniers Förlag. Först kommer jag att skriva några ord om de frisiska förlagen och sedan om 

de finska och svenska förlagen. 

 

Förlagen som utgav romanen de fûke 

Romanen de fûke gavs ut för första gången hos Drukkerij en Utjouwerij Laverman i Drachten. 

Den andra utgåvan ägde också rum hos detta förlag, men alla senare upplagor trycktes av De 

Friese Pers Boekerij i Leeuwarden. Problemet är dock att det är svårt att finna information om 

bokförlaget i Drachten. Det företaget finns inte längre och om man letar efter det på Google får 

man bara sökresultat om böcker som tidigare har getts ut av förlaget. Inte heller kunde jag hitta 

böcker om förlaget. Däremot finns det information om företaget i gamla tidningsartiklar.139 

 Drukkerij en Utjouwerij Laverman grundades år 1872 och sedan 1909 trycktes 

tidningen Drachtster Courant där. Det är samma tidning där författaren Rink van der Velde har 

skrivit för och därför är det nog inte helt konstigt att hans böcker trycktes där.140 Förlaget blev 

väldigt framgångsrikt strax efter Andra världskriget. Under tyskarnas ockupation trycktes inte 

så många frisiska böcker och därför fanns en stor längtan efter nya frisiska böcker under 1950-

talet. Utjouwerij Laverman bestämde sig att ge ut frisisk skönlitteratur bredvid annan litteratur. 

Det skrevs nämligen för lite frisisk litteratur, för att bara kunna publicera det. Snart blev 

Laverman det viktigaste förlaget för frisisk litteratur.141 Den här situationen ändrades dock 

under 1970-talet. Några år efter att Rink van der Veldes roman de fûke trycktes, fick man år 

1969 den nya direktören J. Veltman som efterföljde C.A. de Roo.142 Han skulle ha varit en 

person ”utan en känsla för skönlitteratur”, det påstods av Freark Dam, en vän och kollega till 

                                                           
139 Artiklarna om Uitgeverij Laverman hämtade jag via tidningsarkiven Dekrantvantoen.nl (bokstavligen: 
”tidningen-av-dåtiden”). I detta arkiv kan man hitta gamla artiklar ur tidningar som trycks/trycktes i Norra 
Nederländerna. Jag använde söktermen Uitgeverij Laverman (”Förlaget Laverman”) för att hitta artiklarna. 
Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (n.d.), ”Info Site”, på Dekrantvantoen.nl, via: 
http://www.dekrantvantoen.nl/content/info.do (hämtat den 3 december 2015). 
140 ”Samengaan Laverman en Friese Pers kreeg zijn beslag” (1979, den 14 mars), i Leeuwarder Courant, s. 29, 
via Dekrantvantoen.nl (hämtat den 3 december 2015). 
141 Gezelle Meerburg, B. (2006), s. 131. 
142 ”J. Veltman, Haren, directeur Laverman, Drachten” (1969, den 30 maj), i Leeuwarder Courant, s. 21, via 
Dekrantvantoen.nl (hämtat den 3 december 2015). 
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Rink van der Velde.143 Direktören ville bli av med ”den frisiska fonden”, vilket betydde att man 

inte längre skulle trycka frisiska böcker där, utan bara den tidigare nämnda tidningen. För bland 

annat författaren Rink van der Velde betydde den här situationen att han behövde ett nytt förlag 

för sina böcker.144 Senare skulle Utjouwerij Laverman bli en del av De Friese Pers Boekerij i 

Leeuwarden, omkring 1980.145 Detta förlag tryckte tidningen Leeuwarder Courant, där Rink 

van der Velde under denna period arbetade för.146 Under 1960-talet var det flera frisiska förlag 

som slutade att publicera frisisk skönlitteratur och det var De Friese Pers Boekerij i Leeuwarden 

som på bekostnad av de mindre förlagen blev mycket större. Slutligen blev De Friese Pers 

Boekerij det viktigaste förlaget för den frisiska litteraturen.147 På dagens hemsida kan man dock 

inte hitta information om själva författaren eller om hans verk, trots att man fortfarande kan 

köpa böcker av honom på exempelvis en av Nederländernas största webbutiker: 

www.bol.com.148 

 

Förlagen som utgav romanen Där vi en gång gått 

En påfallande skillnad gentemot romanen de fûke är att Westös roman samtidigt gavs ut i tre 

olika utgåvor, nämligen på svenska i Finland hos Söderströms och i Sverige hos Norstedts, samt 

i finsk översättning hos Otova.149 De olika utgåvorna blev utgivna år 2006. Nio år senare, i mars 

2015, publicerades även det svenska förlaget Albert Bonniers Westös roman.150 Att 

finlandssvenska böcker utkommer samtidigt på tre olika förlag är inte helt ovanligt. Det så 

kallade treförlagssystemet – Michel Ekman använder bland annat detta begrepp – ger 

finlandssvenska författare möjligheten att nå en mycket större publik. När en finlandssvensk 

bok når en viss framgång sprids den i allmänhet via ett finskspråkigt förlag i översättning och 

via ett Sverigebaserat förlag i Sverige. Det svenska förlaget behöver inte översätta boken, vilket 

leder till att man på en gång kan nå miljoner extra läsare. Samtrycket kan även leda till att boken 

                                                           
143 Wester, F. ”Freark Dam oer de tiid by de Drachtster Courant”, i Groot, de, P. (red.) (2003), s. 61. 
144 Gezelle Meerburg, B. (2006), s. 169. 
145 ”Samengaan Laverman en Friese Pers kreeg zijn beslag” (1979, den 14 mars), i Leeuwarder Courant, s. 29, 
via Dekrantvantoen.nl (hämtat den 3 december 2015). 
146 Gezelle Meerburg, B. (2006), s. 169. 
147 Dykstra, K., Oldenhof, B. (1997), s. 156. 
148 Förlaget Friese Pers Boekerij arbetar sedan 2011 tillsammans med förlaget Uitgeverij Noordboek. Hemsidan 
av båda förlagen är: www.noordboekwinkel.nl. 
149 Norstedts (2009), ”Där vi en gang gått – En roman om en stad och om vår vilja att bli högre än gräset av Kjell 
Westö”, på Norsteds.se, via: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2006/Host/westo_kjell-
dar_vi_en_gang_gatt-inbunden/ (hämtat den 1 mars 2016). 
150 Albert Bonniers Förlag (2016), ”Där vi en gång gått”, på Albertbonniersforlag.se, via: 
http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/d/dar-vi-en-gang-gatt/ (hämtat den 1 mars 
2016). 
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blir översätt till ännu fler språk, som tyskan och engelskan. Trots att det finlandssvenska 

språkområdet är litet, kan man alltså på det här sättet ändå nå en stor internationell 

läsarpublik.151 

 År 2006 publicerades Där vi en gång gått bland annat hos förlaget Söderströms 

& C:o Förlagsaktiebolag. Detta förlag existerar inte längre, eftersom det sammanfogades med 

Schildts förlag AB år 2012. Det nya förlaget fick namnet Schildts & Söderströms. Det äldsta 

förlaget, Söderströms, grundades 1891 och Schildts grundades 1913.152 Schildts och 

Söderströms var de två dominerande finlandssvenska förlagen och när de sammanfogades 

skapades det oro hos författarna, som tyckte att det uppstod ett slags monopolsituation för 

finlandssvensk litteratur i Finland.153 Själv skriver förlaget på sin hemsida att Schildts & 

Söderströms idag är det största finlandssvenska förlaget i Finland. Påfallande är att man lyfter 

fram författaren Kjell Westö som en av de mest kända författarna på hemsidan (fast bara i den 

engelska versionen, på svenska kunde jag inte alls hitta information om förlagets bakgrund): 

”Tove Jansson, Monika Fagerholm and Kjell Westö are the most well-known of our authors 

internationally.”154 På hemsidan finns även en artikel om Kjell Westö. Här ges personlig 

information om författaren och man skriver en hel del om hans verk. Några av sakerna som 

man lyfter fram är att Westö föddes och bor i Helsingfors och att han är mycket 

språkintresserad. Dessutom finns det bland annat en lista över de olika verken som han skrev 

och över priserna som han fått.155 

 Samtidigt med den svenska versionen, publicerades också en finsk översättning i 

Finland, hos Otava. Detta förlag har gett ut finsk litteratur sedan 1890. Själv påstår man på 

hemsidan att förlaget är ”a major Finnish publishing house”. Man påpekar att man även 

publicerar verk av många kända internationella författare, men Kjell Westö nämns tydligen inte 

på hemsidan. Däremot står på hemsidan att man bortsett från finskan, också ger ut böcker på 

andra språk: ”[…] for example in Swedish, English, French and German.”156 En artikel om 

                                                           
151 Ekman, M. (2014), s. 279. 
152 Schildts & Söderströms (2016), ”Foreign Rights”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forlaget/foreign-rights/ 
(hämtat den 1 mars 2016). 
153 Ekman, M. (2014), s. 279. 
154 Schildts & Söderströms (2016), ”Foreign Rights”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forlaget/foreign-rights/ 
(hämtat den 1 mars 2016). 
155 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
(hämtat den 1 mars 2016). 
156 Otava (2016), ”Otava Publishing Company Ltd”, på Otava.fi, via: http://www.otava.fi/english/ (hämtat den 1 
mars 2016). 
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specifikt Kjell Westö kunde jag inte hitta, fastän det finns information om hans roman (som på 

finska heter Missä kuljimme kerran).157 

 Det svenska förlaget Norstedts skriver följande om boken: ”Detta är Kjell Westös 

största romansatsning hittills, och som vanligt skriver han både inträngande och måleriskt om 

sin hemstad Helsingfors och människorna där.” I beskrivningen av själva berättelsen påpekas 

även att berättelsen handlar om den finlandssvenska minoriteten: ”De flesta är från den 

finlandssvenska medelklassen, men några har enklare bakgrund och andra är bra mycket 

rikare.”158 Liksom hos det finlandssvenska förlaget Schildts & Söderströms, finns även här en 

artikel om författaren själv. Han beskrivs bland annat på följande sätt: ”Kjell Westö, född 1961, 

är idag en av de främsta och mest uppmärksammade finlandssvenska författarna.”159 På 

hemsidan står även att boken publicerades i augusti 2006, men att den är slutsåld. Både det 

finska förlaget Otava och det finlandssvenska förlaget Schildts & Söderströms utgav dock en 

ny utgåva år 2011 (samma år som boken filmatiserades). 

 Romanen Där vi en gång gått har även blivit utgiven på Albert Bonniers Förlag, 

i mars 2015. Man nämner den finlandssvenska minoriteten på hemsidan på ungefär samma sätt 

som man gör hos förlaget Norstedts: ”Vi får möta en grupp människor, de flesta från den 

finlandssvenska medelklassen, men några med enklare bakgrund och andra bra mycket 

rikare.”160 Till och med om författaren använder man liknande ord: ”Kjell Westö (född 1961) 

är en av de främsta finlandssvenska författarna idag.” Intressant är att man även har tagit upp 

en lista över författarens verk. Man gör en skillnad mellan böckerna som är utgivna på Albert 

Bonniers Förlag och på ”andra förlag”. Påfallande är att alla böcker som publicerades efter 

2006 har getts ut på Albert Bonniers förlag i Sverige.161 Norstedts har yttermera inte en översikt 

över Westös verk, utan nämner bara vilka böcker förlaget själv har i sortimentet.162   

                                                           
157 Otava (2016), ”Kjell Westö: Missä Kuljimme kerran”, på Otava.fi, via: 
http://www.otava.fi/kirjat/9789511259213/#.VtbNRr_W4WA (hämtat den 2 mars 2016). 
158 Norstedts (2009), ”Där vi en gång gått – En roman om en stad och om vår vilja att bli högre än gräset: av Kjell 
Westö” på Norsteds.se, via: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2006/Host/westo_kjell-
dar_vi_en_gang_gatt-inbunden/ (hämtat den 2 mars 2016). 
159 Norstedts (2009), ”Kjell Westö”, på Norstedts.se, via: 
http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/W/Kjell-Westo/ (hämtat den 2 mars 2016). 
160 Albert Bonniers Förlag (2016), ”Där vi en gång gått”, på Albertbonniersforlag.se, via: 
http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/d/dar-vi-en-gang-gatt (hämtat den 2 mars 
2016). 
161 Albert Bonniers Förlag (2016), ”Kjell Westö”, på Albertbonniersforlag.se, via: 
http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/W/kjell-westo/ (hämtat den 2 mars 2016). 
162 Norstedts (2009), ”Kjell Westö”, på Norstedts.se, via: 
http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/W/Kjell-Westo/ (hämtat den 2 mars 2016). 
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3.2. Den materiella produkten 

Romanerna som står i centrum i den här uppsatsen har tryckts flera gånger. Rink van der Veldes 

de fûke blev en stor succé och trycktes tio gånger. Kjell Westös Där vi en gång gått finns också 

i olika versioner, men det beror på att boken har publicerats i både Finland och Sverige och att 

det även finns en finsk översättning. Boken har alltså tryckts av fyra olika förlag. I uppsatsen 

fokuseras framför allt på de första utgåvorna av böckerna, men tar även hänsyn till de andra 

versionerna.  

 

Boken de fûke 

Romanen de fûke trycktes för första gången år 1966. Boken gavs ut som pocketbok och ser 

ganska enkel ut. På bild 1.a, i bilaga 6, finns en bild av omslaget. Boken omfattar mindre än 

hundra sidor och är därför också ganska tunn. Bokryggen är svart och i röda bokstäver kan man 

läsa författarens namn ”rink van der velde” och sedan titeln ”de fûke”. Versaler används inte. 

Det gäller också för bokens framsida. På högersidan av bokens framsida finns i små röda 

bokstäver författarens namn vertikalt. Nedåt på framsidan finns i tjocka svarta bokstäver, som 

är vita inuti, romanens titel.  

Mest påfallande på omslaget är bilden. Över hela bokens framsida och baksida finns en 

ryssja. I ryssjan finns konturer av en liten röd människa. Människan ser ganska speciell ut, 

eftersom den har väldigt stora händer (kanske nästan som klor) och en stor näsa. Dessutom är 

människan alldeles röd. Man ser alltså inte några detaljer eller ett uttryck i ansiktet. Personen 

sitter fast i ryssjan. Ryssjan själv är svart mot en vit bakgrund. Eftersom bilden är svart och vit 

med en liten röd människa, ser boken ödesdiger ut. Efter att man har läst boken, förstår man att 

personen som sitter fast i ryssjan är huvudpersonen. Detta gör att bokens omslag tydligt visar 

att huvudpersonen är en antihjälte. Att han finns med så diskret på framsidan – han är liten och 

absolut inte lika påfallande som själva ryssjan – kan tolkas som att huvudpersonen inte anses 

som en viktig person, utan en underlägsen människa. 

Bokens omslag skapades av Meinte Walta (1920 – 2002). Intressant är att Rink van der 

Velde från början hade idén att boken borde heta It Forhoar (”Förhöret”), men titeln ändrades 

på grund av Meinte Walta. Författaren och mentorn Freark Dam var nämligen inte nöjda med 

titeln. När konstnären Meinte Walta visade sitt omslagsförslag med en människa som hade 

hamnat i en ryssja, bestämde van der Velde och Dam att boken borde heta de fûke.163 Det var 

ett ganska nytt fenomen i Friesland vid tiden förs de fûkes utgivning, att ett förlag tog så mycket 

                                                           
163 Bralts, A. ”’Earnst en luim’ yn De Strikel”, i Mozayk fan in libben: Rink van der Velde (1932 – 2001), Groot, de, 
P. (red.) (2003), Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, s. 69. 
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hänsyn till böckernas utseende. Omslagen konstruerades av berömda frisiska konstnärer som 

bland annat Meinte Walta. Den här utvecklingen ledde till att frisiska böcker fick ett modernt 

och fräscht utseende. Pocketutgåvor kom först under 1960-talet i Friesland, för att nå yngre 

läsare som fick mer råd under den här tiden. Tidigare var det inte lönsamt att ge ut sådana 

böcker, eftersom det krävdes en större upplaga och det gick inte i ett litet språkområde som 

Friesland.164   

I flera tiotals år fick den här romanen mycket uppmärksamhet. Pjäsen som gjordes med 

anledning av berättelsen, filmatiseringen, översättningarna och de lovordande recensionerna är 

antagligen anledningen till att det finns tio tryck av romanen.165 Redan till slutet av 1970-talet 

fick boken fyra extra tryck. Nytrycken under den här tiden berodde bland annat på att pjäsen 

som gjordes på grund av den här boken blev en succé. De första två trycken gjordes av förlaget 

Laverman i Drachten men sedan skötte förlaget Friese Pers Boekerij i Ljouwert de nya trycken. 

Bokens utseende har också ändrats ganska mycket. Så har det tredje trycket (se bild 1.b i bilaga 

6) ett brunt omslag med konturer av en människa på framsidan. Ryssjan finns dock inte med 

längre. Det nya omslaget gjordes av Durk van der Ploeg.166 På bokens baksida finns även en 

bild av författaren och en kort beskrivning av berättelsen. Dessutom gör man lite reklam för 

boken genom att skriva på bokens baksida att berättelsen av många litteraturvetare betraktas 

som Rink van der Veldes bästa roman och man skriver även att författaren har fått Gysbert 

Japixpriset på grund av bland annat denna bok.  

År 1995 kom bokens sjätte tryck. På den här framsidan finns inte en person och inte 

heller en ryssja, utan en tobaksdosa, som är ett viktigt motiv i boken (se bild 1.c i bilaga 6). 

Påfallande är att författaren ändrade stavning av den här versionen. I bokens början skriver han 

att han inte hade läst boken på väldigt länge och att han blev lite besviken när han läste den på 

nytt. Han ändrade därför även innehållet av berättelsen på vissa ställen: ”soks hoecht jin fansels 

net te fernuverjen. It soe al frjemd wêze as jo yn de hast tritich jier nei it skriuwen fan sa’n 

ferhaal net wat byleard hienen”. Dessutom skriver van der Velde att Andra världskriget var 

redan över i 70 år, när han anpassade boken 1995. Han tyckte därför att det var bra att förtydliga 

några saker.167 Så skulle de yngre läsarna till exempel nog inte veta vem politiker Domela 

Nieuwenhuis var. Enligt skribenten Jelle Krol skulle berättelsen ha blivit sämre på grund av 

                                                           
164 Gezelle Meerburg, B., (2006), s. 131. 
165 Ibid., s. 159. 
166 Velde, van der, R. (1977), de fûke, Ljouwert: BV Friese Pers, s. 3. 
167 ”Man behöver förstås inte förvåna sig över det. Det skulle vara konstigt om man, nästan trettio år efter 

skrivandet av en sådan berättelse, inte hade lärt till någonting.” Velde, van der, R. (1995), ”Ferantwurding”, på 

Sirkwy.nl, via: http://www.sirkwy.nl/titel/620#.VpUUyCvW4ol (hämtat den 12 januari 2016). 
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förändringarna. I en artikel i Leeuwarder Courant, skriver han att många saker har blivit 

explicita, medan boken berömdes så mycket på grund av att så mycket var implicit. Dessutom 

skulle huvudpersonens karaktär ha förändrats bland annat genom att han använder fler 

svordomar. Krol tycker att den diskreta stilen från den ursprungliga berättelsen har förstörts lite 

grand.168   

År 2005 publicerades det tionde trycket av de fûke. På omslaget av det här exemplaret 

syns författaren själv med en ryssja i händerna, med ett frisiskt landskap som bakgrund (se bild 

1.d i bilaga 6). Även författarens namn har blivit tydligare, jämfört med det första exemplaret 

från 1966. När de fûke gavs ut 1966, var Rink van der Velde möjligen fortfarande ganska okänd, 

men det var nog en annan sak år 2005. Kanske är det därför att författaren senare har fått en 

mer framträdande position på bokens framsida.169  

 

Boken Där vi en gång gått 

Eftersom Kjell Westös bok trycktes samtidigt hos tre olika förlag, fanns det redan år 2006 tre 

olika slags utgåvor. Tyvärr har jag inte kunnat få tag på alla olika utgåvor som finns och därför 

har jag i stället analyserat omslagen med hjälp av bilder som jag hittade på förlagens hemsidor. 

För alla tre böcker som trycktes 2006 gäller att man visar en stad på omslaget. 

Söderströms valde exempelvis ett omslag med en stad och en gammal bil (se bild 2.a i bilaga 

6). Ytterligare finns det en ung kvinna med en stor hatt med på bilden. Hon ser charmig ut, trots 

att hennes klädsel idag skulle betraktas som gammalmodig. Som läsare får man på grund av det 

genast intrycket att boken berättar en gammal historia. Med stora bokstäver kan man läsa 

författarens namn och i mindre bokstäver bokens titel. Orden ”roman” och förlagets namn är 

inte alls påfallande. Boken är inbunden.170 

 Norstedts valde också för en stadsbild. Man har dock inte använt fotografier, utan 

man gjorde ett tecknat omslag med många människor som går på en gata (se bild 2.b i bilaga 

6). Det går inte att känna igen stadsbornas ansikten, eftersom man ser personerna bakifrån. 

Särskilt påfallande är att man ser en mörk stad och byggnader med mycket ljus. Det är också 

ett viktigt motiv i boken. Romanen utspelar sig i början av 1900-talet och det är perioden då 

                                                           
168 Krol, J. (1995, den 26 maj), ”Feroaring net altyd febettering”, i Leeuwarder Courant, s. 34, via: 
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19950526-
34001&vw=org&lm=rink%2Cveld%2C0%2CLC (hämtat den 12 januari 2016). 
169 Sirkwy (n.d.), ”De fûke”, på Sirkwy.nl, via: http://www.sirkwy.nl/titel/620#.VpUbFyvW4om (hämtat den 12 
januari 2016). 
170 Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö. Där vi en gång gått”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/bok/dar-
vi-en-gang-gatt/ (hämtat på den 11 mars 2016). 
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Helsingfors moderniserades. Man fick bland annat elektriskt ljus vid den tiden. För övrigt syns 

namnet ”Kjell Westö” igen väldigt tydligt på framsidan. Titeln är lite mindre stor och förlagets 

namn är inte påfallande. Boken är inbunden.171 

 På Otavas hemsida hittade jag två olika omslag. På det ena omslaget (elektronisk 

bok) ser man återigen en bild av en stad (se bild 2.c i bilaga 6). Man ser utifrån ett 

fågelperspektiv olika byggnaders tak mot en vit bakgrund. Författarens namn (framför allt 

efternamnet) är väldigt påfallande och bokens titel är återigen mindre stor. Förlagets namn finns 

i väldigt små bokstäver med på framsidan. Det handlar om en tecknad bild.172 På den andra 

boken ser man däremot en svartvit bild av en gata där man ser personer bakifrån som kastar 

stora skuggor på marken (se bild 2.d i bilaga 6). Den här bilden återspeglar nästan bokstavligen 

titeln Där vi en gång gått. Återigen är författarens namn väldigt stort, medan titelns namn är 

mindre framträdande. Detta är en pocketbok.173 

 År 2011 gjordes en filmatisering av romanen i Finland. Både hos Söderströms 

och Otava trycktes därför även en pocketbok med ett omslag som är baserat på filmen (se bilder 

2.e och 2.f i bilaga 6). Man ser att filmens viktigaste karaktärer älskar varandra. På bakgrunden 

ser man en del av en gata, men inte så tydligt. Författarens namn kan man däremot läsa väldigt 

bra, titeln trycktes i någorlunda mindre bokstäver och förlagets namn i ännu mindre bokstäver. 

Påfallande är att man även har en extra text på omslaget: ”BELÖNAD MED FINLANDIAPRISET 

2006, PÅ BIO HÖSTEN 2011”. Det här omslaget gjordes alltså tydligen då romanen redan hade 

blivit en stor succé. Intressant är att både det finlandssvenska förlaget och det finska förlaget 

gjorde samma omslag. Den enda skillnaden är förstås att man använde ett annat språk.174 

 Slutligen publicerades boken även av Albert Bonniers Förlag i Sverige. Romanen 

kunde köpas både som e-bok och pocket. E-boken kom ut år 2015, men på omslaget meddelar 

man att boken utgavs för första gången 2006 (se bild 2.g i bilaga 6). Dessutom är både 

författarens namn och romans titel väldigt stor på omslaget. Förlagets namn är också ganska 

påfallande, jämfört med de andra exemplaren. Omslaget är grönt med ett vitt ornament. Man 

                                                           
171 Norstedts (2009), ”Där vi en gång gått – En roman om en stad och om vår vilja att bli högre än gräset: av Kjell 
Westö”, på Norstedts.se, via: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2006/Host/westo_kjell-
dar_vi_en_gang_gatt-inbunden/ (hämtat den 11 mars 2016). 
172 Otava (2016), ”Kjell Westö: Missä kuljimme kerran”, på Otava.fi, via: 
http://www.otava.fi/kirjat/9789511253839/#.VuLLAL_W4WD (hämtat den 11 mars 2016). 
173 Otava (2016), ”Kjell Westö: Missä kuljimme kerran”, på Otava.fi, via: 
http://www.otava.fi/kirjat/9789511248088/#.VuLNUr_W4WA (hämtat den 11 mars 2016). 
174 Omslaget av den finlandssvenska pocketboken hittades via: Schildts & Söderströms (2016), ”Kjell Westö. Där 
vi en gång gått.”, på Sets.fi, via http://www.sets.fi/bok/dar-vi-en-gang-gatt-pocket/ (hämtat den 11 mars 2016). 
Omslaget av den finländska pocketboken hittades via: Otava (2016) ”Kjell Westö: Missä kuljimme kerran”, på 
Otava.fi, via: http://www.otava.fi/kirjat/9789511259213/#.VuLMYL_W4WA (hämtat den 11 mars 2016). 
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har inte använt bilder och av bokens utseende får man alltså ingenting veta om själva innehållet 

av boken.175 Albert Bonniers pocketbok visar, såsom Norstedts bok, en stad mot en mörk 

bakgrund på omslaget (se bild 2.h i bilaga 6). Det finns dock inga människor med på bilden. 

Däremot kan man även här se ett fönster med ljus. En av byggnaderna ser ut som ett piano, som 

också är ett viktigt motiv, eftersom romanen handlar bland annat om att jazzen (den moderna 

tiden) introduceras i Finland. Även på detta exemplar är författarens namn och titeln ungefär 

lika stor. Därtill finns det ett citat med på omslaget.176 

 För alla fyra förlag gäller att de skriver författarens namn i stora bokstäver som i 

nästan alla fall är skrivet i större bokstäver än romanens titel.   

                                                           
175 Albert Bonniers Förlag (2016), ”Där vi en gång gått. Kjell Westö”, på Albertbonniersforlag.se, via: 
http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/d/dar-vi-en-gang-gatt (hämtat den 11 mars 
2016). 
176 När man på hemsidan Albertbonniersforlag.se anger att man vill köpa boken, hamnar man på hemsidan 
Adlibris.com. På denna hemsida hittar man även en bild av pockets omslag: Adlibris.com (1999 – 2016), ”Där vi 
en gång gått av Kjell Westö”, på Adlibris.com, via: https://www.adlibris.com/se/e-bok/dar-vi-en-gang-gatt-
9789100149536 (hämtat den 11 mars 2016). 
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3.3. Tematisk analys av romanerna 

Romanerna de fûke och Där vi en gång gått analyseras utifrån olika frågor som nämnts i 

inledningen. Frågorna kommer inte att upprepas här. I den här delen av analysen refereras till 

sidorna utan att själva romanerna nämns. Citatens översättningar finns i fotnoter. 

 

Tematisk analys de fûke 

Huvudpersonen i boken de fûke har inget namn. Genom boken får man veta ganska mycket om 

honom, men avslöjandet går långsamt. Huvudpersonen introduceras inte av berättaren, utan 

presenterar sig själv genom samtalen och händelserna i berättelsen. Först på slutet kan man säga 

att man (mer eller mindre) vet vem han är, trots att man fortfarande inte vet namnet. Vad vet 

man egentligen om den centrala karaktären i Rink van der Veldes roman? Det första som man 

får veta är hans yrke. Mannen i boken är fiskare som varje dag kontrollerar sina ryssjor. Fiskaren 

föddes 1894 (s. 57) och han fick en son, Germ, med sin hustru Gryt, år 1922 (s. 58). Man vet 

inte vilket efternamn de har. För övrigt får man veta några saker om familjen han växte upp i: 

”Wy wienen mei syn seizen as bern, fiif jonges en in fanke. Der hat noch ien west, mar dy is 

jong stoarn.” (s. 60)177 Dessutom har mannen några bröder som flyttade till Amerika, som han 

egentligen själv också hade velat (s. 67). Slutligen är det viktigt att veta att huvudpersonen har 

en anarkistisk bakgrund (s. 35) och att han saknar respekt för auktoriteter (s. 17).  

* 

Fiskaren i boken tillhör arbetarklassen. Som läsare får man veta det redan i början av 

berättelsen, bland annat på grund av hans yrke, men också genom omständigheterna. 

Huvudpersonen bor i ett litet hus, vilket man vet tack vare att polisen stötte huvudet mot 

takrännan när han kom in i huset (s.11). Själv säger fiskaren följande om huset: ”Wy ha sa’n 

plat hûske út ’e tritiger jierren mei ien keammerke.” (s.63)178 Att han inte är van vid lyxiga 

byggnader, visas ännu tydligare när han leds till ”ett stort rum där det fanns bara en man efter 

ett skrivbord”, för ett förhör: ”De keamer hie greate ruten mei sinneskermen. Hy hie noait sa’n 

greate en moaije keamer sjoen […]”. Efter det finns en lång beskrivning av rummets utseende. 

Han är tydligen imponerad av rummets utseende. Påfallande är att man sedan läser att fiskaren 

står i mitten av rummet och har kängor på sig. Situationen är alienerande och visar att 

huvudpersonen inte passar in i de där kretsarna (s. 33).179  

                                                           
177 ”Vi var med sex barn hemma, fem pojkar och en flicka. Det fanns även ett annat barn, men det dog ungt.” 
178 ”Vi bor i ett sådant hus med platt tak från trettiotalet med bara ett rum […].” 
179 ”Rummet hade stora fönster med markiser. Han hade aldrig sett ett så stort rum förut.” 
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Bortsett från huset och det vackra rummet, visas också på andra sätt att 

huvudpersonen tillhör arbetarklassen. Man läser bland annat att huvudpersonen är fattig, att han 

har haft många olika arbeten innan han blev fiskare, att han ofta inte hade pengar och att även 

resten av familjen är snål. När Gryt, fiskarens hustru, behövde en läkare när hon var gravid, 

tyckte fiskarens pappa och bror att det kostade för mycket pengar: ”Hindrik en heit wienen fan 

betinken, dat it jild forgriemen wie en Klaske fan Hindrik sei ek, dat it kunsten wienen. Gryt 

wie in krimmenearder, seinen se.”(s. 76)180 Ytterligare får man reda på att Germ var ett svagt 

barn och behövde bananer för att kunna överleva. Eftersom man inte hade pengar till det, stal 

fiskaren ett får. Bananerna fick inte synas för andra och pengarna fick bara användas för pojkens 

mat (s. 77 f.). Angående maten som fiskaren själv får, är han inte kritisk. I fängelset får han 

kålrot att äta och han klagar inte: ”Hy bigoun to iten. Der siet gjin smaek oan, mar hy iet it 

pantsje skjin leech.” Den andra fången är förvånad och frågar: ”– Jo koenen wol net folle wend 

wêze.” Och fiskaren svarar med: ”– Dat is sa, al wurdt it de lêste jierren better.” (s. 48)181 

Att fiskaren tillhör arbetarklassen framgår också av problematiken som hänger 

ihop med fattigdom. Huvudpersonen och hans syskon har exempelvis inte haft en bra utbildning 

och därför är de inte duktiga på att läsa och skriva: ”Wy ha net sa folle nei skoalle gien, en wy 

ûnderholden it ek net.”182 Det ledde bland annat till att bokens huvudperson förlorade kontakten 

med bröderna som emigrerade till USA, eftersom de inte skrev brev till familjen i 

Nederländerna (s. 69). Ett annat problem är alkoholmissbruk som en gång kort nämns i boken: 

”hy hie in kweade drank oer him”. (s. 77)183 Dessutom hamnade huvudpersonen ofta i fängelset. 

Det beror delvis på mannens karaktär; han tål inte auktoriteter, men också på det faktum att han 

stjäl och gör dumma saker på grund av livssituationen. Under ett förhör nämns att fiskaren flera 

gånger har suttit inne: ”Fjirtjin moanne kriget men bygelyks net sa mar. Dat is yn elk gefal net 

foar fytsen sûnder ljocht. En dan noch trije moanne, fjouwer wike en in hiel rychje lytse 

foroardielingen. […] Syn hiele libben soe dat strafregister him efterfolgje.” (s. 34)184 

Om huvudpersonens politiska åsikter läser man inte så mycket, eftersom fiskaren 

inte vill säga någonting om det. Man får dock veta att Domela Nieuwenhuis har varit på besök 

                                                           
180 ”Hindrik och pappa tyckte att det var som att slösa bort pengar och Hindriks fru Klaske tyckte också att det 
var fel. Gryt gnällde bara.” 
181 ”Han började äta. Maten var smaklös, men han åt allt. – Det verkar som du inte är vana med bra mat.”, ”– 
Det stämmer, fast det har blivit bättre de senaste åren.” 
182 ”Vi har lärt oss så mycket i skolan och vi bibehöll vara kunskaper inte heller.” 
183 ”Sprit gjorde honom aggressiv.”  
184 ”Fjorton månader är inte en liten grej. Det får man i alla fall inte för att cykla utan ljus. Och för övrigt läser 
jag tre månader, fyra veckor och en hel del andra fördömande. […] Hela hans liv skulle brottsregistret efterfölja 
honom.” 
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hos fiskarens far. Trots det påstår fiskaren att han personligen inte känner Nieuwenhuis: ”– Né, 

doe’t ik sa’n jonkje wie kaem er in soad yn Beets en Terwispel en hy moat ek by ús oer de flier 

west ha. Se wienen doe yn Beets wiis mei him”. (s. 35)185 Domela Nieuwenhuis är anarkist och 

den första socialisten i det Nederländska parlamentet.186 Fiskaren har inte varit aktiv i ett 

politiskt parti, men man förstår att han sympatiserar med Nieuwenhuiss marxistiska parti 

SDAP: ”– Ik ha ús heit gauris oer Dommela praten heard, dat is sa.” (s. 35)187 Personen som 

förhör fiskaren tror därför att han är en anarkist (s. 34 f.). Särskilt intressant är förhörstekniken 

som används. Personen i det vackra rummet, såsom huvudpersonen kallar honom, refererar ofta 

till sin farfar och far: ”Ek in arbeiderman, lyk as jo. Hy hat 25 jier by in boer omskrept. In min 

libben hawn, lyk as alle arbeiders fan syn leeftyd.” (s. 33)188 På det här sättet vill han visa 

förståelse för fiskaren, fastän han själv tillhör en annan klass och inte håller med honom. Senare 

i boken beskrivs arbetarklassen som ”de gewoane minsken” (s. 65).189 Den som tillhör 

arbetarklassen betraktas alltså av överklassen som ”mannen på gatan”. De flesta personer som 

huvudpersonen får kontakt med i berättelsen tillhör överklassen, eller åtminstone till gruppen 

som har den politiska makten, såsom tyskarna. 

* 

Huvudpersonen håller inte med tyskarna i boken. Berättelsen utspelar sig under Andra 

världskriget och tyskarna betraktas av många som fienden. Fiskaren gömmer dessutom 

personer hemma som är väldigt rädda för tyskarna. Det kan man bland annat veta på grund av 

en reaktion av en judisk flicka som bor hos honom: ”Se hime, en se stroffele ek noch oer de 

drompel doe’t se der út soe. Se waerd elke kear binauder, tocht him.” (s. 8)190 Konflikten mellan 

fiskaren och tyskarna är dock framför allt baserad på klass och position. Som tidigare nämnts 

är huvudpersonen en anarkist och det betyder i hans fall att han hatar varenda form av auktoritet: 

”Hy hie in greate haet tsjin plysjes en alle oare mannen fan it gesach en dat wie net foroare.” 

(s. 17)191 Man får reda på att huvudpersonen och myndigheterna känner varandra ganska bra. 

Inte för att de är vänner, utan på grund av att de ofta har med varandra att göra. När fiskaren 

                                                           
185 ”Nej, när jag var en liten pojke, kom han ofta till Beets och Terwispel och han ska också ha varit på besök hos 
oss. Man var ju väldigt glad med honom i Beets vid den tiden.” 
186 Harmsen, G. (2007, den 19 januari), ”Nieuwenhuis, Ferdinand”, på Socialhistory.org, via: 
http://hdl.handle.net/10622/23C2AB7B-491A-4B8E-B0A5-7487F09732F6 (hämtat den 13 november 2015). 
187 ”Jag hörde min pappa ofta tala om Domela. Det stämmer.” 
188 ”Han var också arbetare, såsom dig. Han har i 25 år arbetat hos en bonde. Han hade ett dåligt liv, såsom alla 
andra arbetare i hans ålder.” 
189 ”De vanliga människorna”.  
190 ”Hon flämtade och föll även över tröskeln när hon skulle gå ut. Hon får mer och mer panik varenda gång, 
tyckte han.” 
191 ”Hela hans liv hade han hatat polisen och alla de andra myndigheterna väldigt mycket.” 



49 
 

upptäcker att det kommer en polis till hans hem, ser han direkt att det inte handlar om poliserna 

som arbetar på sjöarna där han fiskar: ”Der kaem immen efter it hûs wei, ek ien mei in pet, en 

hy seach dat it in plysje wie. Net ien fan de wetterplysje; dy koed er allegear.” (s. 10)192 Tvärtom 

ser läsaren samma sak; poliserna känner också fiskaren: ”– Jo kenne dizze man, adjudant? – Ik 

sjoch him hast alle dagen, boargemaster. Troch de fjildkiker, efteryn ’e plysjeboat.” (s. 24)193 

Myndigheterna ser fiskaren uppenbarligen som en dålig människa: ”Hwat is dat foar in man, 

Bolhuis? Fregen se. – In minnen-ien, op it buro sille se wol hwat oer him ha.”(s. 19)194 

 Särskilt intressant är Rink van der Veldes skildringar av klasskillnader mellan 

arbetarklassen (fiskaren) och överklassen (myndigheterna). Det görs nämligen både implicit 

och explicit. Implicit ser man det exempelvis genom vad som beskrivs som högt och lågt. I 

bokens början läser man att en polis stötte sitt huvud mot takrännan när han besöker fiskaren 

och att officeren sedan bugade djupt för att komma in i huset (s. 11). Det visar inte bara att 

huvudpersonens hus är lågt, utan symboliserar också hans låga status. Man måste bokstavligen 

göra sig liten för att kunna komma i kontakt med den fattiga anarkisten. När fiskaren senare 

själv kommer in i ”det vackra rummet”, måste han också anpassa sig till människorna som 

befinner sig där. Om han inte gör vad myndigheterna vill, kan han få problem. Överklassen 

sitter bokstavligen högt i ”det vackra rummet”, medan arbetaren måste sitta i den låga stolen: 

”Hy moast wer yn de lege stoel, dêr’t er leaver net yn siet, en de man gong tsjin him oer sitten.” 

(s. 57)195 Han har dessutom kängor på sig: ”Hy stie op ’e midden fan ’e keamer, op ’e learzens, 

en de doar wie efter him ticht gien.” (s. 33), medan den som förhör honom har präktiga skor på 

sig: ”De man lei de fuotten oerienoar, syn skuon wienen noch like glêd as fan ’e moarn.” (s. 

57)196 Ett annat implicit exempel är att fiskaren använder tuggtobak, medan överklassen röker 

cigaretter som är mycket dyrare: ”De plysje krige in sigret út in pakje, dat op it buro lei. – Nim 

ek mar ien, it giet fan de greate bult. Dy Dútsers hawwe genôch. Dat plysje smiet him ien ta, 

mar hy bitanke. Hy hie der oars wol nocht oan hawn. De sigret foel op ’e flier. Hy soe him earst 

lizze litte, mar hy krige him dochs op en brocht him werom. Doe’t er wer op ’e bank siet, krige 

er in prûmke út syn eigen pûdtsje. De plysje sei: – Jo kinne dy sigrettetabak ek prûmkje; it is 

                                                           
192 ”Det kom någon från bakom huset, också en med keps, och han såg att det var en polis. Inte en polis som 
arbetade på vattnet, de kände han allihop.” 
193 ” – Du känner den här mannen, adjutant? – Jag ser honom nästan varje dag, borgmästare. Genom kikaren, i 
båten.” 
194 ”Vad för slags man är han, Bolhuis? Frågade de. – Ett dåligt slags man, på polisbyrån vet man nog mer om 
honom.” 
195 ”Han fick återigen sitta i den låga stolen, som han inte tyckte om och mannen satte sig mittemot honom i en 
annan stol.” 
196 ”Han stod i mitten av rummet och hade kängor på sig och dörren hade stängts bakom honom.”, ”Mannen 
satt med benen i kors. Skorna var fortfarande lika välputsade som på morgonen.”    
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altiten better as dy fan jo.” (s. 23)197 Motivet med cigaretter och tuggtobak återkommer några 

gånger i romanen. Genom att vara vänlig mot fiskaren, hoppas polisen att det blir lättare att 

förhöra honom. Huvudpersonen förstår att det handlar om en förhörsteknik, eller så handlar det 

åtminstone om en situation som visar att myndigheterna har det bättre ställt, och därför avstår 

han från cigaretterna. Situationen visar hans stolthet. Han håller sig till sin egen klass och vill 

ingenting ha att göra med myndigheterna som han hatar så mycket.  

 Explicit blir det också tydligt att de olika klasserna inte tycker om varandra. Som 

nämnts tidigare tycker poliserna att fiskaren är en dålig människa. Överklassen hotar till och 

med huvudpersonen, som representerar arbetarklassen: ”– Jo wolle net meiwurkje, bigryp ik. 

Sokken lûke altiten oan ’e koartste ein.” (s. 13)198 Ordet sokken, ”sådana människor”, tyder på 

att han inte tas på allvar. Han ses alltså inte som en individ, utan som någon som tillhör gruppen 

av besvärliga människor. Samtidigt tycker fiskaren att myndigheterna är dåliga och han 

generaliserar dem också: ”It wie itselde slach as dy op ’e Sweach, dizze boargemaster. […] In 

skijtkeardel binne jo, it deaskoppen net wurdich. Dit wie ek sa’n-ien.” (s. 24)199 Även han tänker 

i ord som: ”en sådan”. Citaten visar att båda grupperna tänker utifrån begreppen ”vi” och ”dem”.  

 Trots att myndigheterna har mer makt än den enkla fiskaren, visar denna att han 

saknar respekt för dem, inte ens för själva borgmästaren. Det tydligaste exemplet av 

respektlöshet är det faktum att fiskaren någon gång fiser högt när han lämnar borgmästarens 

rum: ”Ear’t er troch de doar gong, blaesde er ôf, sa lûd dat de boargemaster oerein kaam. 

Bolhuis joech him in triuw en luts hastich de doar ticht. – Fordomde hufter… Hy bleau stean 

en sei: – Jonkje, dou moatst my net wer beet krije, hwant dan forgriem ik dy.” (s. 27)200 

Huvudpersonen visar samtidigt att han inte är rädd för dem. I bokens slut meddelar fiskaren att 

han föraktar alla som gör fel i hans ögon: ”– Ik miende, dat ik der hwat fan ôf wist. De 

marechaussé’s hawwe my faek knoeid, en de plysje ek en ik toch altiten, dat der gjin gemiener 

folk wie as rjochters en oare greate hearen, mar jimme binne it. Greater ploerten as jim soarte 

is der net. Jimme lizze it mei de Dútsers oan en jimme dogge foar har it smoarge wurk.” (s. 

                                                           
197 ”Polisen tog en cigarett ur paketet som låg på skrivbordet. – Ta en du med, det är gratis. Tyskarna har ändå 
nog. Polisen kastade en till honom, men han tackade nej, trots att han var röksugen. Cigaretten föll på marken. 
Först tänkte han låta cigaretten ligga kvar, men han tog den ändå upp från marken och la den tillbaka. När han 
återigen satt på bänken, tog han tygtobak från sin egen påse. Polisen sade: man kan också tugga cigarettobak, 
det är alltid bättre än vad du har.”  
198 ” – Jag förstår att du inte vill samarbeta. Sådana personer förlorar alltid i slutänden.” 
199 ”Den här borgmästaren var av samma slag som den som han träffade i Beetstersweach. […] En skitkille är 
du, inte ens värd att trampas ihjäl. Han var också en sådan.”  
200 ”När han gick genom dörren, fes han, så högt att borgmästaran steg upp, Bolhuis puffade honom och 
stängde dörren hastigt. – Jävla idiot… Han stannade och sa: – Gosse, måtte du inte ta tag i mig igen, för att jag 
kommer att slå dig nästa gång.”  
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87)201 Huvudpersonen tål alltså minst de personer som hjälper fienden, eftersom de är värre än 

makthavarna själva. Trots att de mäktigaste personerna i boken är tyskarna, är det viktigt att 

förstå att fiskaren inte hatar dem på grund av deras nationalitet. Själv har fiskaren några gånger 

arbetat i Tyskland under den tid då det gick ekonomiskt bättre i detta land (s. 64) och det fanns 

även en tysk flicka där han hade var förtjust i. Han tyckte även mer om henne än om sin egen 

hustru (s. 94). Hatet mot tyskarna handlar alltså tydligen inte om att de är tyska, utan hatet riktar 

sig mot makthavarna i allmänhet. Han vill inte att andra bestämmer över hans liv. 

* 

Trots att det finns flera möten och konversationer mellan personer som har olika modersmål, är 

hela boken skriven på frisiska. Inte heller tyska samtal finns med. Det här kan tolkas på olika 

sätt. Det finns en möjlighet att Rink van der Velde valde att skriva allt på frisiska på grund av 

personliga skäl (han tyckte ju att det var fel att skriva på holländska), eller kanske gjorde han 

bara det för att han skrev för en frisiskspråkig publik. Jag tycker dock att det sista argumentet 

inte är så rimligt. De flesta friser kan nämligen läsa och skriva holländska och dessutom sker 

undervisning i Friesland mest på detta språk. De frisiska läsarna borde alltså kunna förstå texter 

som är skrivna på holländska. När man numera exempelvis lyssnar på den frisiska radion hör 

man ibland att journalister ställer frågorna på frisiska, men att de får holländska svar om den 

som blir intervjuad inte kan tala frisiska. Sådana exempel visar att friser och icke-friser som bor 

i Friesland i allmänhet kan förstå varandra. I och för sig hade det vara möjligt att det skulle 

finnas samtal mellan huvudpersonen och myndigheterna som ägde rum på två olika språk, men 

man läser inte om det i boken. 

Det verkar därför vara så att poliserna som grep huvudpersonen, behärskade 

frisiskan.  Direkt i början läser man exempelvis att polisen frågade: ”– Siz it mar, hwat hawwe 

jo yn ’e hûs?”. Intressant är dock vad man läser efter meningen; den tyska officeraren vill veta 

varför fiskaren vaknar så tidigt, och i boken står det skrivet på följande sätt: ”Hwat dogge dy 

minsken der sa bitiid ôf? woe de offisier witte wylst er de holle even optilde.” Sedan läser man 

att polisen översätter denna mening till frisiskan för fiskaren, men som läsare hade man redan 

förstått frågan, eftersom det inte finns tyska meningar med i boken. På grund av beskrivningen 

förstår man dock att frågan måste ha ställts på tyska (s. 12).202 Rink van der Velde valde alltså 

att översätta allt direkt till frisiskan, även om det tydligen handlar om ett annat språk. Dessutom 

                                                           
201 ”Jag trodde, att jag förstod någonting om det här. Gendarmeri har ofta slagit mig. Polisen har också gjort det 
och jag trodde alltid att det inte fans ondare folk än domare och andra höga herrar, men ni är det. Det finns 
inga större jävlar än er. Ni blir vänner med tyskarna och gör det smutsiga arbetet åt dem.”  
202 ” – Berätta bara, vad gömmer du i ditt hus?”, ”Officeraren ville veta varför de vaknade så tidigt och han lyfte 
huvudet.” 
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finns det andra situationer i boken där man får veta att man talar tyska med varandra, utan att 

man läser de egentliga tyska texterna: ”De offisier frege tekst en útliz en de plysje die syn bêst, 

mar hy koe min Dúts.” (s. 10)203 I och för sig skulle författaren också kunna ha använt denna 

teknik i andra samtal, men det förklaras inte närmare i boken. Jag utgår därför ifrån att alla 

andra samtal är på frisiska och att det inte finns holländskspråkiga personer med i romanen. Det 

betyder i så fall att även borgmästaren talar frisiska med fiskaren i boken: ”– Even koart om ’e 

hoeke, bigoun de boargemaster. – Hwat is jou rol yn dizze saek?” (s. 24)204 Intressant är även 

att det ofta explicit nämns att någon talar tyska eller inte, men att det inte görs när någon talar 

holländska eller frisiska. Man läser till exempel följande om en person i boken: ”De man efter 

it buro hie gjin unifoarm oan en hy spriek gjin Dúts.” (s. 33) Och senare om en annan person: 

”It wie net de selde man, mar dizze hie ek in gewoan pak oan en hy spriek gjin Dúts.” (s. 83)205 

Påfallande är att fiskaren kan förstå tyska utan problem: ”Hy koe wol sizze, dat 

er lang genôch yn Dútslân arbeide hie om de tael better yn ’e macht te krijen as dy plysje, mar 

salang it him net frege waerd, woed er him mar stil hâlde.” (s. 12)206 Senare i boken finns det 

även direkt kontakt mellan tyska poliser och honom: ”Se stutsen in sigret oan en gongen tsjin 

’e beam stean to pisjen. Hy koe ek wol even stappe; de skonken wiene him stiif wurden en it 

liif die him sear fan it stompen. Hy frege: – Kin ik der hjir ek even út? Se bigrepen him earst 

net en hy makke de meneuvels dy’t by pisjen hearre. Doe’t dat net holp, sei er it yn it Dúts.” (s. 

31)207 Redan i berättelsens början fick man veta att fiskaren behärskar det tyska språket, men 

ändå väljer han på sidan 31 att tala frisiska med dem. Möjligen ville författaren med den här 

scenen visa att fiskaren är en envis person, men det finns även en möjlighet att Rink van der 

Velde ville visa att tyskar och friser ofta kan förstå varandra utan problem (trots att förståelsen 

här uppenbarligen inte är ömsesidig). Frisiska och tyska är ju både germanska språk som tillhör 

samma språkfamilj.208 

                                                           
203 ”Officeraren bad om en förklaring. Polisen försökte det verkligen, men han behärskade det tyska språket 
dåligt.” 
204 ”En kort stund senare, började borgmästaren. – Vad är din roll i den här saken?” 
205 ”Mannen bakom skrivbordet hade ingen kavaj på sig och talade inte tyska”, ”Det var inte samma person. 
Mannen hade en vanlig kavaj på sig och talade inte tyska.”  
206 ”Visst kunde han säga att han hade arbetat tillräckligt länge i Tyskland för att vara bättre på tyska än denna 
polis, men så länge man inte frågade någonting, sa han ingenting.” 
207 ”De tände en cigarett och kissade mot ett träd. Han hade också lust att gå lite grann; benen var stela och 

kroppen gjorde ond på grund av knuffandet. Han frågade: – Får jag också kliva ut här? Först förstod de inte vad 

han menade och han visade dem rörelserna som man gör när man kissar. När han såg att inte heller det 
hjälpte, frågade han det på tyska.” 
208 Se kapitlet: ”Det frisiska språket och litteraturen”. 
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Förutom tyskarna verkar alltså alla personer kunna tala frisiska. Även den judiska 

kvinnan som gömde sig för tyskarna tycks behärska detta språk. I en tillbakablick läser man om 

ett samtal mellan fiskaren och henne. Hon ställer några frågor på frisiska och han svarar på 

samma språk (ss. 68 – 70). Även här gäller att det skulle kunna vara så att judinnan verkligen 

kunde tala frisiska, eller så ville författaren bara skriva på ett språk. 

Angående myndigheterna är det så att huvudpersonen bara träffar dem i Friesland. 

Han reser inte till andra delar av Nederländerna. Han förhörs av en borgmästare som arbetar i 

en frisisk by och han greps av poliser som arbetar i provinsen Friesland. Det är därför inte helt 

orimligt att han verkligen enbart träffar personer som talar frisiska. Å andra sidan är lagen om 

det frisiska språket, som ordnar att myndigheterna i Friesland åtminstone måste kunna förstå 

frisiska, relativt ny (se inledningen). Jag vet därför inte om det är helt logiskt att verkligen alla 

personer i boken behärskar språket. Det var nämligen först den 17 oktober 1951 – alltså efter 

berättelsens slut – som det blev ett stort uppror i Friesland, efter att en domare sa att han inte 

ville att man skulle tala frisiska i rättssalen. På grund av uttalandet samlades drygt 500 friser i 

Leeuwarden för att protestera. Eftersom poliserna använde batonger för att skrämma gruppen, 

är den dagen fortfarande känd som kneppelfreed (”batongfredagen”). Slutligen ledde upploppet 

till att friser ändå fick rätten att tala frisiska i domstolen.209  

I alla fall är det tydligt att det frisiska språket behärskades av arbetarklassen och 

den judiska kvinnan, men det tycks även vara så att en stor del av överklassen behärskade detta 

språk. Kanske för att personerna som arbetar för myndigheterna har lärt sig språket under tiden  

de har varit i Friesland eller möjligen för att de verkligen kommer från provinsen. Det finns 

även en möjlighet att myndigheterna i romanen valde att selektera personer för samtalen med 

fiskaren som kunde frisiska, så att det skulle bli lättare att få information av honom, eftersom 

han var en tjurskallig person. Ett karaktärsdrag som ibland betraktas som typiskt frisiskt. 

* 

Det är inte så entydigt att säga vad som gör huvudpersonen frisisk, eftersom det beror mycket 

på hur man definierar ”en fris”. Ändå tycks det finnas många saker som gör honom till en fris. 

Under rubriken språket skrev jag även att hela boken, även alla konversationer, är på frisiska. 

Huvudpersonen har också frisiskan som modersmål. Bara på grund av det skulle man nog kunna 

säga att huvudpersonen tillhör det frisiska folket, men det finns många andra saker som kan 

sägas om fiskaren. 

                                                           
209 Gezelle Meerburg, B., (2006), s. 139. 
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 Som läsare kommer man att veta att fiskaren har kontakt med personer som har 

frisiska namn. Man läser till exempel efternamnen: Boonstra (s. 56), Braaksma (s. 41), Dijkstra 

(s. 51) och Dykstra (s. 67). Alla de här namnen har efterledet -stra (eller -sma), och detta 

fenomen är väldigt vanligt i Friesland, även om det också förekommer i andra delar av landet.210 

Även andra efternamn, lika som Salverda, Poepjes, Kuiken är inte ovanliga i Friesland, som jag 

fick reda på via Nederlandse Familienamenbank ”Nederländska familjenamnbank”.211 

Påfallande är att polisens namn, Bolhuis, förekommer mer i Groningen (länet som ligger till 

öster om Friesland) än i Friesland själv. Det skulle kunna tyda på att polisen inte är född i 

provinsen. Bortsett från efternamnen, är de flesta förnamnen som förekommer i boken också 

ganska vanliga i Friesland, lika som Aeltsje, Hindrik, Jan, Willem och Klaske, som man kan 

kontrollera via Nederlandse Voornamenbank ”Nederländska förnamnsbanken”.212 Man vet inte 

huvudpersonens namn, men på grund av alla andra namn som finns med, är det rimligt att anta 

att han också har ett frisiskt namn. 

 Påfallande är att det ofta nämns specifikt om någon inte kommer från Friesland. 

Huvudpersoner tänker berättar exempelvis någon gång om en person som han kallar: ”Cor, de 

Amsterdammer” (s. 38).213 Den här personen kommer alltså tydligen inte från Friesland, utan 

från staden Amsterdam som ligger i provinsen Noord-Holland. En annan gång säger 

huvudpersonen att han har en svåger som hjälpte några holländare: ”In sweager fan my, dy’t 

lyts boer is, hie in pear fan dy Hollanners.” (s. 50)214 Det finns alltså ett slags generalisering. 

Fiskaren talar om ”sådana holländare”. Det handlar alltså inte om gruppen som han själv tillhör, 

utan om ”dem”; den andra gruppen. Man skulle därför kunna säga att han räknar sig själv 

(kanske omedveten) till den frisiska gruppen, trots att han aldrig explicit säger det. 

 Ytterligare läser man om några kända personer som kommer från Friesland. Jag 

skrev redan att fiskarens föräldrar hade kontakt med politikern Domela Nieuwenhuis. En annan 

sak som nämns är att huvudpersonens farfar hade en ”Menniste-komôf” (s. 35), alltså en 

anabaptistbakgrund. Ordet Mennist, hänvisar till Minne Simens, som var en religiös ledare inom 

                                                           
210 Meertens Instituut (2015), ”Nederlandse familiebank” (Dykstra), på Meertens.knaw.nl, via: 
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?info=component&component=stra&nfd_naam=Dijkstra%
20%28y%29&gba_lcnaam=&operator=&taal= (hämtat den 17 november 2015). 
211 Meertens Insituut (2015), ”Nederlandse familiebank”, på Meertens.knaw.nl, via: 
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/ (hämtat den 17 november 2015). 
212 Meertens Insituut (2015), ”Nederlandse voornamenbank”, på Meertens.knaw.nl, 
http://www.meertens.knaw.nl/nvb/ (hämtat den 17 november 2015). 
213 ”Cor från Amsterdam”. 
214 ”Jag har en svåger, en bonde med en liten bondgård, som hade ett par av sådana holländare hemma.” 
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anabaptism. Den här religiösa rörelsen spelar inte en viktig roll i boken, men ändå är det 

påfallande att just den här kyrkliga traditionen nämns, eftersom den har ett frisiskt ursprung.215  

 När det gäller yrken, vet vi om huvudpersonen att han arbetar som fiskare och att 

han ibland har arbetat för bönder. Sådana arbeten är än idag ganska vanliga i Friesland. 

Provinsen är känd för sina sjöar och vattnen och dessutom finns det många bönder där. Goffe 

Jensma skriver att kulturbärarna under 1800-talet framställde den frisiska kulturen som 

landsbygdskultur som motbild av staden, och det är också precis vad vi ser i denna bok.216 

Huvudpersonen kommer från landet och känner sig inte hemma i städer och i vackra hus bland 

överklassen. På grund av bland annat huvudpersonens yrke vet man att huvudpersonen tillhör 

arbetarklassen och som nämnts tidigare verkar han sympatisera med det socialistiska partiet 

SDAP. Även det skulle kunna säga någonting om huvudpersonens frisiska identitet, eftersom 

en stor del av den frisiska befolkningen röstade på detta parti under tiden när boken utspelar 

sig. År 1937 röstade 23 procent av friserna på SDAP (under Andra världskriget fanns inga val) 

och därmed var SDAP det näststörsta partiet i Friesland under den tiden. Bara det kristna partiet 

ARP var större med nästan 25 procent av rösterna.217 

 Fiskaren visar några karaktärsdrag som ofta omtalas som typiskt frisiska, men det 

är lite svårt att vetenskapligt underbygga. Det är en snarare en fråga om imagologi. Man läser 

exempelvis att huvudpersonen är tystlåten; han svarar bara när man explicit ställer en fråga (s. 

12) och han tycker att det är irriterande att andra talar för mycket (s. 45). I familjen talar man 

inte heller mycket med varandra (s. 35). Huvudpersonen är ärlig; han berättar exempelvis att 

han behövde tjuvjakten för pengar och mat, men erkänner även att han också tyckte om själva 

jakten, trots att han vet att det är förbjudet (s. 61). Han är seriös, så lägger han märke till att 

mannen i ”det vackra rummet” tycker att samtalet är lustigt, trots att han själv inte tycker det 

(s. 61). Tidigare skrev jag att huvudpersonen är tjurskallig och att han inte ville samverka med 

myndigheterna och att han även hatade alla auktoriteter. Det här ledde även till att han blev 

mördad. De här karaktärsdragen stämmer överens med det sätt på vilket friser ofta har 

beskrivits. Framför allt under romantiken ser man att friserna ofta beskrivs som ett ärligt men 

envist folk som längtar efter frihet. 

                                                           
215 I andra länder, som bland annat USA, finns det fortfarande mennoniter och även Amish-grupperingen 
härstammar av dem. 
216 Jensma, G. (1998), s. 159. 
217 Kiesraad (2015), ”Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 1918 – heden”, på Verkiezingsuitslagen.nl, via: 
http://www.verkiezingsuitslagen.nl/Na1918/Verkiezingsuitslagen.aspx?VerkiezingsTypeId=1 (hämtat den 17 
november 2015). 
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Enligt Goffe Jensma skulle den frisiska folkkaraktären, lika som den frisiska 

kulturen, vara en romantisk idé. Jensma skriver att det fanns personer som prästen Joos Hiddes 

Halbertsma (1789 – 1869) som beskrev friserna utifrån vissa karaktärsdrag, med målet att 

mobilisera gruppen. Halbertsma skulle ha beskrivit för friserna, vem de är, eller vem de (enligt 

honom) borde vara. Några drag som Halbertsma beskrev under 1800-talet, kan man också 

känna igen i fiskaren. Jensma tar upp följande citat om Halbertsmas beskrivning av friserna: 

”’zucht tot vrijheid; behoedzaam, wantrouwend, schuw; geen liefhebber van vreemdelingen, 

wel gastvrij; afkeer van pochen, eerder geneigd tot doen dan tot spreken; niet vrolijk, maar 

neigend tot zwaarmoedige ernst; door zwaarmoedigheid stroef; stug en soms besluiteloos; 

onrustig; arbeidzaam; eerzuchtig; door eerzucht kittelorig; egoïst die naar onafhankelijkheid 

zoekt; volhardend; stijfhoofdig; slecht en recht; soms lichtgelovig; indien bedrogen, 

onverzoenbaar; afkerig van naäperij; daardoor meer origingele karakters dan elders; afkeer van 

militarisme en soldaten.’”218 Intressant är att den här beskrivningen av friserna till största del 

stämmer överens med huvudpersonens karaktär. Även i många andra beskrivningar om friser 

sägs liknande saker om dem. J.G. baron Verstolk skrev när han var prefekt över Friesland en 

liten broschyr om friserna redan år 1813. Enligt honom skulle friserna vara brutala, 

ociviliserade och inte tycka om främlingar. De skulle inte tåla andras auktoritet, trots att de 

lydde lagen. Friserna var enligt honom däremot ärliga.219 År 1938 utkom en bok om de 

nederländska folkkaraktärerna och i kapitlet om friserna läser man att de beskrivs som 

människor som längtar efter frihet, ambitiösa, självständiga, trilska, intelligenta, jordnära, 

ibland argsinta och trogen osv.220 Dr. H.C. Koek skriver år 1946 bland annat om friser att de är 

melankoliska, högdragna, ambitiösa, individualistiska och envisa.221 Jan Tjittes Piebenga 

(samma person som skrev den första frisiska litteraturhistorien) skriver samma år att friser ofta 

beskrivs som jordnära och kontrollerade, men att alla som känner folket lite bättre vet att de är 

                                                           
218 ”’[de] längtar efter frihet; [är] aktsam, misstrogen, blyg; tycker inte om främlingar, fast gästfri; motvillig mot 
att skryta; tycker bättre om att göra än om att tala; inte glad, utan tenderar till melankoliskt allvar; genom 
melankolin grov, stel och ibland tveksam; rastlös; arbetsam; ambitiös; genom ambitionen lätt irriterad; egoist 
som vill vara oberoende; ihärdig; tjurskallig; uppriktig; ibland godtrogen; om lurad, oförsonlig; ovillig motvillig 
mot härmning; på grund av det mer original än andra; motvillig mot militarism och soldater.’”, citatet är 
hamtad från: Jensma, G. (1998), s. 87. 
219 Verstolk, J.G. (1813), De Friezen in hun aard, karakter, opvoeding, kleeding, taal, levenswijze, zeden, enz. In 
den aanvang der negentiende eeuw, ss. 36 – 38, via: http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-
0214-1877-13.pdf (hämtat den 11 januari 2016). 
220 Wiersma, J.P. ”De Friezen”, i De Nederlandsche volkskarakters, Vries, de, A., Meertens, P.J. (1938), Kampen: 
J.H. Kok, ss. 44 – 50, via: http://www.dbnl.org/tekst/vrie011nede01_01/vrie011nede01_01_0004.php (hämtat 
den 11 januari 2016). 
221 Koek, H.C. (1946), Het volkskarakter der Friezen, Drachten: Drukkerij Laverman N.V., ss. 14 – 19. 
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emotionella och nästan sentimentala. Dessutom skulle friser vara anarkistiska.222 J.J. Kalma 

skriver också att friser är envisa. Författaren tar även upp en anekdot där det berättas om friser 

som inte ville böja sig för Filips II när han blev kung, efter Karel V, år 1555. Enligt honom är 

historien en myt som för första gången berättades år 1805, men intressant är att berättelsen är 

ytterligare ett exempel på att friser ofta skildras som människor som inte vill lyda andra och 

strävar efter (personlig) frihet.223 Beskrivningarna om friserna är bilder och behöver alltså inte 

vara sanna, det handlar ju om en konstruktion; en (romantisk) (ideal)bild, men det intressanta 

är att de här dragen säger någonting om hur friserna framställs och det är påfallande att Rink 

van der Veldes huvudperson passar nästan perfekt in i de här bilderna.  

 Slutligen läser man att boken utspelar sig i Friesland i bland annat byar som 

Beetstersweach, Nij Beets och provinsens huvudstad Ljouwert. Kanske visar läget tillsammans 

med fiskarens modersmål bäst att han är frisisk. Fiskaren är på ett eller annat sätt är bunden till 

sin omgivning. Han kom nämligen tillbaka från Tyskland trots att han trivdes väldigt bra där: 

”– Wy hienen de húshâlding yn Beets en wy woene dêr wêze. Ik wit ek net krekt hwerom.” (s. 

64). Man vet också att huvudpersonen gärna hade velat flytta till USA och att han ångrar att 

han inte har gjort det (s. 91).224 Trots att man skulle kunna säga att personen är frisisk på varje 

sätt (språk, familj, område, identitet, klass osv.), läser man aldrig att han är stolt över det eller 

att han verkligen har längtan att stanna kvar i Friesland. Ändå representerar huvudpersonen en 

tydlig frisisk idealbild som understryks i frisisk litteratur. 

* 

Redan i delen om Minoriteter & minoritetslitteratur i Nederländerna i kapitel 2 nämnde jag att 

vissa kritiker tror att romanens popularitet hänger ihop med huvudpersonens karaktär. Fiskaren 

skulle vara hellre död än slav och därmed kanske även gestalta frisernas idealbild. 

Huvudpersonen avskyr varje form av auktoritet, som man i och för sig kan betrakta som en 

vanlig anarkistisk egenskap. På grund av fiskarens historia och vad andra säger om honom, vet 

man att han är anarkist, eller åtminstone har varit det. Ändå är hänger hatet mot myndigheterna 

inte bara ihop med huvudpersonens anarkistiska förflutna, utan också med hans identitet.  

 Han är nämligen en väldigt individuell person som inte vill ha någonting att göra 

med andras affärer och det nämns också ofta i förhören. Han säger saker som: ”– Dit gedonder 

fan jim is myn saek ek net.” (s. 27) och ”– Ik ha nearne gedoente mei.” (s. 36)225 Sådana 

                                                           
222 Piebenga, J.T. (1959), Kent u Friesland ook zo?, Zeist: Uitgeverij N.I.B., s. 31 f. 
223 Kalma, J.J. (1967), Leer mij ze kennen… de Friezen, Leiden: A.W. Sijthoff, s. 49. 
224 ” – Familjen befann sig i Beets och vi ville vara där. Jag vet faktiskt inte varför.” 
225 ” – Den här skiten är inte min sak.”, ” – Jag har ingenting med det här att göra.” 
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uttalanden är förstås inte helt konstiga i ett förhör (han vill ju komma undan problem), men han 

säger liknande saker till andra personer. En fånge som delar fängelset med honom, hör nämligen 

liknande saker: ”– Freegje mar net mear, hwant ik ha jo neat to sizzen. As it al wêze moat, dan 

rêd ik der sels wol mei.” (s. 52)226 Fiskaren visar sig inte heller vara intresserad av sina vänners 

sysselsättningar. I en tillbakablick berättas att huvudpersonen hade stulit ett får och sedan hade 

för mycket kött. Han delade köttet med några vänner, men ville inte veta vad som hände med 

det ”[…]dat binne myn saken net” (s. 51).227 Även om personerna som bor hos honom vill han 

inte veta någonting, trots att de direkt interagerar i hans liv. Han hjälper personer som måste 

gömma sig för tyskarna: ”Hwa’t se efter de broek sitte, dy komt mar” (s. 42), men han bryr sig 

inte om vad de har gjort.228 ”Mar der sieten by him allinne mar minsken, dy’t socht waerden. 

Hy frege noait hweromt se ûnderdûke moasten. It koe him neat skille hwat se út ’e wei set 

hienen.” (s. 42)229 Han behandlar andra precis så som han själv vill bli behandlad: han lämnar 

alla ifred. En gång förklaras det utförligt i en lång replik. Fiskarens kontakt med andra präglas 

av korta svar, men på sidan 65 kommer man precis att veta vad han tycker: ”– Dit is in forsin, 

ik ha neat to sizzen. Ik stean der bûten en ik wol der neat mei to meitsjen ha. Dat is dochs net 

forbean? Ik ha myn fiskerij en dêr fortsjinje ik optheden aerdich myn brea mei. Ik ha der gjin 

forlet fan en fyn noch hwat oars út. Hwerom moat ik hjir yn bihelle wurde? Ik wol it net iens 

witte, it binne myn saken net. Hwat kin it my forrekke hwat se nachts op ’t mar útspoekje. As 

se mar fan myn fûken ôfbliuwe. En as jim nou sizze, dat yn dizze tiid in arbeider net mear 

oerlevere is oan de hege hearen, fortel my dan ris hoe’t it mooglik is dat ik samar oppakt wurdt? 

Eartiids seinen se der daliks by hwer’t se my foar ha moasten, mar dat dogge jim net iens. Jim 

dogge mei de minsken hwat jim goed tinkt. Ik ha neat mei de rotsoai to meitsjen en ik fordom 

it om hjir langer te sitten.” (s. 65)230 

 Citatet visar att han vill vara en fri människa som inte bryr sig inte om andras 

saker, definitivt inte överklassens. Det långa svaret visar att fiskaren tycker att det räcker. Han 

                                                           
226 ” – Det är bättre att du inte ställer frågor, eftersom jag inte har någonting att svara. Och om jag ändå måste 
säga någonting, då kan jag klara mig själv.” 
227 ”[…] det är inte mina affärer.” 
228 ”Den som jagas, är välkommen” 
229 ”Hos honom fanns bara efterlysta personer. Han frågade aldrig varför man gick under jorden. Det var 
honom detsamma vad de hade gjort.” 
230 ” – Det här är ett misstag, jag har ingenting att säga. Jag står utanför och vill inte ha någonting att göra med 
saken. Det är väl inte förbjudet? Jag fiskar och tjänar numera ganska bra. Jag har ingen längtan att göra några 
andra saker bredvid mitt arbete. Varför måste jag bli del av det hela? Jag vill inte ens veta det, det är inte mina 
affärer. Förresten bryr jag mig inte om vad man gör på sjön. Det viktigaste är bara att man inte rör mina ryssjor. 
Och om ni hävdar att arbetare inte längre är i händerna på de höga herrarna, då får ni förklara mig varför jag 
plötsligt blev gripen. Förr i tiden berättades varför man blev arresterad, men ni gör inte ens det. Ni gör bara vad 
ni vill. Jag skiter i den här saken och vill fan inte längre sitta kvar här.”  
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är irriterad. Han bryr sig inte om vad andra gör och man bör inte heller störa honom i hans 

arbete. Det är också nog därför att han bor i ro och lugn, borta från tätbefolkade områden (s. 

63). Han är en självständig människa som arbetar ensam. Han blev också uppfostrad på detta 

sätt: ”Fan hûs út ha wy leare moatten om ússels to rêdden.” (s. 74)231  

Sonen Germ får samma slags uppfostran: ”De jonge liet him net stjûre. Hy hie 

Germ noait sjûrd.” (s. 88)232 Fiskaren och sonen låter sig alltså inte styras. Huvudpersonen 

väljer att inte svara på frågor, trots att man vet att han inte brukar vara rädd för att uttrycka sina 

åsikter (s. 65), ”– Jimme krije gjin wurd út my. […] – Binne jo wier fan doel om neat to sizzen? 

Witte jo der wier neat fan ôf? – Wol hwat, mar ik siz neat, sei er.” (s. 87 f.)233  

 När fiskaren upptäcker att hans son redan hade avlidit innan samtalen började, 

förstår han plötsligt att han alltid hade varit ofri på grund av honom. Han hade gjort många 

saker som han egentligen inte ville, bara för att kunna försörja sonen (s. 92). Dessutom ångrade 

han sig att han aldrig hade emigrerat till USA (s. 67). Historiskt sett stämmer det att det under 

den tiden fanns många som flyttade till Amerika, men även tematiskt är det ett intressant 

fenomen, eftersom USA ofta skildras som landet med de obegränsade möjligheterna. Där skulle 

fiskaren verkligen kunna ha blivit en fri människa, är tanken. Sonens död betyder att han tappar 

meningen med livet, men gör även på ett visst sätt att han är fri igen: ”– Ik ha sa faek dingen 

tsjin it sin dwaen moatten, dat ik hâld der mei op. It hoecht nou net mear.” (s. 90)234 Att vara en 

fri människa är för fiskaren det högsta idealet. En logisk konsekvens av denna tanke är att 

ofriheten är det värsta som kan hända i livet, definitivt om man själv väljer det. För 

huvudpersonen betyder det att han saknar respekt för personer som låter sig styras: ”Oare 

hearen, mar de selde feinten, sei er. – Dat hat altiten al sa west. Kapitalisten of fascisten, it 

forrekt jimme neat; jim litte jim troch elkenien stjûre.” (s. 19)235 

 Huvudpersonen förlorar allt. Han har låtit bli många saker i livet för sonens skull. 

Sonen var hans enda syfte med levandet, men denne mördades av tyskarna. Dessutom gick 

fiskaren samma öde till möte. Polisen grep honom, förhörde honom och torterade honom. 

Fastän fiskaren är en antihjälte – han är ju inte särskilt framgångsrik – kan man ändå betrakta 

honom som segraren i boken. Han kapitulerade nämligen inte när han förhördes och han behöll 

                                                           
231 ”Hemma lärde vi oss att sköta våra egna saker.” 
232 ”Grabben låt sig inte styras. Han hade aldrig styrts av honom.”  
233 ” – Ni ska inte höra ett enda ord från mig. […] – Har du verkligen avsikten att vara tyst? Vet du verkligen 
ingenting om saken? Jodå, jag vet lite om det. Men jag säger ingenting, sa han.” 
234 ” – Jag har ofta gjort saker mot min vilja, och jag bestämmer mig för att sluta med det. Det behövs inte 
längre.” 
235 ”Andra herrar, fast samma grabbar, sa han. – Det har alltid varit så. Kapitalister, fascister, det gör er 
detsamma; ni låter er styras av vem som helst.”  
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sin värdighet. Ända till slutet förblev fiskaren en stolt person: ”De lea die him sear, mar hy roun 

rjocht op en hy seach de man allinne mar oan.” (s. 95)236 Slutligen mördades han, men 

egentligen visar det bara mördarnas svaghet, eftersom det inte var en lösning för dem. 

Informationen som de villa ha, hade de inte fått. Citatet hellre död än slav blev verklighet för 

huvudpersonen. 

 Bortsett från saker som språk, bokförlag, författarens bakgrund eller det faktum 

att boken utspelar sig i Friesland, skulle man kunna påstå att romanen tydligen omfattar ett slags 

frisisk tematik. Idén om den frisiska friheten kommer tydligt fram. Problemet med den här 

utgångspunkten är dock att själva begreppet frihet inte är så entydigt. I kapitel 2 skrev jag att 

termen ofta har nämnts i samband med friser genom tiderna, men det betyder inte att ordet i 

varje samband haft samma innebörd. Författarna som skrev en kanon över den frisiska historien, 

menar tvärtom att begreppets mening har ändrats mycket. Betydelsen som ges eller gavs åt 

begreppet skulle bero på de politiska, socialekonomiska och kulturella kontexterna i vilka man 

agerar. På grund av det skulle man inte heller kunna tala om en kontinuitet i Frieslands historia, 

utan snarare om en historia i Friesland som är uppdelad i olika perioder. Författarna sepererar 

sex olika perioder i den frisiska historien och i varje period skulle orden ”fris” och ”frihet” ha 

haft olika betydelser. Under flera århundrade har den frisiska friheten uppfattats som ett begrepp 

som syftar på friserna som ett självständigt folk som inte styrs av härskare från andra länder. 

Först under romantiken blev den frisiska friheten en ideal som skulle prägla deras folksjäl.237  

I Rink van der Veldes roman de fûke handlar det både om en politisk frihet 

(fiskaren accepterar inte tyskarnas ockupation) och ett romantiskt ideal (han bestämmer själv 

över sitt liv och bryr sig inte om andras affärer). Trots att (den frisiska) friheten kanske liknar 

friheten som förr i tiden har nämnts, finns det ändå en stor skillnad mellan de tidigare 

tolkningarna och romanens framställning av begreppet. I berättelsen handlar det nämligen 

snarare om en individualistisk och anarkistisk frihet. Denna tolkning skulle kunna stämma 

                                                           
236 ”Kroppen gjorde ont, men han gick upprätt och tittade bara på mannen.” 
237 De sex olika perioderna som nämns i denna bok är: 1. Perioden till folkvandringstiden, 2. Medeltiden, 3. 
1500-talet, 4. Republiktiden, 5. 1800- och 1900-talet, 6. Perioden efter 1945. Under medeltiden skulle man ha 
beskrivit den frisiska friheten som ett politiskt begrepp: ”fri från härskande grevar”. Under 1500-talet skulle 
man friheten ha använt i samband med att man inte hade en central styrelse i Friesland, medan man under 
Republiktiden skulle ha menat med den frisiska friheten att Friesland var en liten suverän stat inom Republiken 
Förenade Nederländerna. Under 1800- och 1900-talet blev Friesland en provins i Nederländerna. Under den 
tiden skulle den frisiska friheten ha kopplats till det faktum att det frisiska språket och den frisiska folksjälen 
hade överlevt genom historiens lopp. Den frisiska friheten skulle alltså ha varit ett slags medfödd egenskap som 
alla friser hade. Efter Andra världskriget förändrar bilden återigen. Det fanns vissa frisiska författare som hade 
kollaborerat med tyskarna mot holländarna. Först efter 1945 skulle relationerna mellan friser och holländare 
ha blivit bättre igen. Det här beskrivs i inledningen av kanonen över den frisiska historien: De canon van de 
geschiedenis van Friesland, Jensma, G. (red.) (2011), Leeuwarden: Afûk, ss. 10 – 13. 
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överens med vad de flesta friser idag skulle omskriva som den frisiska friheten (tänk exempelvis 

på den frisiska nationalsången), men det handlar tydligen inte direkt om den traditionella 

uppfattningen om ett oberoende folk med självstyrelse.  
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Tematisk analys Där vi en gång gått 

Romanen Där vi en gång gått beskrivs utifrån olika perspektiv från personer av olika familjer. 

De tre viktigaste familjerna i boken är: familjen Kajander, familjen Widding och familjen 

Lilliehjelm. I analysen fokuseras dock framför allt på två personer: Allan Kajander och Louise 

Elisabeth Lilliehjelm. Den första personen representerar den (finskspråkiga) arbetarklassen och 

den andra personen den (svenskspråkiga) överklassen. Det är dock viktigt att notera att det finns 

finskspråkiga och svenskspråkiga i båda grupper. I romanen uppstår det ett kärleksförhållande 

mellan de här två personerna, vilket betyder att det finns ett möte mellan båda klasserna. Genom 

att analysera kontakten mellan de här två personerna, kan man få en lämplig bild av hur Kjell 

Westö skildrar den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen i Helsingfors (och 

kontakten mellan dem) under början av 1900-talet. Det tas även hänsyn till karaktären Ivar 

Grandell. Denna person har många vänner från överklassen, medan han sympatiserar med 

arbetarklassens politiska ideal. Han är alltså ett slags mellanfigur i berättelsen. Ivar Grandell 

arbetar som journalist och genom den här karaktären beskriver Kjell Westö ibland det politiska 

och historiska läget i Helsingfors. Som läsare får man genom Grandell extra 

bakgrundsinformation.  

 

Allan Kajander är son till Vivan Fallenius som arbetar som hembiträde hos herrskapet Gylfe (s. 

9) och utearbetaren Enok Kajander från Sibbo som senare i boken blir den kommunala 

lykttändaren i Helsingfors (s. 11). Vivan är svenskspråkig och Enok Kajander är både finsk- 

och svenskspråkig; han ”sjöng svenska och finska folksånger med sin mjuka tenor” (s. 11). Man 

läser dock att Enoks finska är ”egendomlig men märgfull” (s. 17). Allans föräldrar skiljer sig 

när Allan är bara sex år gammal. Allans mamma gifter om sig med den finskspråkiga Santeri 

Rajala (som på egen hand lärde sig svenska och tyska (s. 25)) och även Enok får en ny fru och 

flyttar till Sibbo (s. 32). Mot bokens slut läser man att Allans pappa begår självmord (s. 416). 

Allans smeknamn är: ”Tysta Allu, lykttändare Kajanders pojke” (s. 23). Allu är en kommunist, 

som tillhör ”de röda” under inbördeskriget (s. 104). Slutligen är det viktigt att veta att han växer 

upp i en fattig, huvudsakligen finskspråkig miljö under en period då arbetarklassen har det 

dåligt ställt i Helsingfors (s. 30). 

Louise är dotter till Marie och Rurik Lilliehjelm (ss. 60 – 62). Familjen 

Lilliehjelm tillhör överklassen. Rurik Lilliehjelm arbetar som affärsman och är vän till Olle 

Gylfe (det är samma person som Allus mamma Vivan arbetade för) (s. 69). Man läser att den 

här familjen har det rätt bra ställt och inte ens under kriget lider de brist (s. 74). Louise har en 

lovande framtid. Hon växer upp i en bra miljö och får möjligheten att studera konsthistoria och 
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fransk filologi (s. 75) och senare får man även veta att hon använder franska ord i sitt språk (s. 

395). Lika som Allu, skiljer också Louises föräldrar sig (s. 70). Påfallande är att hon från början 

inte har kontakt med arbetarklassen (s. 78). Det här ändrar sig dock när hon blir äldre och får 

kontakt med Allu (s. 379). Louises smeknamn är ”Lucie” (s. 60) och slutligen är det viktigt att 

veta att hon älskar nöjeslivet (s. 167). 

 *  

Kjell Westö beskriver Helsingfors som en segregerad stad. Personer från överklassen och 

arbetarklassen bor i olika delar av staden och har sällan kontakt med varandra. Man läser att 

Allus föräldrar bor i Kampmalmen, nära Rödbergen (ett slags ”Gomorra”) som är ett 

arbetarklassområde: ”Där bodde fattiga ryska stenläggare som verkade leva på surlimpa och 

vodka och öl och sköljde bort alkoholen och svetten varje lördag i Makovskijs allmänna bastu. 

[…] där bodde tyska spelmän och karelska skärslipare, där bodde positivhalare med sina tama 

markattor, där bodde barnmorskor som hjälpte barn till världen och änglamakerskor som påstod 

sig hjälpa ofödda barn till himlen.” (s. 17 f.) Lucie växer däremot upp i Hangö och har det bra 

mycket bättre ställt (s. 64). Hon reser sällan till arbetarklassområdet. När hon någon gång reser 

till Surutoin, läser man följande: ”Lucie förstod inte hans platsangivelse; hon visste inte var 

Surutoin låg, för henne var hela arbetarstadsdelen där bortom Långabron ett anonymt gytter 

som man måste ta sig igenom när man skulle till Björknäs landvägen eller till Brändölandet för 

att spela tennis.” (s. 78) Så länge det inte behövs besöker de olika klasserna inte varandras 

områden alltså. Journalisten Ivar Grandell tycker att det egentligen finns två olika städer inom 

Helsingfors: ”I den ena staden […] [ordnade man] maskerader och brottningsturneringar och 

programaftnar med skrammeljazz och te, aftnar där ”jazzen” var tysk och ”teet” var 

genomskinligt och starkt och väckte slumrande demoner till liv. Man gick i reklamtåg genom 

staden och åt specialtillverkade eukalyptuspastiller, allt för att samla in pengar för de finska 

idrottsmännens resa till de olympiska spelen i Paris sommaren 1924.” (s. 173) ”I den andra 

staden fanns mörker och misstro, där fanns bitterhet, arbetslöshet och pålagor. Där fanns 

känslan av att vara sedd över axeln, föraktad och hatad […].” (s. 174). Den andra staden är 

alltså ”den röda staden” (s. 174) eller ”arbetarförstaden” (s. 176). Allu är en av dem som bor 

där (s. 175). 

 I undervisningen ser man också tydliga klasskillnader. När Allu går i folkskolan 

visar det sig att han är en intelligent pojke. Ändå kommer han aldrig ur arbetarklassen genom 

att studera. Det beror bland annat på de dåliga tiderna han växer upp under, eller så som Allus 

mamma säger: ”Bara int tiderna var så hårda. Bara int brödet och smöret och veden och allt var 

så okristlit dyrt.” (s. 29) När han blir äldre går han däremot ”ti sjöss”. Allu börjar arbeta som 
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lämpare på s/s Wäinö. Egentligen är det meningen att Allu ska till samskolan, men på grund av 

att Santeri inte fick ett arbete efter kriget och att Allus mamma blir sjuk, är det inte möjligt (s. 

208 f.). Ytterligare älskar Allu ”att springa och simma och sparka boll” (s. 30). Lucies situation 

är raka motsatsen. Lucie spelar tennis och piano och man talar främmande språk (med hög 

status) såsom tyska hemma (s. 60 f.) och hon skriver på franska i dagboken (s. 75). Hon får 

möjligheten att studera och flyttar in i ett rum i lägenheten vid Henriksgatan. Lucie har ett lyxigt 

liv: ”när vintern kom satt hon på föreläsningar och gick på baler, och däremellan satt hon på 

Fazers eller Ekbergs och läste franska romaner, hon formligen bodde på kaféerna och hon åt 

fler bakelser än någonsin tidigare” (s. 75). Dessutom växer hon upp i en familj där man aldrig 

har brist på mat eller andra saker. ”På Henriksgatan dukade de fram smör, ost, bröd, nötter, 

rödvin och sherry i serveringsrummet.” (s. 74) Efter studierna börjar Lucie arbeta med 

språkkunskaperna. ”Lucie gav språklektioner åt lyceister och åt begåvade och flitiga 

arbetarungdomar som ville betvinga världen, och ibland översatte hon affärsbrev och 

broschyrer […]. Hon behärskade franska, tyska och engelska perfekt och kunde också 

italienska, finska och ryska […].” (s. 171) 

 Den mest viktiga och påfallande skillnaden mellan överklassen och arbetarklassen 

är nog de politiska ställningstagandena. Kjell Westö skriver i sin roman att man i början av 

1900-talet har två stora grupper i Finland: de röda och de vita. De röda, som är den största 

gruppen, är på Rysslands sida: ”där det fanns ryssar fanns det också röda” (s. 100 f.). Denna 

grupp består framför allt av proletärer och arbetarklassen som i början har en stor framtidstro 

(s. 86). Allu bor under krigets början hos sin pappa som hade flyttat tillbaka till Sibbo och där 

gäller att ”den fattigare fastlandsbefolkningen [höll] på de röda medan fiskarbefolkningen ute 

på holmarna var nästan heltigenom vit”. Enligt Lucies pappa skulle däremot en svensk inte bli 

”bolsjevik” (s. 106). De vita tycker att Ryssland är arvfienden och att landet splittrades genom 

”de rödas brottsliga maktlystnad och landsförrädiska agerande” (s. 112). I Westös roman tillhör 

alltså Allu och hans familj de röda, medan familj Widing och Lilliehjelm tillhör de vita. Om 

Lucies åsikter får man inte veta mycket, men hennes familj och vänner är i alla fall på de vitas 

sida. Det finns en situation i berättelsen där många ”vita” sitter i fängelset. En finsk kvinna – 

som tillhör de röda – är en av vakterna och kallas för ”Svarta Ängeln”. Enligt de (svenska) 

fångarna ”njöt [hon] av att ha så många helsingforsiska rikemanssöner och så många arvtagare 

till nyländska storhemman i sitt våld” (s. 134 f.). Tydligt är att de röda är den största gruppen: 

”dom är alltid så satans många”. (s. 125) Från början var de röda också starkare, men senare tar 

de vita makten: ”Den vita våren var lika förvirrad och laglös som den röda vintern varit.” De 

vita tar hämnd på de röda och ett stort antal dör (s. 151). Sammanlagt finns det drygt fem gånger 
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fler döda bland de röda. 238 Ändå ”offentliggjordes en heltäckande amnesti för de vita som hade 

gjort sig skyldiga till brott under uppresningarna efter kriget”, skriver Westö i romanen (s. 161 

f.). Konflikten mellan den vita och röda gruppen är svår att analysera, eftersom det inte bara 

handlar om språk och klass, utan också om politiska ideologier. Ändå förknippas den vita sidan 

ofta med den svenskspråkiga delen av befolkningen och den röda sidan med den finskspråkiga. 

Annika F. Langa skriver i en artikel om inbördeskriget följande: ”Det fanns också rasistiska 

undertoner i kriget. Även om det vore rent felaktigt att påstå att den vita sidan var svensk och 

den röda finsk malde den dåtida propagandamaskinen fram en myt om att det skulle gå en gräns 

för barbari mellan svenskättlingarna och de ’primitiva mongolfinnarna’.” I samma artikel 

refereras också till Kjell Westö och Langa skriver följande om honom: ”Westö bär på vad han 

kallar en enveten känsla av att kriget 1918 är ett ännu större tabu för finlandssvenskarna än vad 

det är för de finskspråkiga. Kanske beror det på att alltför många av de svenskspråkiga stred på 

den segrande sidan och att det finns för mycket att förtiga om fånglägren.”239 

Enligt Westö skulle det dessutom fortfarande finnas fördomar om de 

svenskspråkiga som en rik överklass i Finland.240 Den här bilden stämde möjligen under början 

av 1900-talet, men idag är det nog inte fallet längre. I romanen läser man att det går ganska bra 

för de (svenskspråkiga) vita, efter inbördeskriget (s. 181). Det är först mycket senare – i Westös 

berättelser handlar det om slutet av 1920-talet – som arbetarklassen också blir rikare (s. 332). 

Skillnaderna mellan överklassen och arbetarklassen försvinner dock långsamt. Enligt 

karaktären Allu finns det fortfarande spänningar mellan både grupper i början av 1930-talet (s. 

359 f.). Ändå skildrar Westö en situation där överklassen och arbetarklassen får alltmer kontakt 

med varandra efter inbördeskriget, lika som Allu och Lucie. 

* 

Efter kriget finns det alltså fortfarande spänningar mellan arbetarklassen och överklassen, eller 

bättre sagt: mellan den (tidigare) vita och den röda gruppen. De vita återtar makten och får 

amnesti medan arbetarklassen förblir fattig. Ivar Grandell tycker att de vita var för stränga mot 

de röda: ”vi har behandlat dem för hårt […] straffet har varit orimligt” (s. 201). Andra, såsom 

Cedi – Lucies bror – tycker precis tvärtom: ”Dom har fått tillbaka sin frihet och hela sitt 

medborgerliga förtroende inklusive rätten att trilskas och jävlas, och det bara några korta år 

                                                           
238 Enligt en statlig utredning dödades det sammanlagt drygt 34 000 personer år 1918 i Finland. Fler än 27 000 
av dem tillhörde de röda och knappt 5000 tillhörde de vita. Det fanns även 2000 som var varken röd eller vit.  
Riksarkivet (2001), ”Krigsdöda 1918 specifierade enligt dödssätt och ideologi”, på Vesta.narc.fi, via: 
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2 (hämtat den 22 mars 2016). 
239 Langa, A.F. (2002, den 11 juli), ”Finland 1918”, på Populärhistoria.se, via: 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/finland-1918/ (hämtat den 22 mars 2016). 
240 Ibid. 
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efter att dom stal makten och ville döda oss alla. Jag frågar mej ofta vad jag egentligen stred 

för, inte fan var det bolsjevikernas rätt att strejka och bråka inte!” (s. 201 f.). Det tar många år 

innan konflikten lugnar sig: ”De första åren efter inbördeskriget hade stämningen i staden varit 

så spänd […]. Men nu, då snart tio år gått, började den värsta oron försvinna.” (s. 293) Så 

småningom får också arbetarklassen det lite bättre och får mer pengar (s. 332). Ändå är det 

fortfarande de vita som är den rikaste gruppen.  

 Efter inbördeskriget kommer arbetarklassen bara på få sätt i kontakt med 

överklassen. Kjell Westö skriver exempelvis om personer som arbetar hos rika personer (t.ex. 

som hembiträde), får undervisning av dem eller får kontakt med överklassen genom sport eller 

musik. Allu kommer i kontakt med de vita som fotbollsspelare. Efter att ha varit i andra länder 

och på havet som lämpare i många år, kommer han tillbaka till Helsingfors som han betraktar 

som ”den där förbannade staden där arbetsgivarna fortfarande såg snett på barn från 

upprorsfamiljer” (s. 359 f.). Allu börjar spela för ett arbetarfotbollslag: ”Norr om Långa bron 

var Allu en känd och fruktad spelare sedan många år tillbaka, och arbetarpubliken hade inte 

glömt honom trots de långa vistelserna till sjöss. […] Snart visste man till och med i 

överklasskvarteren att det fanns ett arbetarlag som spelade gedigen fotboll […].” (s. 366) Rika 

affärsman blir intresserade av duktiga fotbollsspelare i arbetarlaget och personer som Henning 

Lund (vän till Lucie) har ”ständig utkik efter svenskspråkiga arbetarspelare som kunde lockas 

till det borgerliga HIFK”. (s. 367) Å ena sidan är fotboll en möjlighet för sportsmän från 

arbetarklassen att komma fram i livet, men samtidigt betyder det också att man sviker andra när 

man börjar spela för den rika överklassen. Eftersom Henning Lund också blir intresserad av 

Allus talanger, får den senare också möjligheten att få ett bättre liv. Intressant är att man inom 

överklassen gör skillnad mellan svenskspråkiga och finskspråkiga personer, om Allu säger 

man: ”’Han är ju svensk, eller åtminstone nästan’, […] ’det är klart att han ska spela för oss.’” 

(s. 375) Kontakten mellan Allu och Henning är komplicerad. Henning bjuder på lunch och vill 

skjutsa Allu till staden, men Allu vägrar först att sätta sig i bilen, eftersom han skäms för det (s. 

377) Han vet att han inte tillhör överklassen och han vill inte heller bli del av det. Allu 

bestämmer sig för att inte spela för ett fotbollslag från överklassen, eftersom det skulle vara 

någonting för ”idioter och förrädare” (s. 378).  

 Den mest påfallande kontakten i boken är mellan Lucie och Allu. Lucie tillhör 

överklassen, men säger själv att hon hatar den (s. 259). Hon avviker därmed från sina vänner 

och resten av familjen (ss. 60 – 62). På alla sätt visas det att det finns stora skillnader mellan 

Lucie och Allu. Genast från början blir det tydligt: ”Allu hade beställt kaffe och två 

smördegspastejer med ägg och ris, Lucie hade beställt te och en bit marsipantårta”. (s. 380). De 
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är attraherade av varandra, men man läser att (framför allt Allu) är skeptisk igen: ”Allu hade 

ingen aning om varför den här underliga men vackra och antagligen oförskämt rika kvinnan 

ville ligga hos honom, hos pöbeln, han visste inte vad hon var ute efter och innerst inne var han 

nog lite rädd. Men han gjorde som män alltid gjort; varna en man för att en vacker kvinna tänker 

utnyttja honom erotiskt, och mannen skall svara: ’Varsågod, utnyttja mig gärna!’” (s. 382) De 

älskar varandra, men litar inte på varandra på grund av klasskillnaderna (s. 383). Senare 

förorsakar det även konflikter. Lucie vill exempelvis hjälpa Allu med pengar och trösta honom 

med lyxig mat när han mår dåligt, men Allu vill inte ta emot det: ”’Jag är int nån satans 

hållpojke! Du kan ta dina perkeles fyrk och din safka och gå härifrån!’” […] ”Det var skammen 

som fått honom att explodera […].” (s. 385) En dag vill Allu visa Lucie Nokka, ett ställe som 

ligger norr om Brandö där personer från arbetarklassen ofta träffas. Lucie har aldrig varit norr 

om Brandö vilket igen visar att det finns en tydlig skillnad mellan var de olika klasserna 

befinner sig i staden. Tydligt är att fastän Allu och Lucie älskar varandra, har de egentligen ett 

omöjligt förhållande (s. 394). Slutligen läser man att olikheterna mellan dem är oöverstigliga. 

Det finns många problem i Allus familj, med bland annat sjukdom och fattigdom. Allu vill ta 

ansvar för sin sjuka syster, men vill inte få pengar av Lucie: ”han ville inte ha några allmosor, 

[…] det fanns inget hopp för Saimi längre, hon skulle dö, det var alltid de fattiga som dog, de 

dog för att de var försvagade av all brist och allt elände de upplevt ända sedan de var barn, 

förstod inte Lucie det, att det här var saker en ensam futtig människa och hennes smutsiga 

pengar inte kunde ändra på, det krävdes mer än så, det krävdes ett annorlunda samhälle, ett helt 

nytt samhälle och tills det var infört var det nog bäst att Lucie fortsatte köpa tavlor för sina 

pengar, dyra fula tavlor som ingen vanlig människa begrep sig på […].” (s. 397) Han börjar 

tvärtom arbeta mer. Han är för stolt att ta emot hjälp av andra. Dessutom identifierar han sig 

som ”en vanlig människa”, vilket Lucie alltså tydligen inte är, enligt honom. 

Kort sagt gör klasskillnader, språk, pengar och många fler saker att det är omöjligt 

för Allu och Lucie att ha ett förhållande tillsammans. Det fungerar inte, trots att de ändå är 

förtjusta i varandra: ”framförallt var det ojämlikheten mellan dem, den sociala och ekonomiska 

obalansen, kort sagt: de förbannade pengarna”. (s. 395) 

 Efter kriget minskar gapet mellan klasserna, men ändå är olikheterna fortfarande 

så stora, att den splittrade staden fortsätter existera. Kriget, landets historia, klasserna, men 

också de olika språken leder till att man behåller de två stora grupperna i Helsingfors. Senare i 

boken läser man att Allu blir alltmer politiskt och att han inte kan få ett arbete på grund av det, 

eftersom han blev stämplad som kommunist (s. 423). Allu blir bitter: ”intet kunde längre göra 

Allu vänligt stämd mot det samhälle som förödmjukade och trakasserade sina fattigaste” (s. 
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425). Mandi, Allus nya fru, tycker följande om sin make: ”Stolthet var bra men han hade för 

mycket av den goda varan, så mycket att nackstyvheten låg honom till last.” (s. 423) Allu döms 

till tre månaders fängelse eftersom han hade tryckt och spritt tidningen Kumous (s. 440) och 

slutligen döms han till både döden och 22 års tukthus fast han förnekat att han tagit del i 

kommunistiska sabotagegärningar (s. 503). Lucie försöker rädda Allu, men det visar sig att 

hjälpen kommer för sent (ss. 503 – 506). Allus stolthet leder till en avrättning. Han dör eftersom 

han inte vill ge sig till och ta emot hjälp av en klass som han inte tillhör. 

* 

Trots att det finns både finskspråkiga och svenskspråkiga personer i såväl arbetarklassen som 

överklassen, verkar det ändå finnas en koppling mellan språk och klass. Svenska har länge varit 

administrationens och litteraturens språk och under början av 1900 anses svenskan som språket 

för överklassen, medan finskan är arbetarklassens språk. I berättelsen är det framför allt under 

inbördeskriget uppenbart. När de röda bevakar de vita fångarna, sägs exempelvis någon gång: 

”’Ampukaa paremmin, perkeleen hurrit, skjut bättre, svenskjävlar.’” (s. 150) Ordet 

”svenskjävlar” visar att de vita förknippas med svenskspråkiga personer. En annan påfallande 

sak är att det finns en uppfattning bland några personer i boken att den finskspråkiga delen av 

befolkningen är ett helt annat folk: ”’Ni finnar är väl mongoler egentligen, va?’ […] ’Vi är 

INTE mongoler!’ tjöt Timmy. ’Skallform, hårfärg, hudfärg, allt är fan i med europeiskt! Det är 

bara språket som råkar låta annorlunda. Allt ska man sen få höra… och från vem! Själv är han 

halvjude och en fjärdedel polack och en fjärdedel jag-vet-int-vad, och så kommer han och kallar 

mej mongol!’” (s.303) Den här idén handlar alltså inte bara om språk, utan också om ras. 

 Också för Lucie och Allu ser man att deras bakgrund (klass) har påverkat språket. 

Allu talar mycket slang och måste ibland anpassa sitt språk, så att Lucie kan förstå det: ”’den 

ligger för nära rantsun och kaffebutkan.’ Lucie tittade frågande på honom. ’Badstranden och 

kiosken’, rättade Allu snabbt; han visste att hon inte behärskade hans slang men han kunde inte 

hindra orden, de slank ur hans mun gång på gång.” (s. 388). För Lucie gäller tvärtom att hon 

har många franska ord i sitt språk: ”där fanns också hans [Allus] återkommande irritation över 

Lucies sätt att strö franska ord och uttryck i sitt tal; ibland kallade han henne halvt föraktfullt 

för Fransu eller Frenchy” (s. 395). Lucie och Allu talar båda svenska, men för Allu gäller att 

han föredrar det finska språket. Även Allus pappa Enok ville imponera på Vivan, genom att 

kalla henne ”helluni mun”, innan Allu föddes (s. 11). Allu själv använder ibland finska ord i 

sina brev (ss. 241 – 248) och konversationer. Som jag skrev sa han exempelvis ”ta dina perkeles 

fyrk” när han blev arg på Lucie (s. 385). Allu talar också dialekt ibland, lika som i meningen: 

”’Jag är me di röda’” (s. 104). Även när Allu och Lucie bestämmer att de inte kan vara ihop 
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längre, gör han det. Lucie frågar om Allu har en annan och sedan svarar han: ”’Det är int någo 

sånt’, sa han, ’det är bara det att … äsch, vi bonjar int varann du och jag, vi är för olika, dendär 

världen du kommer från…’ Han avslutade inte meningen, men Lucie gjorde det åt honom. ’Du 

tycker att jag är depraverad?’ sa hon och det var egentligen inte en fråga. […] ’Jag vet inte ens 

riktigt vad detdär ordet betyder’, sa Allu, ’fast jag kan ju gissa förstås.’” (s. 417) I den 

konversationen ser man alltså att Allu använder mycket dialekt – framför allt förkortningar, lika 

som ”int”, ”någo”, ”sånt” och ”dendär” – medan Lucie har vissa ord i sitt register som Allu inte 

ens känner till: ”depraverad”.241  

Det mest tydliga exemplet på att det svenska språket förknippas med överklassen 

och finskan med underklassen, är nog det faktum att Allus son (som han får med Mandi) får det 

finska namnet Tuomas: ”Det var Allu som valt pojkens namn, han hade sagt till Mandi att hans 

son skulle bli en tvivlare som tänkte med eget huvud och aldrig svalde de lögner som överheten 

serverade honom. Och, hade Allu tillagt, det var just Tuomas pojken skulle heta, inte Thomas 

eller Tomas, för svenskan var inget folkspråk i Helsingfors längre och skulle heller aldrig bli 

det, så var det nu bara.” (s. 437 f.) Personer lika som Allu är alltså stolta över att de tillhör 

arbetarklassen och är beredd att anpassa språket efter det. Lucie oroar sig däremot över läget i 

Helsingfors med de två språkgrupperna. ”En kväll snubblade Lucie på språkfrågan: Hon sa att 

de finska studenterna blev allt högljuddare och fräckare, hon talade om obehaget hon kände när 

de svenskspråkiga flanerade på den ena sidan av Espis och finskspråkiga på den andra, medan 

de som hade vänner eller kärestor i det andra lägret betraktades som trojanska hästar, alltså 

potentiella fiender, förtydligade hon. ’Jag vet vad en trojansk häst är’, sa Allu kyligt, och 

fortsatte: ’Sånt där kinande är för dom som har råd med det, här har folk annat att tänka på.’” 

(s. 384) Även mot bokens slut, då finskspråkiga och svenskspråkiga lever alltmer tillsammans 

med varandra, gör man fortfarande skämt om ”de andra”. Så skämtar Henning Lund någon gång 

om Lucie vill tala om ”Svenskätande finnar”. (s. 498). Språket spelar alltså en viktig roll, även 

när klasskillnaderna blir allt mindre. 

Än idag skulle många fortfarande tycka att det finns en tydlig koppling mellan 

språk och klass. I De Andra: En bok om klass (2009) skriver redaktörerna i förordet att det 

(länge) har funnits en motvilja att diskutera klass i Finland. Man skulle ofta tala om 

”händelserna” eftersom ordval som ”klasskrig, inbördeskrig eller frihetskrig” skulle ta parti för 

                                                           
241 I boken finns även två sidor på slutet (efter själva berättelsen) där Kjell Westö tackar personer som har 
hjälpt honom med boken och en av sakerna som han skriver är: ”[tack] till Lena Pasternak som hjälpte med 
ryskan, Henrika Andersson som hjälpte med franskan och Ann-Sophie Sandström som hjälpte med den 
österbottniska dialekten” (s. 508). Själv behärskade författaren alltså inte alla språk som han använde, men 
ändå ville han skildra en mångspråkig miljö med olika språk och dialekter. 
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den röda eller den vita sidan: ”Många finskspråkiga gjorde den association att folk som talade 

svenska tillhörde de vita och med andra ord var jordägande, eller rentav överklass. I den 

förenklingen glömde man bort att många svenskspråkiga stödde vänstern.”242 I Där vi en gång 

gått gör bland annat Ivar Grandell det. Intressant är att bokens författare påstår att idén om den 

svenskspråkiga överklassen just inte längre stämmer: ”Finlandssvenskarna har sakta men säkert 

förlorat sitt ekonomiska övertag. 1970-talets berömda sång om de tjugo rikaste familjerna 

innehöll nästan bara svenska efternamn, i dag skulle de snarare alla vara finska. 

Finlandssvenskarna har också sett sitt språkliga och kulturella utrymme krympa. För de 

finskspråkiga präglas efterkrigstiden i stället av ett socialt uppåtstigande på bred front: världen 

öppnade sig, klassmässigt och internationellt.”243 I samma bok skriver Niklas Herlin dock att 

det finns få verkligt rika finskspråkiga idag, eftersom processen skulle ta århundraden i anspråk: 

”För att bli rik har det varit till nytta att behärska överklassens språk, handelspråket, det vill 

säga svenska. Att byta till svenska var en del av klassresan som gjorde förmögna rika eller 

medelinkomsttagare förmögna. Av allt att döma har språkbyte i kombination med klassbytet 

lett till den i Finland överraskande vitt spridda åsikten att alla som har svenska som modersmål 

automatiskt också är rika. Några har även bytt namn.”244 Det finns alltså en stereotyp om rika 

finlandssvenskar, men Herlin säger att man kan förstå bilden när man förklarar det utifrån 

Finlands historia.  

Även författaren Kjell Westö säger själv i denna bok att han har upplevt konflikter 

och spänningar på grund av språk. ”Många finskspråkiga blir irriterade och somliga 

svenskspråkiga skamsna när man tar upp det här, men det fanns gånger då man tvingades slåss 

– eller som i mitt fall, fick stryk – bara för att man råkade tala svenska. Det här var på 1970-

talet, och fördelningen var den att en majoritet av de finskspråkiga pojkarna var hyggliga och 

trevliga, medan en minoritet upplevde svenskan som ett rött skynke och ville slåss.”245 Det finns 

alltså inte bara en koppling mellan språk och klass, utan också mellan språk och identitet. 

* 

Kjell Westö skriver inte mycket explicit om begreppet finlandssvenskar. Man läser ofta om att 

personer kan tala svenska och/eller finska (eller andra språk) och som läsare får man i de flesta 

fallen veta om någon tillhör (eller sympatiserar med) de vita eller de röda. Det faktum att 

svenskspråkiga ofta tillhör överklassen och det faktum att överklassen ofta tillhör de vita, 

                                                           
242 De Andra: En bok om klass, Hiidenheimo, S., Lång, F., Ritamäki, T., Rotkirch, A. (red.) (2009), Helsingfors: 
Söderström, s. 7 f.   
243 Ibid., s. 8. 
244 Herlin, N., ”Den onödiga klassen”, i Hiidenheimo, S., et al. (red.) (2009), s. 67.   
245 Westö, K., ”Har aldrig hittat hem”, i Hiidenheimo, S., et al. (red.) (2009), s. 237.  
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betyder inte att finlandssvenskarna alltid är del av de vita. Allu och Lucie är ju båda 

svenskspråkiga. Bortsett från de två, finns det även svenskspråkiga karaktärer i boken som är 

stolta över sitt språk, men inte ens vill kalla sig för finlandssvenskar. Westö skriver att det är 

fallet hos många författare som skriver för tidningen Arbetet, som karaktären Ivar Grandell 

bland annat arbetar för: ”Badhusstudenterna – utom Ahlroos, som älskade det svenska språket 

mer än han älskade socialismen – vägrade kalla sig ’finlandssvenskar’, i stället slog de sig för 

bröstet och kallade sig finnar och kosmopoliter och revolutionärer, och de dränkte sin 

frustration över den borgerliga övermakten i ett upprymt leverne där hörnstenarna var 

diktskrivandet för den egna tidskriften Till Storms, glödande och vältaliga diskussioner om 

socialismens framtid, billig och olaglig sprit samt en och annan utflykt i det köttsliga.” (s. 57). 

Det här är dock en speciell grupp, eftersom författarna är svenskspråkiga, men skriver för en 

socialistisk tidskrift. Eftersom Westö explicit skriver att den här gruppen ”vägrade kalla sig 

finlandssvenskar”, skulle man kunna tänka sig att det vanligtvis inte är fallet. Med andra ord, 

de flesta svenskspråkiga invånare i Finland skulle nog inte ha tyckt att det här begreppet är 

problematiskt, utan snarare en benämning för vad de verkligen är, enligt Westös omskrivning. 

Det här gäller förstås inte när man inte identifierar sig med den svenskspråkiga överklassen, 

såsom Allu gör. 

 Senare i berättelsen läser man att Ivar Grandell talar hånfullt om den svenska 

minoriteten i Finland. ”Han skällde ut såväl den frisinnade Svenska Pressen som det 

konservativa Hufvudstadsbladet efter noter, han kallade bägge tidningarna fega och sa att de så 

kallade moderata borgarna strök fascisterna medhårs medan de utmålade alla socialister som 

skränande barbarer. Sedan talade han en lång stund om den svenskspråkiga elitens 

herrefolksmentalitet och citerade långa stycken ur ’Quo vadis, I svenska män?’, en 

uppmärksammad bok av den kända Helsingforsläkaren och eugenikern Odin Ekenberg, som 

med hjälp av skallmätningsresultat och kurvor över de olika språkgruppernas medellängd och 

fotstorlek propagerade för att blandgifte skulle undvikas och den östsvenska folkstammen 

hållas ren. Ivars röst dröp av sarkasm när han citerade doktor Ekenberg […].” (s. 341 f.) Också 

för det här citatet gäller att Westö nämner att specifikt Ivar Grandell är sarkastisk och emot idén 

att svenskarna i Finland är en gammal folkstam eller kanske även en egen ras, men eftersom 

Grandell är ett undantag i boken – han vill varken betraktas som vit eller röd – får man intrycket 

att de här tankarna inte var helt ovanliga i Finland under början av 1900-talet. Den fiktiva 

läkaren Ekenberg, skulle dessutom tro på en raslära, som inte har någonting att göra med 

politiska ideologier. Enligt honom skulle en tillhöra den finlandssvenska gruppen på grund av 

sina gener i stället för sitt språk eller politiska åsikter. Med andra ord, begreppet finlandssvensk 
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är problematiskt. Den finlandssvenska minoriteten skulle kunna definieras utifrån språk 

(svenska), klass (de vita) eller ras (släktskap med kolonisterna från Sverige), eller en 

kombination av dem. Tydligt är dock att man kritiserar rasdefinitionen i berättelsen. 

 Intressant är att Kjell Westö själv ibland också undrat vad det betyder att vara 

finlandssvensk och även frågat sig om han själv verkligen är det, erkänner han. ”Under ett par 

ungdomsår försökte jag fly min sociala förvirring genom att leva nästan helt och hållet på 

finska.” Eftersom språk säger väldigt mycket om ens identitet, undrar Westö hur han bör 

betrakta sig själv: ”Jag älskar både det svenska språket och det finska, jag älskar kanske det 

svenska språket lite mer men skillnaden är inte stor. Gör detta mig till en undermålig 

finlandssvensk? Frågar jag mig ofta. Hos oss har nämligen också detta – vem är en bra, riktig 

finlandssvensk? – på ett försåtligt sätt med klass att göra.”246 Ett ännu viktigare uttalande är att 

Westö tycker att han avslöjar sin klassbakgrund och sina föreställningar om världen i varje bok 

han skriver: ”Jag försökte, men när jag var färdig och människor läste boken och gav respons, 

förstod jag att Eccu Widing och Lucie Lilliehjelm och deras borgerliga värld fått mycket mer 

plats än arbetarpojken Allu Kajander och hans käresta Mandi.”247 Med andra ord, Där vi en 

gång gått skulle ha skrivits utifrån ett svenskt överklassperspektiv. 

* 

Kjell Westös roman är en finlandssvensk bok. Westö tillhör den svenskspråkiga delen av 

Finland, boken är skriven på svenska och utgiven i Finland vid ett svenskspråkigt och ett 

finskspråkigt förlag, samt i Sverige vid två svenskspråkiga förlag. Allt stämmer alltså enligt 

definitionen att Där vi en gång gått är en finlandssvensk roman. Det är dock frågan om, eller 

på vilket sätt, boken tematiskt är finlandssvensk. Rink van der Veldes roman de fûke visar en 

frisisk tematik genom att huvudpersonen i berättelsen representerar idealen av ”den frisiska 

friheten”, men bortsett från språk är det svårare att bestämma vad som är typiskt finlandssvenskt 

i Westös roman. Som tidigare nämnts tycker många att det finns en koppling mellan den 

svenskspråkiga befolkningen av Finland och det faktum att någon tillhör överklassen (eller 

tidigare ”de vita”), men vi såg alldeles nyss att det snarare är en fråga om generalisering. 

Verkligheten är mycket mer komplicerad än så. Det skulle vara felaktig att bara ta klass, språk 

eller politiska åsikter som utgångspunkt för finlandssvensk litteratur. 

 Man kan nämligen undra på vilket sätt man kan urskilja svensk litteratur från 

finlandssvensk litteratur. Språket är ju detsamma. I en intervju med Kjell Westö i Aftonbladet 

år 2014, skriver man följande: ”Kjell Westö har svenska som modersmål men också ’en stark 

                                                           
246 Ibid., s. 246. 
247 Ibid., s. 250. 
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finsk identitet’. Han har under många år skrivit tidningskolumner på finska, men svenskan är 

hans litterära språk. – Svenska och finska är två väldigt olika språk, de har skilda väsen. Det är 

lite som att ha två själar. På frågan om det finns någon typiskt finsk litteratur värjer han sig. 

Men okej, det finns en drastisk, lite rå humor i många finska böcker som ibland tycks 

missuppfattas i Sverige. En galghumor som Kjell Westö tror att finländarna mer delar med 

grannarna i öst än med oss. Grannen i öst präglar också på annat sätt. – Ofta ses vår litteratur 

som melankolisk, en känsla av att vara sista utposten. Som Tove Janssons Mumindalen. På sätt 

och vis är vi ju det.”248 Författaren intervjuades av en journalist från en svensk tidning och det 

är intressant att Westö berättar för journalisten vilka skillnader det finns mellan svensk och 

finsk litteratur i allmänhet, alltså inte finlandssvensk litteratur. Dessutom förklarar han 

skillnaden med hjälp av svårdefinierade begrepp som ”melankolisk” och ”rå humor”. Ändå 

tycker Westö att det finns en skillnad. 

Kanske kan man inte tala om en specifik finlandssvensk tematik i Där vi en gång 

gått, på samma sätt som i de fûke. Däremot är det möjligen just användandet av olika språk och 

problematiseringen av olika klasser som gör att romanen (tematisk sett) är finlandssvensk. Det 

faktum att verklighetens mångfald i finlandssvensk litteratur ofta strängt begränsas genom att 

den ses genom en enda huvudperson, så som Merete Mazzarella skrev år 1989, gäller nämligen 

inte den här romanen. Då under 1800-talets slut en svensk nationalitetsrörelse växte fram, 

infördes termer som finlandssvensk och Svenskfinland och enligt Julia Tidigs, som skrev en 

avhandling om flerspråkighet i finlandssvensk litteratur, fanns det under den tiden inte ännu 

någon enhetlig norm för finlandssvenskan och klasstillhörighet var för de flesta svensktalande 

i Finland viktigare än språktillhörighet. Efter självständigblivandet bestämde språkvårdare att 

författare måste skriva på högsvenska, vilket innebar att texter borde vara så fri från 

provinsialismer samt finsk och rysk påverkan som möjligt. Ändå fanns det finlandssvenska 

författare som också använde andra språk och Tidigs skriver att i Finlands svenska litteratur är 

text med inslag och påverkan av andra språk inget ovanligt.249 I Där vi en gång gått finns också 

många exempel av olika språk och dialekter. Tidigs hävdar att finlandssvensk litteratur därmed 

avviker från litteratur av andra minoriteter: ”svenskan i Finland är inget vanligt minoritetsspråk 

och Finlands svenska litteratur ingen traditionell minoritetslitteratur”. Finlandssvensk litteratur 

skulle snarare vara en ”mindre litteratur”.250 Detta är ett begrepp som introducerades av Gilles 

                                                           
248 Andersson, A. (2014, den 26 juni), ”Jag hinner inte med sociala medier”, på Aftonbladet.se, via: 
http://www.aftonbladet.se/kultur/ceciliasbocker/article19124039.ab, (hämtat den 29 mars 2016). 
249 Tidigs, J. (2014), Att skriva sig över språkgränserna: Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius 
prosa, Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 14 f. 
250 Ibid., s. 31. 
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Deleuze och Félix Guattari år 1975 i boken Kafka. Pour une littérature mineure (svensk 

översättning: Kafka – För en mindre litteratur (2012). I denna bok hävdar man att ”mindre 

litteratur” inte är den litteratur som skrivs på ett litet språk – som exempelvis är fallet med 

frisiskan – utan snarare den som en minoritet åstadkommer i ett stort språk.251 Författarna 

skriver att den mindre litteraturen präglas av tre kännetecken: språkets deterritorialisering, den 

individuellas koppling till det omedelbart-politiska och utsägandets kollektiva anordning.252 

Tidigs skriver att Zilliacus är den första som ställt ”mindre litteratur” i relation till Finlands 

svenska litteratur.253 Särskilt påfallande är användandet av såväl finskan som svenskan (samt 

andra språk/dialekter) i litteraturen. Zilliacus nämner bland annat Westö som författare som 

använder flerspråkighet i sina verk. Zilliacus skriver också att det är tänkvärt att tvåspråkighet 

finns inom den finlandssvenska kulturen och inte inom dess finländska ram. ”Å ena sidan finna 

alltså denna ängslan för att begå fel, misstag, provinsialismer. Den vetter åt båda hållen. Man 

är inför både det finska Finland och Sverige angelägen om att finlandssvenskan inte skall 

framstå som en begränsad och därmed isolerbar kod. Å andra sidan finns känslan av bekräftelse 

om språk och stil har väsentlig del i en litterär framgång man haft i Sverige.” Ytterligare skriver 

han: ”Iråkad modersmållöshet kan man försöka göra dygd av, bota eller dölja. Även 

kombinationer är möjliga.” Han hänvisar därmed till essän om Franz Kafa av Deleuze och 

Guattari. Kafka skrev nämligen på tyska, men bodde i Prag.254 Ytterligare skriver Zilliacus: ”I 

en mindre litteratur, hävdar Deleuze och Guattari i sin Kafkabok, är allt politiskt. Medan stora 

litteraturer låter intriger på individplanet förena sig med annat individuellt – låt vara mot en 

social fond – leder själva snävheten hos en mindre litteratur till att allt individuellt omedelbart 

knyts an till polis, att det blir samfundsrelaterad. Om detta påstående läggs över svensk 1900-

talslitteratur i Finland kan det kanske bidra till att förklara en egenhet hos den.”255 

Tidigs undrar vidare om det är sant att den finlandssvenska prosan under åren 

kring millennieskiftet plötsligt har lyckats spränga det trånga rummets gränser, också i fråga 

om hur finlandssvenskt litteraturspråk får se ut. ”Jag ställer mig fortsatt tveksam till idén om en 

plötslig ökning av flerspråkighet i finlandssvensk litteratur, främst på grund av att den tidiga 

finlandssvenska och den förfinlandssvenska litteraturen talar ett annat språk, eller snarare flera 

                                                           
251 Deleuze, G., Guattari, F. (2012), Kafka – För en mindre litteratur (översättning av Cepciansky, V., Pedersen, 
D.), Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, (originalverket publicerades 1975), s. 34. 
252 Ibid., s. 39. 
253 Tidigs, J. (2014), s. 38. 
254 Zilliacus, C., ”Finlandssvensk litteratur”, i Finlands svenska litteraturhistoria: Andra delen: 1900-talet, Ekman, 
M. (red.) (2000), Helsingfors; Svenska litteratursällskapet i Finland; Stockholm: Bokförlaget Atlantis, s. 15 f. 
255 Zilliacus, C., ”Mellan finskt och svenskt, den finlandssvenska litteraturen 1900 – 2012”, i Ekman, M. (red.) 
(2014), s. 364. 
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språk […]. Utanför gränserna för det trånga rummets historieskrivning har det […] funnits en 

mängd författare vars svenska givit rum för både inom- och utomspråklig variation. […] också 

i tidigare svenskspråkig prosa från Finland finns litterär flerspråkighet som är både riklig, 

variationsrik och litterärt effektiv.” Enligt Tidigs är flerspråkighet betydelsefull: ”Litterär 

flerspråkighet är en både samlande och splittrande kraft, ett fenomen som inte nödvändigtvis 

innebär ett ifrågasättande av enspråkighet som samhällelig, språklig och litterär norm, men som 

kan utgöra en radikal kritik av enspråkighetsnormen och dess konsekvenser.”256 Även Michel 

Ekman skriver liknande saker om flerspråkighet. ”Det finlandssvenska litterära språket är inte 

isolerat från det allmänsvenska utan kan ses som en del av detta. Men det litterära språket 

rymmer stor variation, dels genom att författarna har olika språkvanor och växlar stil i olika 

genrer, dels genom att de språkliga verkligheter som de skildrar skiljer sig från varandra. […] 

I den mån finlandssvenskarna lever i kontakt med den finska kulturen kan deras språk vara 

starkt påverkat av finskan.” Ibland är influenserna så omfattande att sverigesvenska läsare 

skulle ha svårt att förstå vissa finlandssvenska texter.257 Finlandssvensk litteratur är alltså 

finlandssvensk eftersom den blir politisk på grund av att den är en ”mindre litteratur”. På detta 

sätt skulle den finlandssvenska litteraturen kunna skiljas från sverigesvensk och finsk litteratur. 

Specifikt för Där vi en gång gått gäller att boken också blir politisk genom att Westö tar upp 

saker som inbördeskriget, språk och klass.  

                                                           
256 Tidigs, J. (2014), s. 313 f. 
257 Ekman, M. (2014), s. 26. 
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4. Reception 

Romanen de fûke 

Rink van der Velde är Frieslands mest framgångsrika författare och i allmänhet säger kritikerna 

att romanen de fûke är hans bästa verk.258 Ändå finns det inte så många nederländska tidningar 

som har skrivit om Rink van der Veldes berättelse. Egentligen handlar det bara om tidningarna 

Leeuwarder Courant och Fryske Koerier, två tidningar i Friesland, som har skrivit en del om 

de fûke. Dessutom finns det inte så många recensioner heller, utan romanen nämns ganska ofta 

i samband med andra saker. Så refererar journalister exempelvis till romanen de fûke när man 

skriver om: en ny bok av samma författare (i så fall nämner man att han ”också skrev de fûke”), 

pjäsen de fûke (som är baserad på romanen), bokförsäljning i Friesland (de fûke var väldigt 

populär) eller den frisiska litteraturen i allmänhet (de fûke betraktas som en klassiker).  

 De flesta artiklar hittade jag med hjälp av Delpher, en online databas med texter 

från fler än en million tidningar, 1.5 million tidskriftssidor och fler än 90 000 böcker från 1600-

talet till 1900-talet.259 Jag gjorde två sökningar. Den första sökningen gjordes med termen ”de 

fûke”, alltså den frisiska titeln av romanen. I och för sig skulle den här sökningen också kunna 

leda till artiklar om en vanlig ryssja, men det var sällan fallet. För det första är en ryssja inte ett 

ord som ofta förekommer i tidningsartiklar och för det andra är de flesta artiklar – även i frisiska 

tidningar – skrivna på holländska och då skulle det handla om ordet ”fuik” i stället. Totalt fick 

jag 403 tidningsartiklar som resultat. I många fall handlade det dock om reklamannonser eller 

artiklar som indirekt handlar om boken. Den andra sökningen gjordes med hjälp av termen ”de 

fuik” + ”Rink van der Velde”. Det ledde till 16 artiklar, varav bara två användbara som jag inte 

hade hittat med den första sökningen. 

Slutligen hittade jag ytterligare fyra artiklar på Sirkwy.nl, en hemsida om frisisk 

litteratur av Tresoar, det stora arkivet om den frisiska historien i Friesland.260 En av de här fyra 

artiklarna hade jag dock redan hittat genom Delpher.nl.  

Eftersom den här uppsatsen handlar om minoritetslitteratur, tog jag framför allt 

hänsyn till det. Under läsningen fokuserade jag på följande frågor: 

 Hur bedömer man boken?  

 Framställs boken som del av den frisiska eller den nederländska 

litteraturen? (på vilket sätt?) Vad sägs om det frisiska språket? 

                                                           
258 Se bland annat fotnot 5 och bilaga 5. 
259 Koninklijke Bibliotheek (2015), ”Over Delpher”, på Delpher.nl: 
http://www.delpher.nl/nl/platform/pages?title=over+delpher (hämtat den 11 december 2015). 
260 Tresoar (2015), ”Wat is Tresoar”, på Tresoar.nl, via: http://www.tresoar.nl/over/Pages/Wat-is-Tresoar.aspx 
(hämtat den 11 december 2015). 
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 Anses boken (tematiskt) som frisisk? (varför?) 

 

När romanen de fûke publicerades år 1966, blev det genast en stor succé. Journalister var alltid 

positiva när de skrev om boken. Journalister refererade dessutom ofta till romanen i andra 

artiklar. Påfallande är dock att det inte finns så många recensioner av boken. Egentligen finns 

det bara två artiklar som verkligen handlar om själva romanen. Det var först efter de fûke som 

han blev en känd författare och det är nog därför det inte finns så många artikeln om denna 

roman. Den första artikeln är från den 22 oktober 1966. Recensionen skrevs av Marten 

Sikkema. Bredvid en ingående beskrivning av berättelsen, bedömer han boken på följande sätt: 

”’De fûke’ is in boek, dat men yn ien sike útlêst en dat oan alle kanten foldocht, hwant de 

biskriuwing fan it formidden, de tekening fan de karakters, foaral dat fan de haedfiguer, en de 

spanning en de sfear, it is allegearre allike masterlik. Meine Walta makke in knap omslach.”261 

Ytterligare är Sikkema väldigt positiv om den komprimerade stilen i berättelsen. Enligt 

recensenten skulle van der Velde bara skriva det viktigaste i boken, vilket skulle göra 

berättelsen mycket kraftigare: ”Van der Velde is yn syn skriuwen folslein, mar jowt ek net mear 

as dat perfoarst nedich is. Hy skriuwt skerp op it doel ta en fordjippet him net ien kear yn 

oerstallige omballingen. Dêrom is er ek in moderne auteur. […] De ynfloed fan de filmtechnyk 

is dúdlik to bispeuren.”262 Den andra artikeln publicerades i Friese Koerier på den 17 december, 

samma år. I den här recensionen finns också en utförlig beskrivning av berättelsen. Kritikern 

skriver att: ”’De Fûke’ is ûnbitinge it bêste fryske boek, dat ik dit jier ûnder eagen krige.”263 

 Rink van der Veldes bok publicerades i den så kallade Fryske Paperbackrige, 

alltså en rad frisiska böcker som utkom samtidigt som serie. En journalist på Nieuwsblad van 

het Noorden (en tidning i Groningen; provinsen som ligger öster om Friesland), skriver att de 

fûke är den bästa romanen i den här serien och även den bästa romanen som har skrivits av Rink 

van der Velde: ”Die eer kon wel eens toekomen aan de korte, indringende novelle ’De fuke’ 

[sic] (De fuik) die Rink van der Velde schreef. Van deze jonge schrijver verschenen al drie 

                                                           
261 ”’De fûke’ är en berättelse som man läser i ett andetag och en bok som stämmer på alla sätt. Beskrivningen 

av miljön, skildringen av karaktärerna, särskilt den av huvudpersonen, och spänningen och sfären, det är allt 
lika utmärkt. Meine Walta gjorde ett bra omslag.” Citat hämtat från: Sikkema, M. (1966, den 22 oktober), ”’De 
fûke’ fan Rink van der Velde: koart en krêftig”, i Leeuwarder Courant, s. 22, via Delpher (hämtat den 13 januari 
2016). 
262 ”Van der Velde är fullständig i skrivandet, fast han inte säger mer än vad som är absolut nödvändigt. Han 
skriver rakt till målet och tar inte hänsyn till överflödiga bisaker. Därför är han också en modern författare. […] 
Påverkan av filmtekniken visas tydligt.” Citat hämtat från: Ibid. 
263 ”’De fûke’ är utan tvekan den bästa frisiska boken som jag fick läsa i år.” Citat hämtat från: ”Rink van der 
Velde: De Fûke troch soberens aangripend forhael” (1966, den 17 december), i Friese Koerier, s.13, via Delpher 
(hämtat den 13 januari 2016). 



78 
 

knappe romans in het Fries, maar dit nieuwe boek is wel zijn beste werk.”264 Senare skriver 

samma tidning om en ny serie frisiska paperbackböcker och att Rink van der Veldes ”nya bok” 

i denna serie inte är lika bra som hans berättelse de fûke som släppts tidigare: ”[…] ’De fûke’ 

behoort tot het beste wat er de laatste jaren in het Fries werd gepubliceerd […].”265 

År 1967 får Trinus Riemersma Gysbert Japicxpriset för romanen Fabryk. I olika 

tidningsartiklar läser man dock att om han inte hade fått priset, skulle Rink van der Velde ha 

fått det i stället: ”Der hat gjin spul om west, sei de hear Smit mei klam. Elk hat de literaire 

kwaliteiten fan de beide auteurs hifke en syn kar dien. Dat dy kar forskillend útfallen is, wie net 

oars. As Fabryk der net west hie, wie de kar grif ienriedich op De Fûke fallen.”266 Ibland fanns 

det även upprörda personer som tyckte att Rink van der Velde borde ha vunnit, så skriver den 

frisiska författaren Steven de Jong till exempel: ”Fabryk bliuwt in nijsgjirrich debút en as der 

neat betters wie, hie literair sjoen Trinus de priis earlik fortsjinne. Mar N.B. De Fûke fan Rink 

van der Velde wurdt der neist steld. Dat is nou krekt it boek, dat alles hat what Fabryk mist en 

alles mist what Fabryk tefolle hat.”267 

År 1977 uppför den frisiska teatern Tryater en pjäs med titeln de fûke. I artiklarna 

om pjäsen nämns också ofta att skådespelet är baserat på romanen med samma namn av Rink 

van der Velde och att den boken ofta betraktas som författarens bästa verk: ”It stik is in 

biwurking fan de roman mei deselde namme fan Rink van der Velde. De skriuwer hat syn boek, 

dat yn 1966 forskynde, sels omwurke. ’De Fûke’ wurdt troch in soad minsken sjoen as it bêste 

wurk fan Van der Velde.”268 

                                                           
264 ”Kanske förtjänar den påträngande kortromanen ’De fûke’ av Rink van der Velde denna ära. Den här unga 

författaren har redan skrivit tre vackra romaner, men den här nya boken är visst hans bästa verk.” Citat hämtat 
från: ”Friese schrijvers leveren elke twee maanden een nieuw boek in het Fries” (1966, den 30 september), i 
Nieuwsblad van het Noorden, s. 3, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
265 ”’De fûke’ är ett av de bästa frisiska verken som har publicerats under de senaste åren.” Citat hämtat från: 

Terpstra, P. (1967, den 10 oktober), ”18 schrijvers maakten Het Geschenk voor de Friese boekenweek”, i 
Nieuwsblad van het Noorden, s. 5, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
266 ”Man har inte bråkat, sa herr Smit med eftertryck. Varje person har bedömt de litterära kvaliteterna hos 
båda författare och gjort ett val. Att man valde olikt, är bara så. Om romanen Fabryk inte hade varit med, hade 
alla säkert röstat för De fûke.” Citat hämtat från: ”Trinus Riemersma: Myn fijannen binne myn ynspiraasje” 
(1967, den 13 oktober), i Friese Koerier, s. 17, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
267 ”Fabryk är en intressant debut och om det inte hade funnits något bättre, hade Trinus litterärt sett verkligen 
förtjänat. Men, n.b. De fûke av Rink van der Velde existerar också. Och det är precis boken som omfattar allt 
som Fabryk saknar och saknar allt som Fabryk har för mycket.” Citat hämtat från:  
”Een jeugdige Tsjerne en een stekelige Strikel” (1967, den 12 december), i Friese Koerier, s. 8, via Delpher 
(hämtat den 13 januari 2016). 
268 ”Pjäsen är en bearbetning av romanen med samma namn av Rink van der Velde. Författaren har själv 
bearbetat boken, som publicerades 1966. ’De fûke’ betraktas av många som van der Veldes bästa verk.” Citat 
hämtat från: ”’Tryater’ bringt ’De Fûke’ op it toaniel” (1977, den 18 mars), i Leeuwarder Courant, s. 27, via 
Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
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Särskilt intressant är en kommentar som skrevs av Pieter de Groot. Han skriver 

att han tycker att Bouke Oldenhof (samma person som har skrivit en litteraturhistoria om frisisk 

litteratur) borde ha tagit med romanen de fûke i en antologi om den frisiska litteraturen. 

Oldenhof hade utelämnat denna bok, eftersom den enligt honom var för gammal, men De Groot 

tycker att det inte stämmer: ”[…] wy moatte ús ferkeapje mei kwaliteit, net mei ynteelt. Dêrom 

krekt hie De Fûke net ûntbrekke mocht yn in blomlêzing, dy’t tsjinst doch as it flaggeskip fan 

de hjoeddeiske Fryske literatuer.”269 Alltså, knappt 30 år efter att boken publicerades, fanns det 

fortfarande folk som tyckte att boken tillhörde den ”samtida” – artikeln skrevs 1994 – bästa 

frisiska litteraturen. 

* 

Det är inte helt konstigt att framför allt de icke-frisiska tidningarna påpekar att Rink van der 

Veldes böcker är frisiska. För frisiska tidningar är det nog en självklarhet att de är det (trots att 

många artiklar i frisiska tidningarna är skrivna på holländska). Bland annat i de tidigare nämnda 

artiklarna i Nieuwsblad van het Noorden påpekas tydligt att van der Veldes böcker är skrivna 

”på frisiska”.270  

 I den frisiska tidningen Friese Koerier skriver man dock uttryckligen att boken 

utspelar sig i Friesland: ”De jonge auteur Rink van der Velde, dy’t syn namme fêstige hat mei 

de boeken ’Joun healwei tolven’ en ’Beafeart nei Saint-Martin’hat yn syn nijste útjefte ’De 

Fûke’ it plak fan syn hanneling yn Fryslân keazen.”271  

 Som skämt skriver samma tidning år 1967 att journalister som arbetar för Nieuwe 

Rotterdamse Courant (tidningen i Rotterdam, Holland, under den tiden) inte förstår frisiska, 

eftersom de översatt ordet ”fûke” (ryssja) med ”fuhe” – som inte är ett ord på holländska – och 

förklarar att detta ord betyder ”frukt”. Man skulle ha skrivit det i en artikel i samband med 

Gysbert Japicxpriset som vanns av Trinus Riemersma. Trots att det handlar om ett misstag, är 

det påfallande att en frisisk tidning skriver en artikel om det, för att framhäva att frisiskan är ett 

språk. 

                                                           
269 ”Vi måste sälja kvalité, inte inavel. Det är precis därför att De fûke inte fick missas i antologin, eftersom 
denna bok är flaggskeppet av dagens frisiska litteratur.” Citat hämtat från: Groot, de, P. (1993, den 22 oktober), 
”'Van der Velde gjin hege literatuer'”, i Leeuwarder Courant, s. 22, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
270 Se citaten under not 261 och 262. 
271 ”Den unga författaren Rink van der Velde, som blev känd genom böckerna: ’Joun healwei tolven’ en 
’Beafeart nei Saint-Martin’, bestämde att hans nya bok skulle utspelas i Friesland.” Citat hämtat från: ”Rink van 
der Velde: De Fûke troch soberens aangripend forhael” (1966, den 17 december), i Friese Koerier, s. 13, via 
Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
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 I tidningen Friese Koerier finns även en artikel om att man översätter romaner av 

Rink van der Velde till holländskan. Man framställer honom där som ”frisisk författare”.272 I 

tidningen Leeuwarder Courant skriver man även att det ”är bra” att en frisisk författare får en 

chans att bli känd i det nederländskspråkiga området.273 I den holländska tidningen De Tijd 

skriver man att man är nöjd med att boken har översätts till holländskan: ”Gelukkig is De ’Füke’ 

[sic] van Rink van der Velde uit het Fries vertaald in het Nederlands.”274 Angående 

översättningen till holländskan, skriver Ab Visser (som själv säger att han inte kan läsa frisiska, 

artikeln är också skriven på holländska) i Leeuwarder Courant att han tycker att de fûke är en 

av de bästa romanerna i Nederländerna om motståndsrörelsen. Visser hoppas även att 

författaren ska få mer uppmärksamhet i resten av landet genom översättningarna (han refererar 

här dock inte specifikt till romanen de fûke, utan till översättningar i allmänhet): ”Voor zover 

ik het bekijken kan, behoort Van der Velde tot de beste Moderne [sic] Friese schrijvers en ik 

hoop dat dit ook in Nederlandse vertaling tot de officiële Nederlandse literatuur, die zich zo 

graag uit gemakzucht van oogkleppen bedient, zal doordringen.”275 Intressant är att han skriver 

att den nederländska litteraturen ignorerar den frisiska litteraturen. De flesta litteraturvetare 

hävdar nämligen att den frisiska litteraturen är en litteratur i sig, bredvid den nederländska 

litteraturen (se kapitlet om frisisk litteratur). 

 Specifikt om språket skriver Marte Sikkema i recensionen som publicerades 1966 

i Friese Koerier att författaren behärskar det frisiska språket väldigt bra: ”Ik ken gjin modern 

frysk skriuwer, dy’t sa’n fieling en sa’n gewisse foar de tael hat.”276 I en annan artikel i 

Leeuwarder Courant, tre år efter att romanen publicerades, citeras även författaren själv. 

Författaren skulle ha skämts för att han hade skrivit sin första roman på holländska. Frisiskan 

skulle däremot ha varit det viktigaste språket för honom: ”Hy skriuwt yn it Frysk omt it syn tael 

                                                           
272 ”Friese roman van Rink van der Velde wordt vertaald” (1967, den 27 november), i Friese Koerier, s. 11, via 

Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
273 ”Ingeboekt” (1970, den 11 april), i Leeuwarder Courant, s. 5, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
274 ”Lyckligtvis har De fûke av Rink van der Velde översatts från frisiskan till holländskan.” Citat hämtat från: 
”Tijd voor een boek: De Fuik” (1970, den 9 maj), De tĳd, s. 10, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
275 ”Såvitt jag kan bedöma det, tillhör van der Velde till de bästa moderna frisiska författarna och jag hoppas att 

man genom översättningar också kommer att förstå det i den nederländska litteraturen, som på grund av 
lättjan ofta ignorerar saker.” Citat hämtat från: Visser, A. (1973, den 4 augusti), ”Rink van der Velde, schrijver 
van formaat”, i Leeuwarder Courant, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
276 ”Jag känner ingen modern frisisk författare, som har så mycket känsla och förståelse av det [frisiska] 

språket.” Citatet hämtat från: ”Rink van der Velde: De Fûke troch soberens aangripend forhael” (1966, den 17 
december), i Friese Koerier, s. 13, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
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is, omt-er tinkt en dreamt yn it Frysk ’en as ik op myn stjerbêd noch in lêste wurd útsprekke 

wol, sil dat ek yn it Frysk wêze […].’”277  

* 

Bortsett från språket och det faktum att författaren profilerar sig själv som frisisk författare, 

sägs ibland om romanen att den tematiskt sett är frisisk. Det visar sig exempelvis i recensionen 

i Friese Koerier: ”Alle uterlik dramatysk effekt is hjir mijd. Ynsté fan to formulearjen: ’Ik bin 

in Fries en ik lit my net brekke; jimme kinne my freegje en dwaen hwat jim wolle, jim sille neat 

mear út my krije en ik bin ré om foar de frijheit te stjerren’, -folstiet er simpel wei mei: ’It kin 

sa wol ta.’” Med andra ord, utifrån idén om ”den frisiska friheten”, fattar läsaren att boken 

innehåller frisisk tematik. Det är bara författarens stil som gör det implicit, så skriver 

journalisten.278 Påfallande är att i många annonser står att boken handlar om: ”in lyts man dy’t 

se net lyts krije koene.” Det stämmer bra överens med det frisiska idealet att man inte vill böja 

sig för andra.279  

 När Sikkema skriver en recension om romanen Rjochtdei i Leeuwarder Courant, 

nämner han att Rink van der Veldes romaner ofta utspelas i andra länder. Det var dock inte 

fallet i de fûke och att det var kanske precis därför att han tyckte bättre om denna bok: ”De 

boeken fan Rink van der Velde spylje gauris om fierrens en miskien spilet dat der wol yn mei, 

dat ik foar nou just ’De fûke’, dat yn Fryslân spilet, it heechst haw […].”280 Med andra ord, den 

här romanen är mer en frisisk bok än de andra romanerna, eftersom den inte utspelas i ett annat 

land. Påfallande är att journalisten Pieter Terpstra av den Groningska tidningen Nieuwsblad van 

het Noorden hävdar samma sak: ”Dat z’n in Friesland gesitueerde verhalen beter slagen dan 

die, welke in het buitenland spelen, is al gebleken.”281 

                                                           
277 ”Han skriver på frisiska eftersom det är hans språk, eftersom han tänker och drömmar på frisiska, ’och om 

jag på dödsbädden vill säga några sista ord, då ska det också vara på frisiska’” Citat hämtat från: ”Gâns minsken 
op Frysk-Israëlyske joun Drachten” (1969, den 8 november), i Leeuwarder Courant, s. 9, via Delpher (hämtat 
den 13 januari 2016). 
278 ”Alla dramatiska effekter har undvikits. I stället för att formulera: ’Jag är en fris och ni kan inte psykiskt bryta 
ner mig; ni kan fråga och göra vad ni vill, ni ska inte höra något mer av mig och jag är villig att dö för friheten’, -
säger han enkelt: ’Det räcker’.” Citat hämtat från: ”Rink van der Velde: De Fûke troch soberens aangripend 
forhael” (1966, den 17 december), i Friese Koerier, s. 13, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
279 ”En liten man som man inte kunde knäcka.” Citat hämtat från: ”In kroade mei kikkerts: Fryske Paperbackrige 
Fryske útjowers en Stifting Fryske Boek komme mei hwat nijs” (1966, den 29 september), i Leeuwarder 
Courant, s. 9, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
280 ”Rink van der Veldes böcker utspelas ofta i andra länder och kanske är det därför att jag just De fûke, som 
utspelas i Friesland, uppskattar mest.” Citat hämtat från: Sikkema, M. (1968, den 15 juni), ”Skiednis fan efter it 
Izeren Gerdyn „Rjochtdei" fan Rink van der Velde: in oanwinst” i Leeuwarder Courant, s. 25, via Delpher 
(hämtat den 13 januari 2016). 
281 ”Att hans böcker som utspelas i Friesland lyckas bättre än dem som utspelas i utlandet, har redan visats.” 
Citat hämtat från: Terpstra, P. (1975, den 15 november), ”Van Durk Snoad naar Pake Sytse” i Nieuwsblad van 
het Noorden, s. 38, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
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 Att de fûke är en frisisk roman blir nog tydligast i en artikel som skrevs i den 

holländska tidningen De Tijd. I denna artikel skriver man om författaren att: ”Hij is erin 

geslaagd de stoere onbuigzaamheid van de hoofdpersoon even scherp te karakteriseren als het 

Friese landschap. […] De visser is even ongevormd en onverzettelijk als het Friese land.”282 

 I sin recension av romanen Durk Snoad av Rink van der Velde i Leeuwarder 

Courant, skriver Freark Dam att de fûke är författarens bästa verk: ”Van der Velde, fij fan alle 

psychologisearjen en mei in ôfgriis fan greate wurden en sentimentaliteit, hat blykber sa’n 

sterke affiniteit hawn mei de haedfiguer fan De Fûke, dat er in literair masterwurkje wist to 

skriuwen oer dizze dwerse, suver asosiale keardel dy’t troch de dea foar kar to nimmen boppe 

it libben-yn-ûnfrijens ’mear as oerwinner’ waerd.” Det här citatet visar att man direkt hänvisar 

till den frisiska friheten, när man refererar till romanen.283 

  

                                                           
282 ”Han har lyckats med att karakterisera huvudpersonens tuffa okuvlighet lika skarpt som det frisiska 
landskapet. […] Fiskaren är lika plump och orubblig som det frisiska landet.” Citatet hämtat från: ”Tijd voor een 
boek: De Fuik” (1970, den 9 maj), i De tĳd, s. 10, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 
283 ”van der Velde, som inte psykologiserar och avskyr stora ord och sentimentalitet, hade tydligen en stor 
affinitet med huvudpersonen i De fûke. Det ledde till att han lyckades med att skriva ett litet mästerverk om 
den här tjuriga, nästan asociala karlen som genom att föredra döden framför livet-i-ofrihet blev ’mer än 
övervinnare’.” Citat hämtat från: Dam, F. (1971, den 6 november), ”Rink van der Velde Foroaring fan lucht”, i 
Leeuwarder Courant, via Delpher (hämtat den 13 januari 2016). 



83 
 

Romanen Där vi en gång gått 

Också Där vi en gång gått fick väldigt bra kritik. Romanen belönades till och med 

Finlandiapriset år 2006. Finlandiapriset utdelas årligen av Finlands bokstiftelse ”till en 

meriterad finsk roman (författad av en finsk medborgare). Prisets värde är 30 000 euro. 

Prissumman är enligt finansministeriets beslut skattefri.”284 Såväl sverigesvenska som 

finlandssvenska recensenter var positiva till boken. Artiklarna till den här receptionsdelen 

hittade jag med hjälp av databasen ArtikelSök via Uppsala universitets hemsida.285 Databasen 

ger tillgång till över två miljoner poster. På BTJs hemsida, förlaget som erbjuder databasen, kan 

man läsa följande om söktjänsten: ”I ArtikelSök indexeras fortlöpande material ur 2 svenska 

dagstidningar och 240 tidskrifter. Databasen uppdateras dagligen och varje år tillkommer cirka 

20 000 poster.”286 Företaget BTJ består av de två bolagen BTJ Sverige AB och BTJ Finland Oy. 

BTJ är alltså aktivt i såväl Finland som Sverige och det betyder att jag kunde hitta artiklar från 

både sverigesvenska och finlandssvenska tidningar på ArtikelSök.287 

För recensionerna av romanen, använde jag först söktermen: ”Där vi en gång 

gått” och sedan Kjell Westö (utan paranteser). Den första söktermen gav 16 resultat, fast jag 

bara kunde hitta 9 av de här artiklarna (antingen via själva databasen eller via hemsidan på en 

av tidningarna). Den andra söktermen gav 235 resultat, varav 17 om romanen Där vi en gång 

gått (den extra sökningen ledde till en extra artikel). Sju artiklar publicerades i sex av Sveriges 

största tidningar, nämligen: Sydsvenska Dagbladet, Svenska Dagbladet (2 artiklar), Expressen, 

Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad och Arbetet. Tre av de hittade artiklarna publicerades i den 

finländska tidningen Hufvudstadsbladet.  

Jag är medveten om att Westös roman publicerades samtidigt på finska och 

svenska, men jag har ändå valt att bara använda svenskspråkiga recensioner. Delvis beror det 

på att jag inte behärskar det finska språket, men det faktum att jag har begränsat utrymme i 

uppsatsen var också en viktig anledning till beslutet.  

Själva analysen av artiklarna sker på samma sätt som tidigare och det betyder att 

jag framför allt ska ta hänsyn till hur recensenterna skriver om romanen i relation till begreppet 

”minoritetslitteratur”. Jag tar de följande frågorna som utgångspunkt: 

 Hur bedömer man boken? 

                                                           
284 Finlands bokstiftelse (2014), Finlandiapriset, via: http://kirjasaatio.fi/sv/priserna/ (hämtat den 30 oktober 
2015). 
285 Söktjänsten ArtikelSök använde jag via Uppsala Universitets hemsida på den 8 april 2016, via länken: 
http://sob.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok. 
286 BTJ Group AB (2016), Våra tjänster: ArtikelSök, via: http://corp.btj.se/?id=836 (hämtat den 8 april 2016). 
287 BTJ Group AB (2016), Om BTJ, via: http://corp.btj.se/?id=3375 (hämtat den 8 april 2016). 
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 Framställs boken som svensk, finsk eller finlandssvensk? (på vilket sätt?) 

Vad sägs om det (finlands)svenska språket? 

 Anses boken tematiskt som finlandssvensk? (varför?) 

 

Både i Finland och Sverige skrev recensenter enbart positivt om romanen Där vi en gång gått. 

Den första artikeln som jag kunde hitta om denna bok, publicerades i den finländska tidningen 

Hufvudstadsbladet. Med anledning av ”den nya romanen” gjordes en intervju med Westö och 

journalisten beskriver boken på följande sätt: ”Det här en typisk Westö-bok i bemärkelsen att 

här finns stora svepande historiska resonemang, ett tema som kretsar kring skuld, saknad och 

ansvar – och fotboll och jazz.”288 Det här anger att man utgår ifrån att läsaren vet vem Westö 

är. Han är en känd författare och har en alldeles egen författarstil. Drygt två veckor senare 

publicerades en recension skriven av Eva Kuhlefeldt och hon skriver: ”Den intensitet och 

intellektuella klarhet, den precision och elegans med vilken Westö återskapar ett föränderligt, 

levande och pulserande Helsingfors är oöverträfflig.”289 

 I stora svenska tidningarna skriver man också entusiastiskt om Där vi en gång 

gått, fast artiklarna i allmänhet är mycket kortare (vilket förstås skulle kunna bero på att Westö 

kommer från Finland och inte betraktas som svensk författare). Ändå använder man i Sverige 

liknande ord när det gäller romanen. I Sydsvenska Dagbladet skriver Åke Leijonhufvud: 

”Längtar ni efter att försvinna in i en traditionell romanvärld av väldiga mått är Kjell Westös 

femhundra sidor tjocka Där vi en gång gått (Norstedts) ett utmärkt val.”290 I Svenska Dagbladet 

skriver Heidi von Born om ”Kjell Westös länge väntade roman” att: ”Westö skriver om sitt land 

med en unik närvaro och engagemang. Han sjunger sin stads sång med friskt mod, han har tagit 

sig den rätten.”291 Även här poängteras alltså att boken är ”unik”. I Expressen skrivs: ”Sällan 

har någon skildrat en stad med så kärleksfull uppmärksamhet på minsta skiftning som Kjell 

Westö sitt Helsingfors.”292 Påfallande är att Yrsa Stenius i Aftonbladet skriver att Westö 

ansluter sig ”till en aktuell europeisk, intellektuell strömning”. Hon skriver alltså tvärtemot att 

skrivandet inte är unikt, fastän själva uttalandet förstås kan betraktas som stor komplimang. 

                                                           
288 Teir, P. (2006, den 20 augusti), ”Staden som evig kuliss”, i Hufvudstadsbladet (hämtat den 7 april 2016). 
289 Kuhlefelt, E. (2006, den 7 september), ”Romanen som moraliskt företag”, i Hufvudstadsbladet, via ArtikelSök 
(hämtat den 7 april 2016). 
290 Leijonhufvud, Å. (2006, den 18 september), ”BOKHYLLAN. Helsingfors i närbild”, i Sydsvenska Dagbladet, via 
ArtikelSök (hämtat den 7 april 2016). 
291 Born, von, H. (2006, den 18 september), ”Där vi en gång gått: Westö sjunger sin stads sång”, i Svenska 
Dagbladet, via: http://www.svd.se/westo-sjunger-sin-stads-sang (hämtat den 7 april 2016). 
292 Schwartz, N. (2006, den 18 september), ”Helsingfors växer upp”, i Expressen, via ArtikelSök (hämtat den 7 april 
2016). 
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Stenius tycker att boken är välskriven och kallar den för Westös ”stora episka roman”.293 I 

Helsingborgs Dagblad karakteriserar Ann Lingebrandt boken också som den ”Stora Europeiska 

Romanen” och avslutar artikeln med följande mening: ”[…] ’Där vi en gång gått’ [är] en 

storslagen kollektivroman som ger pulserande liv åt en samling egenartade individer och målar 

upp ett överflödande detaljrikt panorama över en stad med växtvärk i en tid som sjuder av 

förändring.”294  

Den 20 oktober 2006 – alltså en månad senare än de stora tidningarna – publiceras 

även en recension i den svenska tidningen Arbetet. Det är intressant att boken även i denna 

tidning recenseras. Arbetet skriver nämligen bland annat om ”viktiga händelser inom den 

fackliga världen” och kanske är precis det anledningen till varför man skriver om Där vi en 

gång gått.295 Westös roman handlar ju väldigt mycket om de olika klasserna som fanns i 

Helsingfors under början av 1900-talet, och bland annat personer från arbetarklassen spelar en 

viktig roll i boken. Om romanen skrivs följande i tidningen: ”Westö är epiker. Hans text har 

spänst och språng, must och atmosfär. Miljöerna tränger sig på som vore man där. Han lockar 

fram tidsepoken så man känner dess vibrationer. Och han tecknar omsorgsfullt men ändå lätt 

den historiska bakgrunden till de fiktiva händelserna.”296 

Senare publiceras även i både Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet 

ytterligare en intervju med Kjell Westö, med anledning av romanen. I den först nämnda 

tidningen skriver Eva Bäckstedt artikeln Westös värld är tvåspråkig, som handlar om bland 

annat språksituationen i Finland.297 Artiklarna är egentligen inte recensioner, utan artiklar som 

belyser andra aspekter av boken som inte nämnts tidigare. Hällsten nämner dock ändå i 

Hufvudstadsbladet att berättelsen blev en stor succé: ”Romanen Där vi en gång gått tog fyra år 

att skriva och krävde arsenaler av energi, men gav Kjell Westö Finlandiapriset.”298 Jag tycker i 

övrigt att det är påfallande att det inte fanns några artiklar om exakt det faktum att Westö fick 

Finlandiapriset, även söktermen ”finlandiapriset” gav inga resultat av värde för uppsatsen. 

Däremot nämns i senare artiklar, ofta kort, att Westö har fått priset, alltså bara som faktum. 

                                                           
293 Stenius, Y. (2006, den 18 september), ”Inget glömt, inget förlåtet”, i Aftonbladet.se:  
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article10956741.ab (hämtat den 7 april 2016). 
294 Lingebrandt, A. (2006, den 19 september), ”Storslagen kollektivroman”, i Helsingborgs Dagblad, via 
ArtikelSök (hämtat den 7 april 2016). 
295 Arbetet (2016) ”Om Arbetet”, på Arbetet.se, via: http://arbetet.se/om/ (hämtat den 11 april 2016). 
296 Jern, H. (2006, den 20 oktober), ”Man känner tidsepokens vibrationer”, i Arbetet.se:  
http://arbetet.se/2006/10/20/man-knner-tidsepokens-vibrationer/ (hämtat den 7 april 2016). 
297 Bäckstedt, E. (2006, den 2 oktober), ”Westös värld är tvåspråkig”, i Svd.se: http://www.svd.se/westos-varld-
ar-tvasprakig_357738 (hämtat den 7 april 2016). 
298 Hällsten, A. (2006, den 8 december), ”Lyckan över att vara Westö”, i Hufvudstadsbladet, via ArtikelSök 
(hämtat den 7 april 2016). 
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Exempelvis i en artikel från september 2009 i Göteborgs-Posten (artikeln handlar om ”den nya 

romanen” Gå inte ensam ut i natten) står om Westö: ”Han har en stor och trogen läsarskara och 

har fått otaliga priser och utmärkelser. År 2006 belönades han med Finlands absolut tyngsta 

litteraturpris, Finlandiapriset, för Där vi en gång gått.”299 

I de hittade recensionerna skriver man alltså bara lovordande om romanen. Ändå 

fanns det också kritiker som var negativa. I en annan artikel från 2009, som också handlar om 

Gå inte ensam ut i natten, kan man läsa följande: ”Efter förra romanen ’Där vi en gång gått’ 

kom det viss kritik från borgerligt håll. Där ansåg man att Kjell Westö tog parti för de röda i 

det finska inbördeskriget 1918. En del läsare invände mot att Kjell Westös bild av de röda, 

förlorarna, var mer sympatisk än av de vita. ’Hade de röda vunnit hade ju Finland varit ryskt’, 

ansåg de.”300 Romanen handlar om inbördeskriget och konflikterna som fanns mellan två stora 

grupper i Finland, så det är inte helt förvånande att det finns vissa personer som är kritiska mot 

boken. 

* 

I artiklarna som publicerades i Hufvudstadsbladet, får man intrycket att det är ett slags 

självklarhet att Westö är finlandssvensk. Man kan exempelvis i Philip Teirs intervju läsa 

följande fråga och svar: ”Får du den fråga ofta? [om varifrån Westös klassmedvetenhet 

kommer] – Nästan aldrig av finskspråkiga journalister. Det tycks vara typiskt finlandssvenskt 

att man tycker att det är märkvärdigt att tala om klass. Det ser man på insändarna i Husis också: 

det finns en grupp människor för vilka det bara existerar ett sätt att leva på – det borgerliga.” 

Och senare i artikeln: ”En enkel fråga: har du blivit rik på skrivandet? – Jag kan säga så här – 

grundutgångspunkten i Svenskfinland är att man förtjänar skitdåligt på att skriva. Man är alltid 

beroende av stipendier. Jag är privilegierad på det sättet att mina böcker har blivit översatta till 

finska, säljer hyfsat och kommer i nya upplagor. Jag kan leva något slags medelklasstillvaro.” 

Båda de här citaten visar att Westö själv gör en tydlig skillnad mellan saker som ”finskspråkiga” 

och ”Svenskfinland”.301 Westö säger implicit att han betraktar sig som finlandssvensk. I den 

andra artikeln i Hufvudstadsbladet sägs ingenting heller explicit om att Westö är 

finlandssvensk. Man känner Kjell Westö och behöver inte introducera honom. Man nämner 

däremot att romanen handlar om staden Helsingfors och att berättelsen utspelar sig under det 

finska inbördeskriget. Den enda anvisningen som läsaren får om att Westös bok skulle kunna 

                                                           
299 Posti Sjöman, S. (2009, den 12 september), ”På djupet i Helsingfors”, i Göteborgs-Posten, via ArtikelSök 
(hämtat den 11 april 2016). 
300 Gripenberg, P. (2009, den 8 augusti), ”Kjell Westö sätter punkt”, i Dagens Nyheter, via ArtikelSök (hämtat 
den 11 april 2016). 
301 Teir, P. (2006), Hufvudstadsbladet. 
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vara finlandssvensk, är att Kuhlefelt skriver att boken är utgiven av Söderströms, vilket ju är 

ett finlandssvenskt förlag.302 Å andra sidan skriver man i såväl Expressen303 som Helsingborgs 

Dagblad304 att boken är utgiven av Norstedts. (Bara i Arbetet nämns att boken är utgiven av 

både Söderströms och Norstedts.)305 Att man skriver om förlaget avslöjar alltså inte så mycket. 

 I de svenska tidningarna står i varje artikel att Där vi en gång gått handlar om 

staden Helsingfors. På grund av detta skulle man förstås kunna anta att Westö är finlandssvensk 

(fastän en svensk författare i och för sig också skulle kunna skriva om denna stad). Hur som 

helst beskrivs författaren på olika sätt. Så läser man i Sydsvenska Dagbladet att ”Kjell Westös 

roman är bred som Finska viken och solid som Sveaborgs fästning.” Man nämner däremot inte 

att Westö själv är finlandssvensk.306 I Svenska Dagbladet skrivs att Westö är en finländsk 

författare, fast det också nämns att Westö använder både finlandssvenska och finska efternamn: 

”Det ger läsningen en speciell lyster också om man inte är finländare.”307 Med andra ord, Heidi 

von Born skriver artikeln för svenskar vilket Westö tydligen inte är. I Expressen nämns att 

Westö skriver om den ”svenskspråkiga befolkningen” av ”sitt Helsingfors”.308 I Aftonbladet 

påstås att Westö skriver ur ett ”finlandssvenskt perspektiv” och i Helsingborgs Dagblad läser 

man ”den finlandssvenske författaren”.309 

Den mest intressanta artikel angående litteraturtillhörigheten är nog Eva Bäckstedts 

artikel ”Westös värld är tvåspråkig”. I denna artikel sägs nämligen mycket om Kjell Westös 

bakgrund: 

Själv är Kjell Westö en levande bro över språkklyftan. Han växte upp i en svenskspråkig familj, 

men med massor av finskspråkiga kamrater. Han skriver på båda språken, även om det spontant har 

uppstått en genreuppdelning. I romaner och lyrik använder han bara svenska, men noveller, essäer, 

kröniker och andra texter skriver han lika gärna på finska. – Jag är nästan helt tvåspråkig, det är det 

som är min själ, säger han, och ler. Mycket riktigt har han en minst lika stor publik bland de 

finskspråkiga bokläsarna som bland de svenskspråkiga. Men visst är han trots allt också lite stolt, 

det medger han, över det storartade finlandssvenska litterära arvet, med namn som Edith Södergran, 

Gunnar Björling, Elmer Diktonius (som för övrigt apostroferas några gånger i Där vi en gång gått), 

och inte minst över dagens blomstrande romantradition.310 

                                                           
302 Kuhlefelt, E. (2006), Hufvudstadsbladet. 
303 Schwartz, N. (2006), Expressen. 
304 Lingebrandt, A. (2006), Helsingborgs Dagblad. 
305Jern, H. (2006), Arbetet. 
306 Leijonhufvud, Å. (2006), Sydsvenska Dagbladet. 
307 Born, von, H. (2006), Svenska Dagbladet. 
308 Schwartz, N. (2006), Expressen.  
309 Stenius, Y. (2006), Aftonbladet., Lingebrandt, A. (2006), Helsingborgs Dagblad. 
310 Bäckstedt, E. (2006), Svenska Dagbladet. 
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I det här citatet läser man alltså att Kjell Westö är tvåspråkig, men att han skriver sina romaner 

på svenska. Författaren skulle vara stolt över ”det storartade finlandssvenska litterära arvet” 

och dessutom börjar Bäckstedt artikeln med meningen: ”Här korsas vägarna mellan det finska 

och det finlandssvenska.”311  

Kort sagt används i artiklarna tre olika begrepp: Westö kallas för ”finländsk”, 

”svenskspråkig” och ”finlandssvensk”. I nästan alla artiklar skriver man att Westö skriver på 

svenska om staden Helsingfors. Trots att inte alla journalister explicit skriver att Westö är en 

finlandssvensk författare kan man ändå på grund av kontexten förstå det, även om man som 

läsare inte skulle känna till författaren. I alla fall finns det ingen Sverigesvensk journalist som 

skriver att Westö är en svensk författare. Westö är en känd författare i båda Finland och Sverige 

och därför behöver man nog inte heller förklara (varenda gång) vem han är i varje artikel. Hur 

som helst, i Philip Teirs intervju säger Westö själv dock tydligt vad han själv tycker: ”Och sen 

att jag redan som 9-10-åring började läsa aktivt på finska och snart blev ganska tvåspråkig. Jag 

har alltid känt mig utanför även om jag numera utan problem definierar mig som 

finlandssvensk.”312 

* 

Bortsett från författarens språk och egna bakgrund, kan man också undersöka vad som 

journalisterna skriver om en eventuell finlandssvensk tematik i romanen. I alla fall skriver man 

i Hufvudbladets artiklar tydligt att boken har det. Så skriver Teir exempelvis att: ”Som fond för 

Westös hela bok fungerar finska inbördeskriget, eller kanske inte just finska, utan 

finlandssvenska: en av poängerna har varit att visa att det fanns svenskspråkiga på bägge sidor.” 

I artikeln nämns även en anekdot om Westö, då han talade för en finskspråkig publik och 

använde uttrycket finlandssvenska röda: ”Då var det några äldre kvinnor i publiken som hajade 

till och sade att de inte haft en aning, att de alltid trott att finlandssvenskar var vita per 

automatik.” Kuhlefelt skriver senare i samma tidning: ”Och även om färgerna denna gång är 

rött och vitt har den skönlitterära formen inte använts som påverkningsmedel.”313 Även i de 

svenska artiklarna benämns skillnaderna mellan ”de röda” och ”de vita” i Finland, fast man 

fokuserar mer på det i Hufvudstadsbladet än i de svenska tidningarna. På nytt är det framför allt 

i artikeln ”Westös värld är tvåspråkig” som bäst beskriver romanens innehåll: 

Inbördeskriget måste naturligtvis i första hand förstås i politiska och sociala termer, men i Finland 

har det av hävd dessutom givits etniska, eller snarare språkliga förtecken. Det brukas tas för givet 

                                                           
311 Ibid. 
312 Teir, P. (2006), Hufvudstadsbladet. 
313 Kuhlefeldt, E. (2006), Hufvudstadsbladet. 
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att den finlandssvenska minoriteten praktiskt taget i sin helhet slöt upp på den vita sidan. Men i Där 

vi en gång gått berättar Kjell Westö också om svenskspråkiga röda. – Naturligtvis fanns det 

finlandssvenskar bland de röda, men det är okänt för många, säger Kjell Westö. – Jag tror att det 

hänger ihop med en utbredd myt om finlandssvenskarna att vi skulle vara någon sorts ”bättre folk”. 

Det stämmer inte, alla undersökningar visar att den svenskspråkiga gruppen har ungefär samma 

sociala sammansättning som den övriga befolkningen. – Men de svenskspråkiga röda har skurits ut 

ur historien, och att jag nu lyfter in dem igen kan nog väcka en del diskussion.314 

I citatet läser man inte bara att boken är skriven av en svenskspråkig författare och att 

berättelsen äger rum i Finland, utan också att Där vi en gång gått handlar om ”den 

finlandssvenska minoriteten” och om problemen som fanns mellan de olika grupperna under 

det finska inbördeskriget. Det faktum bekräftas av Hans Jern i Arbetet: ”Redan det att 

förekomsten av en svensk arbetarklass i Helsingfors lyfts fram på detta sätt är värd en eloge. 

Det är ett för många okänt faktum, både i Sverige och i det finska Finland, att det funnits och 

delvis ännu finns en sådan. Westö ger med sin roman den finlandssvenska arbetarklassen 

ansikten, liv och miljö. Han placerar in den som mänskor på den litteraturhistoriska kartan.”315 

I Expressen skriver Nils Schwartz: ”När Westö begränsar sitt persongalleri till 

Helsingfors svenskspråkiga befolkning läggs den sociala tonvikten av naturliga skäl på 

borgerligheten. Men staden rymmer också en svenskspråkig arbetarklass, vars kärna är ättlingar 

till österbottniska och nyländska småbrukare.”316 Att boken handlar om ”Helsingfors 

svenskspråkiga befolkning” tyder alltså på att även romanens tematik är finlandssvensk. 

Egentligen är det bara i det tidigare nämnda citatet i Helsingborgs Dagblad där man inte 

beskriver boken som finlandssvensk, utan europeisk: ”Med receptet på den Stora Europeiska 

Romanen för ögonen har författaren kokat ihop en välkryddad tidskrönika med ingredienser 

som jazz, fotboll, lungsot, hunger, fotografi, champagneorgier, spritförbud, krig, tennis, bobbat 

hår och mögliga fattigkaserner.” Ändå poängterar även Ann Lingebrandt i denna artikel att: 

”Westö hämtar sitt myller av karaktärer från samhällets alla skikt och låter de rödas och de vitas 

öden flätas samman.”317  

I artiklarna som jag hittade nämns inte alltid att romanen är finlandssvensk. 

Däremot läser man ofta att journalister nämner att boken handlar om bland annat de olika 

klasserna, konflikterna mellan de vita och de röda under det finska inbördeskriget och att 

                                                           
314 Bäckstedt, E. (2006), Svenska Dagbladet. 
315 Jern, H. (2006), Arbetet. 
316 Schwartz, N. (2006), Expressen. 
317 Lingebrandt, A. (2006), Helsingborgs Dagblad .  
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Finlands svenskspråkiga befolkning spelar en viktig roll. Sådana saker anger i alla fall implicit 

att bokens tematik är finlandssvensk. 
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5. Avslutning 
Kjell Westö och Rink van der Velde är båda författare av minoritetslitteratur. Deras böcker är 

skrivna på ett språk som har status som minoritetsspråk i landet där de kommer ifrån och verken 

som står i centrum i uppsatsen utgavs på förlag som bland annat utger frisiska respektive 

finlandssvenska böcker. På detta sätt kan Westö och van der Velde tydligt jämföras. Ändå skulle 

man kunna säga att den litterära situationen för bägge minoriteterna är omvänd.   

 I kapitel 2 om minoriteter och minoritetslitteratur skrev jag att begreppet ”frisisk” 

är väldigt gammalt. Redan för 2000 år sedan skrev Plinius den äldre om ”Frisii”. Forskare är 

oense om att det här folket är detsamma som friserna som bor i dagens Friesland, men ändå 

finns hos många bilden att friserna väldigt länge har bott i samma område. Den här (romantiska) 

idén har i alla fall spelat en viktig roll för den frisiska identiteten. En viss del tror även att det 

frisiska språket är 2000 år gammalt, fast språket antagligen inte uppstod förrän under perioden 

mellan 500–700-talet. Trots att frisiskan möjligtvis är äldre än holländskan, var det ändå det 

sista språket som var mest inflytelserikt de senaste seklen. Dessutom skrevs länge på latin. 

Förutom några runtexter har det under flera hundratals år skrivits väldigt lite på frisiska. Det 

var först under 1600-talet att antalet frisiska texter ökade snabbt för en kort stund eftersom 

Gysbert Japix gjorde språket populärt. Sedan skrevs det fram till 1800-talet väldigt lite återigen. 

Under romantiken ändrades dock mycket i Friesland. Den frisiska professorn Goffe Jensma 

menar att det fanns ett slags ”invention of tradition” under denna period. Medan resten av 

Nederländerna urbaniserades, skulle det hos den frisiska eliten från 1800-talet ha funnits en 

uppfattning om att det fanns ett slags ursprungligt gammal landsbygdstradition kvar i Friesland. 

Det var också först under 1800-talet att Friesland fick alltmer texter, vilket slutligen skulle leda 

till en egen frisisk litteratur.  

 Finlandssvenskarnas historia kan ingalunda jämföras med frisernas. Nationen 

Finland är endast hundra år gammal. Innan 1917 var Finland en del av Ryssland och före 1809 

var det vi idag kallar Finland, Sveriges östra rikshalva. Begreppet ”Finland” fanns under den 

tiden inte ens. Antagligen anlände de första svenskarna omkring 1100 till vad vi idag kallar 

Finland. I alla fall har området öster om Östersjön i över 500 år varit en del av Sverige. I motsats 

till frisiskan, var dagens minoritetsspråk länge det viktigaste språket. Svenskan var 

administrationens och litteraturens språk, medan finskan talades av gemene man. 

Språksituationen för de finskspråkiga liknar därmed den frisiska alltså mer än den svenska. Den 

stora skillnaden är dock att det finska språket alltid haft en större andel i landet. Dessutom har 

finskan slutligen blivit ett av de två huvudspråken i Finland, medan frisiskan aldrig blev det i 

Nederländerna. Eftersom man i flera hundratals år brukade tala om ”Sveriges östra rikshalva”, 
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har den svenskspråkiga delen av befolkningen som bodde där under en lång period aldrig 

betraktat sig som minoritet. Det var inte förrän under 1910–20-talen som begreppet 

finlandssvensk började användes allmänt. Den här omvända situationen för friserna och 

finlandssvenskarna, återspeglas även i kopplingen mellan språk och klass. Svenskan, som idag 

är minoritetsspråket, har länge förknippats med överklassen, medan majoritetsspråket finska 

just associerades med arbetarklassen. I Nederländerna ansågs frisiskan däremot som 

landsbygdens språk, medan holländskan talades av eliten. Fastän den verkliga situationen är 

mer komplicerad än så, är mitt intryck ändå att den här idén fortfarande lever kvar hos vissa 

personer i Finland och Nederländerna. 

* 

Det faktum att begreppet finlandssvensk är relativt ungt, gör även att definitionen 

finlandssvensk litteratur blir problematisk. Jag nämnde bland annat att författare som Runeberg 

och Topelius skulle kunna räknas till både den svenska och finlandssvenska (och även kanske 

finländska) litteraturen. Thomas Warburton hävdar därför att Finlands svenska litteratur är i 

dubbel mening provinsiell, eftersom den kan ses som svensk litteratur på utländsk botten, men 

samtidigt är den en viktig del av Finlands kulturliv. Det är alltså tydligen riksgränserna som 

spelar en viktig roll för definieringen av finlandssvensk litteratur. Det är en påfallande 

utgångspunkt, därför att man inte ser den situationen i Nederländerna och Belgien där man 

betraktar litteratur från båda länderna – alltså litteratur som är skriven på nederländska – som 

nederländskspråkig litteratur. Även för frisisk litteratur gäller att allt som är skrivet på frisiska, 

räknas som frisisk litteratur. Det här är dock likaväl en tveksam inställning, eftersom man på 

det här sättet exempelvis utelämnar verk av frisiska författare (som kanske till och med bor i 

Friesland) och har en tydlig frisisk tematik, fast är skrivna på nederländska. Med andra ord, 

finlandssvensk litteratur är snarare ett politiskt och ideologiskt begrepp, medan frisisk litteratur 

framför allt är definierad utifrån språk. Enligt vissa litteraturvetare, såsom Zilliacus och Tidigs, 

skulle det därför vara lämpligare att betrakta den finlandssvenska litteraturen som en mindre 

litteratur. Detta är ett begrepp som introducerades av Gilles Deleuze och Félix Guattari i boken 

Kafka. Pour une littérature mineure år 1975. Finlandssvensk litteratur är litteratur som en 

minoritet åstadkommer i ett stort språk, medan frisiskan däremot är ett mindre språk.  

En stor likhet mellan den frisiska och finlandssvenska litteraturen är att båda 

litteraturer började växa snabbt efter 1800-talet och att den här utvecklingen kan förklaras i 

ljuset av romantiken, då det uppstår ett självmedvetande bland såväl friserna som Finlands 

svenskspråkiga befolkning.  

* 
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I den här uppsatsen analyserades likheterna och skillnaderna mellan den frisiska och 

finlandssvenska litteraturen med hjälp av romanerna de fûke (1966) och Där vi en gång gått 

(2006). Huvudfrågan var: Hur gestaltas minoritetsproblematiken i romanerna de fûke (1966) 

av den frisiska författaren Rink van der Velde och Där vi en gång gått (2006) av den 

finlandssvenska författaren Kjell Westö? Jag tycker att man genom de här valda romanerna får 

en träffande bild av litteraturen i båda områdena. Delvis på grund av böckernas tematik och 

språk, men också för att de här berättelserna blev oerhört populära i Friesland och 

Svenskfinland. Vidare har romanerna översatts till andra språk och även blivit pjäs och film. 

Uppenbarligen kunde en stor del av såväl friserna som finlandssvenskarna relatera sig till 

romanerna. Dessutom räknas både van der Velde och Westö till de största författarna i 

Friesland, respektive Svenskfinland och det visar sig att båda författarna har betytt mycket för 

den frisiska och finlandssvenska litteraturen. 

 Rink van der Veldes de fûke är ett lämpligt exempel på frisisk litteratur på grund 

av olika skäl. Det mest påfallande är att boken skrevs på frisiska. Fastän det även finns tyskar 

(och kanske holländare) med i romanen, finns det ingen tyska, holländska eller något annat 

språk med. Berättelsen utspelas dessutom i Friesland och karaktärerna har frisiska namn. Som 

(nederländsk) läsare, förstår man genast att boken är frisisk. Ändå benämns aldrig explicit att 

huvudpersonen är det, vilket möjligen kan förklaras utifrån författarens kompakta skrivstil. 

Många frisiska litteraturvetare, och även jag, tycker dock att fiskaren i boken tydligt gestaltar 

idealet av den frisiska friheten. Huvudpersonen representerar vad många (nog framför allt 

frisiska) läsare tror (eller vill/tycker) att en fris är eller borde vara. Det här visas också i fiskarens 

karaktärsegenskaper. Jag anser att det även finns en tydlig koppling mellan språk och klass i 

Rink van der Veldes verk. Som tidigare nämnts uppkom under 1800-talet idén bland eliten att 

det levde en gammal landsbygdtradition kvar i Friesland, och det ser man också tydligt i de 

fûke. De som tillhör arbetarklassen är fattiga, dock stolta. Trots att överklassen har den politiska 

makten kan man inte tvinga personer från lägre klasser agera mot sin vilja. Det faktum att båda 

fiskaren och hans son blir mördade på grund av att de inte vill ge sig, kan läsas som att de 

förlorar striden, men även betraktas som en svaghet hos överklassen. Egentligen vinner 

tvärtemot arbetarklassen enligt principen att man är hellre död än slav. Trots att de här orden 

inte har använts i boken, var det ett budskap som Rink van der Velde antagligen ville förmedla. 

 Kjell Westös bok är till följd av delvis andra anledningar också ett lämpligt 

exempel på finlandssvensk litteratur. Där vi en gång gått har svenska som huvudspråk, men i 

motsats till de fûke kan man även läsa dialoger på många andra språk. Framför allt finska är 

viktigt i boken, men även språk som tyska, engelska och franska spelar betydelsefulla roller.  
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Dessutom tar Westö även upp en hel del dialekter i boken. Flerspråkighet är ett tydligt 

kännetecken av en mindre litteratur, såsom Zilliacus skriver. Westö skildrar Helsingfors som 

en mångspråkig stad och berättelsen följer personer utifrån många olika klasser. En påfallande 

likhet mellan båda romanerna är att det finns en stor stolthet bland arbetarklassen och att även 

i den här boken en av huvudpersonerna till följd av det blir mördad. Mazzarellas kritik att 

verklighetens mångfald i finlandssvensk litteratur ofta stark begränsas genom att den ses genom 

en enda huvudperson gäller alltså inte Westös roman. Tvärtom skriver han om ett komplicerat 

samhälle där språk inte per se är klassbunden. Med denna utgångspunkt avviker författaren från 

en gängse uppfattning om att svenskan skulle talas av överklassen och finskan av 

arbetarklassen. Ändå tycks det även i Där vi en gång gått vara så att det finns framför allt 

svenskspråkiga i överklassen. Westö försökte skapa en nyanserad bild och ville skriva en bok 

för hela nationen. Påfallande är idén om att en mindre litteratur enligt Deleuze och Guattari 

omedelbart blir politiskt, vilket säkert också är fallet hos Westö. Delvis beror det på tematiken: 

kriget mellan de röda och de vita, men också boken i sig är politisk, eftersom den är 

finlandssvensk, skriven av en finlandssvensk författare. Själva kontexten gör att man läser 

boken utifrån ett annat perspektiv. 

* 

För både de fûke och Där vi en gång gått gäller att det finns en koppling mellan klass och språk. 

I den frisiska romanen verkar arbetarklassen vara frisisk, vilket delvis kan förklaras utifrån den 

historiska idén att holländska talades av överklassen. Minoritetsproblematiken gestaltas genom 

tanken om den holländska överhärskningen i Friesland och det faktum att friserna alltid måste 

kämpa för sin frihet och sina rättigheter. Det är dock viktigt att observera att det även bland 

vissa auktoriteter i boken tycks finnas personer som kan tala frisiska och därför är bilden inte 

helt entydig. Intressant är för övrigt att friserna i verklighet har fått många fler rättigheter i 

perioden efter Andra världskriget. Deras position i samhället har alltså stärkts väldigt mycket. 

Ungefär samma sak ser vi i Där vi en gång gått, fast omvänt, där majoritetsspråket 

finska talas av arbetarklassen. Minoritetsproblematiken gestaltas utifrån det faktum att det finns 

färre svenskspråkiga i Finland. De vita (och, i förlängningen de svenskspråkiga), känner hotet 

av att de röda (och, i förlängningen de finskspråkiga), ska ta över makten i landet. Westö skriver 

att det bland många fanns en uppfattning om att ifall de vita inte hade vunnit inbördeskriget, så 

hade Finland blivit ryskt. Eftersom de vita vann kriget, återfick de makten i landet, fast även 

här gäller att framtiden blev lite annorlunda. De finskspråkiga andelen av befolkningen har 

nämligen växt på bekostnad av den svenskspråkiga och numera är de finskspråkiga i landet nog 

mer inflytelserika än de svenskspråkiga. 
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Diskussion 

Romanerna de fûke och Där vi en gång gått valdes eftersom böckerna haft ett stort genomslag 

i Friesland respektive Svenskfinland. Författarna är kända har betytt mycket för den frisiska 

och finlandssvenska litteraturen. En fråga som inte riktigt har behandlats i den här uppsatsen är 

varför precis de här böckerna – och författarna – har blivit så populära. Beror det framför allt 

på böckernas tematik eller är det kanske någonting annat? Det är viktigt att notera att det skrivs 

färre böcker på frisiska än på holländska och detsamma gäller finlandssvenska böcker; det 

skrivs fler böcker på finska än på svenska i Finland och det skrivs dessutom fler böcker på 

svenska utanför Finland. Jag kan därför tänka mig att en roman som skrivs av en författare som 

tillhör en av de här minoriteterna snarare uppmärksammas – framför allt av själva minoriteten 

– eftersom det helt enkelt finns färre minoritetsförfattare. Med andra ord, trots att man i första 

hand kanske har en liten läsarpublik som potential, är det måhända ändå lättare att sticka ut i en 

minoritetslitteratur, vilket också skulle kunna leda till att man relativt snabbt blir översatt till 

andra språk. Framgångsrika finlandssvenska författare har dessutom hela Sverige som 

potentiell läsarpublik. Angående frisisk litteratur kan jag tänka mig att de får ganska mycket 

uppmärksamhet av andra minoriteter som känner att de befinner sig i en liknande situation som 

friserna. I vilken utsträckning bidrar själva språket till bokens popularitet? 

 En annan intressant fråga är huruvida de här romanerna verkligen gestaltar 

minoritetsproblematiken på ett sådant sätt som de flesta friser och finlandssvenskar ser det. Som 

tidigare nämnts vet jag inte varför böckerna har blivit så populära, utan bara att de är det. För 

vidare forskning skulle det därför kunna vara intressant att undersöka huruvida man får liknande 

resultat angående minoritetsproblematiken om man tar andra romaner som utgångspunkt. Det 

här gäller i stor utsträckning Rink van der Veldes roman som är redan 50 år gammal. 

Uppfattningen om vad som är frisisk litteratur, och vilken problematik som är relaterad till det, 

kan ha ändrats mycket under ett halvsekels tid. Dessutom utspelas båda berättelserna under 

perioden före Andra världskriget, vilket betyder att författarna skrev om det förflutna. En annan 

fråga som man kan ställa sig i den ramen är om litteraturen tvärtom också kan ha påverkat 

debatten om minoritetsproblematiken. I båda romanerna ser man att arbetarklassen mer eller 

mindre blir besegrad av överklassen. Jag anser att författarna, bortsett från stolthet, även skildrar 

en känsla av underlägsenhet bland dem som tillhör arbetarklassen, vilket också kan vara viktigt 

för deras identitet. Finns det en växelverkan mellan litteratur och samhället här? Stämmer det 

att minoriteter (i det här fallet arbetarklassen) befinner sig i underläge eller är det framför allt 

en idé som man vårdar, exempelvis för att kunna få uppmärksamhet? Kan det också vara 
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någonting som man tror på, på grund av det som skrivs eller framhävs i litteratur och medier? 

Speglar författare i sina böcker en verklighet eller uppfattning som verkligen finns? Och har 

friserna och finlandssvenskarna fortfarande någonting att kämpa för eller har man nått sitt mål? 

Räcker det numera med lagarna och rättigheterna för minoriteterna? På vilket sätt påverkar 

förändringarna i samhället minoritetslitteratur? 

 Slutligen kan man oupphörligt diskutera vad som utgör den frisiska och den 

finlandssvenska identiteten. Enligt mig ändras uppfattningen om vad som är frisiskt eller 

finlandssvenskt hela tiden. Idén om den frisiska friheten att man är hellre död än slav är ett 

romantiskt ideal som möjligen inte i samma utsträckning lever kvar bland friserna, såsom under 

1960–70-talet, då de fûke var en oerhört populär berättelse. Detsamma gäller också 

uppfattningen om den rika svenska överklassen och den fattiga finskspråkiga arbetarklassen. 

Kommer de här uppfattningarna om den frisiska friheten och de ekonomiska skillnaderna även 

i framtiden att utgöra en viktig del av minoritetens identitet eller finns det då andra saker som 

man bryr sig om? Och hur viktig är just litteratur för identitetsskapandet? 
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Frieslands nationalsång 

En engelsk översättning av den frisiska nationalsången av Eeltsje Halbertsma. 

 

1. Friesian bloods come up wants to seethe and boil  

And through our veins flow! 

Fly up, we sing of the best land on the earth:  

Our Friesian land full of honour and glory! 

 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

 

2. How also from other nations, need, and sea threatened, 

age-old, beloved Frisian ground, 

Those stead fast bonds were never broken, 

that bound the Frisians to their land.  

 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

 

3. Unused to bowing, they stayed by the old folk in honor, 

their name and language, their sense of freedom. 

Their word was law, right, humble and true they teach, 

and opposed to coercion from whomever it might come.  

 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

 

4. Serene folk of this old name,  

Be always proud on your forefathers! 

Stay forever of the grey, high stem  

A green and mighty flowering offspring! 

 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground! 

Sound loud than and thunder far in a round:  

Your old honour, o Friesian ground!318  

  

                                                           
318 Texten hämtades från hemsidan Nationalanthems.info: Nationalanthems.info (n.d.), ”Frisia”, på 
Nationalanthems.info, via: http://www.nationalanthems.info/fri.htm (hämtat den 23 november 2015). 
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Bilaga 2: Frisisk litteratur och resten av världen 

Eftersom den frisiska litteraturen inte är så känd i andra länder och eftersom frisiska böcker inte 

översätts så ofta till andra språk, organiserade Het Nederlands Letterenfonds ”Den 

Nederländska Litteraturfonden” (organisationen som vill väcka uppmärksamhet för den 

nederländska litteraturen i utlandet) tillsammans med provinsen Friesland och Tresoar (frisisk 

historisk och litterär arkiv) en åtgärd för att främja den frisiska litteraturen i andra länder. År 

2013 åkte Alpita de Jong därför till bokmässan i Frankfurt (det är världens största bokmässa) 

med en broschyr med tio frisiska boktitlar.319 En av böckerna som jag behandlar i uppsatsen, 

de fûke (1966) av Rink van der Velde, var också med i den här broschyren.320 Själv påstår Alpita 

de Jong att många människor, läsare, författare och förlag utanför Friesland och Nederländerna 

aldrig har sett en frisisk roman eller diktsamling.321 Enligt Alpita de Jong finns det dessutom 

några andra svårigheter som gör att minoritetslitteratur ofta inte översätts till andra språk, såsom 

pengar och professionalitet. En annan anledning till att litteratur från en periferi ofta inte syns 

(så mycket) i andra litteraturer, skulle kunna bero på att det inte finns tillräckligt många som 

kan översätta böcker från exempelvis frisiskan till andra språk. För drygt två år sedan skrev den 

frisiska tidningen Leeuwarder Courant att man behöver fler översättare som skulle kunna 

översätta frisiska böcker till engelska eller tyska. Under den tiden skulle det bara ha funnits en 

eller två som skulle ha kunnat göra det.322  

Enligt Alpita de Jong skulle det finnas olika svårigheter som gör att 

minoritetslitteratur inte bli översätt till andra språk. Ett av problemen skulle vara att det är 

finansiellt mindre attraktivt för översättare att göra en översättning till ett minoritetsspråk. Det 

här har dessutom som följd att frisiska översättare ofta inte har så mycket arbete och därför är 

det svårare att få en professionalisering. Hon skriver att det däremot finns olika 

finansieringsmöjligheter för frisiska översättare, men för att kunna få ett stipendium måste man 

åtminstone ha gjort en översättning av god kvalité. Ett ytterligare problem är att det inte finns 

så många personer som kan kontrollera om en översättning är bra eller inte, eftersom det finns 

ganska få översättare som behärskar ett minoritetsspråk. Dessutom kan det vara olika personer 

                                                           
319 Heemskerk, G. (2013), ”Nei Frankfurt”, på Sirkwy.nl, via: http://www.sirkwy.nl/titel/904#.Vlgi7yvW720 
(hämtat den 27 november 2015). 
320 Jong, de, A. (2013), 10 Books from Friesland, Amsterdam: Nederlands Letterfonds, s. 11, på Letterfonds.nl, 
via: http://www.letterenfonds.nl/en/publication/90/10-books-from-friesland-autumn-2013 (hämtat den 27 
november 2015). 
321 Jong, de, A. (2013, den 27 september), ”Ferwûndering as útgongspunt”, på Sirkwy.nl, via: 
http://www.sirkwy.nl/titel/905#.Vlgn9SvW720 (hämtat den 27 november 2015). 
322 ”Meer vertalers nodig voor Friese boeken” (2013, den 1 oktober), på LC.nl, via: 
http://www.lc.nl/friesland/cultregio/meer-vertalers-nodig-voor-friese-boeken-16211303.html (hämtat den 24 
november 2015). 
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som vill att det ska komma en översättning av en bok. Såväl själva författaren eller översättaren 

som bokförlaget skulle kunna komma med initiativet. När det gäller frisiskan, finns det även 

några författare som själva kommer med en holländsk översättning, fast det händer inte så ofta. 

Om presentationen av de tio frisiska böckerna på bokmässan i Frankfurt (se inledningen), 

skriver de Jong att intresset för dem var väldigt stort. Större än man förväntade sig. Svårigheten 

är däremot att det tar många år att få kontrakt och ryktbarhet. Även för den holländska 

litteraturen i Nederländerna gäller att det tog ungefär tio år av hårt arbete för att bli framgångsrik 

i utlandet. Alpita de Jong förväntar sig att man inte ska se någonting liknande i den frisiska 

litteraturen, trots att Frankfurter bokmässan 2016 (då Nederländerna står i centrum) skulle 

kunna ge en impuls till den frisiska litteraturen, om man återigen skulle ge lite utrymme för att 

publicera frisiska böcker.323 

* 

I Friesland har man inte publicerat så många artiklar eller böcker om hur många översättningar 

det finns från frisiskan till andra språk och tvärtom. Jag mejlade därför till Teake Oppewal 

(samma person som jag flera gånger har referat till), med frågan om det finns aktuell 

information angående antalet översättningarna. Teake Oppewal arbetar för Tresoar: det frisiska 

historiska och litterära centrummet. På den 30 november 2015 fick jag ett mejl tillbaka av 

honom. Han skrev att praktikant Richard Heeres gjorde en inventering år 2001 för Frysk 

Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) (”Frisiskt litterärt museum och 

dokumentationscentrum”), som idag är en del av Tresoar. På hemsidan www.sirkwy.nl kan man 

även hitta alla böcker på frisiska som har publicerats sedan 2005, men listan som Heeres gjorde 

år 2001 har aldrig uppdaterats. Fastän den här informationen är nästan 15 år gammal, tycker jag 

att man ändå kan få en ganska bra bild av hur förhållandet är mellan översättningar från andra 

språk till frisiskan och tvärtom. 

Heeres skrev verket Frjemd wurdt eigen (”Okänd blir egen”), som publicerades i 

serien Byskriften år 2001. Verket omfattar en lista över alla frisiska översättningar, från alla 

tider, som han kunde hitta. I den inledande texten skrev han att det inte finns så många 

översiktsverk med översättningar från och till frisiskan. År 1962 publicerades boken 

Oersettingen yn it Frysk: ”Översättningar till frisiskan” av Klaes Dykstra. Det handlar om en 

inventering från 1800 – 1960. Efter det har Goasse Brouwer skrivit en avhandling om 

översättningar från perioden 1961 till ungefär 1985: Oersettingen yn it Frysk ca. 1961 – 1985 

(1989). De här två inventeringarna har Heeres använt för sin egen lista över översättningarna 

                                                           
323 Den här texten skrevs på grund av ett mejl som jag fått av Alpita de Jong efter att jag hade ställt några frågor 
angående översättningar av frisiska böcker. Jag fick mejlet på den 27 november 2015. 
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från och till frisiskan. Ytterligare har han kompletterat listan med hjälp av kataloger från FLMD 

och Frieslands provinsiella bibliotek.324 

 I själva publikationen finns, förutom några grafiker, bara en lista över alla 

översatta böcker från och till frisiskan. På grund av den här listan har jag själv skapat två 

tabeller. Den viktigaste observationen är att det finns sex gånger fler översättningar till frisiskan 

än från frisiskan till andra språk. Påfallande är dessutom att det finns relativt många 

översättningar från andra frisiska språkvarianter och minoritetsspråk, fast det ibland handlar om 

några enstaka stycken.325 

 

Tabel 1:  

Översättningar från andra språk till frisiskan: 

Språk Antal översättningar 

Gammalengelska 4 

Fornnorska 3 

Amerikanska 71 

Australienska  1 

Baskiska 1 

Bretonska 1 

Cheyennernas språk 1 

Danska 24 

Tyska 156 

Östtyska och Plattyska 26 

Flera språk 2 

Flamländska 10 

Franska 75 

Gäliska  1 

Gronings 

(Nederländsk dialekt) 

7 

Grekiska 6 

Holländska 436 

                                                           
324 Heeres, R. (2001), ”Frjemd wurdt eigen”, i Byskriften nr. 31, Leeuwarden: Frysk Letterkundich Museum en 
Dokumintaasjesintrum, s. 5 f. 
325 Ibid., ss. 9 – 93. 
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Ungerska 1 

Engelska 233 

Iranska 3 

Italienska 18 

Japanska 1 

Kanadensiska 22 

Latinska 9 

Mellanflamländska 1 

Mellanholländska 4 

Mellanengelska 1 

Nordfrisiska 2 

Nynorska 3 

Norska 8 

Occitanska 1 

Persiska 1 

Polska 1 

Portugisiska 2 

Religiösa böcker 34 

Ryska 13 

Chilenska 2 

Kinesiska 1 

Spanska 6 

Stellingwerfs 

(Nederländsk dialekt) 

1 

Svenska 67 

Tjeckiska 6 

Walesiska 1 

Totalt 1267 
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Tabell 2: 

Översättningar från frisiskan till andra språk: 

Språk Antal översättningar 

Amerikanska 5 

Bildtsk  

(Nederländsk dialekt) 

3 

Drintsk 

(Nederländsk dialekt) 

1 

Tyska 14 

Östtyska och Plattyska 2 

Esperanto 2 

Franska 4 

Holländska 133 

Ungerska 1 

Engelska 15 

Italienska 1 

Mooring  

(nordfrisisk dialekt) 

3 

Nordfrisiska 5 

Norska 1 

Ukrainska 3 

Polska 1 

Saterfrisiska  

(ostfrisisk dialekt) 

1 

Spanska 2 

Wiringhiirder freesk 

(nordfrisisk dialekt) 

1 

Totalt 198 
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Bilaga 3: Adapteringar och översättningar av de fûke 

Romanen de fûke har översätts till tre andra språk. Fyra år efter originalversionen publicerades 

den holländska översättningen, De Fuik, av J.J. Bijlsma. Boken fick fyra tryckningar. År 1997 

kom en engelsk översättning med titeln the trap ut i Förenta Staterna. Översättningen gjordes 

av professor Henry J. Baron. Totalt trycktes 2000 engelska exemplar. Det finns ytterligare en 

ukrainsk översättning från 1983 av professor Yuri O Zhlutenko. Denna version fick även en 

upplaga på 50 000 exemplar. Man har också försökt att få fram en slovakisk översättning, men 

det har inte lyckats. För övrigt påstås att man arbetar (eller har arbetat) på en hebreisk 

översättning av berättelsen, men det sas redan för tio år sedan. Hittills har jag inte kunnat hitta 

någon hebreisk översättning.326  

 Själv gjorde Rink van der Velde också en pjäs om samma berättelse år 1977. 

Skådespelet uppfördes 49 gånger i Friesland och andra delar av Nederländerna. Publiken skulle 

ibland ha reagerat häftigt på pjäsen, även under själva föreställningen. Åskådarna som såg 

pjäsen hade nämligen själv upplevt Andra världskriget.327 Pjäsen spelades av Tryater, 

Nederländernas äldsta teatersällskap som grundades 1965. Sällskapet skriver själv på sin 

hemsida att Tryater har utvecklats till ett framgångsrikt sällskap som årligen drar fler än 50 000 

besökare.328  

 Slutligen kom det också en filmatisering av verket år 2000. Det var en dröm som 

författaren själv hade redan sedan de fûke uppfördes som pjäs. Rink van der Velde ville att hela 

filmen skulle göras i Friesland, och det hände. Han tyckte dessutom att en frisisk film och den 

växande regionale televisionen i Friesland skulle kunna bidra till det frisiska språkets status.329 

Filmen gjordes av den frisiska regissören Steven de Jong (1962). Han är en känd regissör i 

Nederländerna, som gör både frisiska och holländskspråkiga filmer.330 Fiskaren i de fûke fick 

namnet Jelle Houn (sista ordet betyder ”hund”).  

Det kostade totalt 750 000 gulden (drygt 340 000 euro) att producera filmen. Fler 

än 34 000 personer såg filmen på bio. Redan den första helgen såg över 5000 personer filmen i 

Friesland, vilket är väldigt mycket.331 Senare sändes filmen även flera gånger på såväl regional 

som national TV, men det visade sig vara ganska svårt att få reda på när och på vilka TV-

                                                           
326 Knol, J. ”Rink van der Velde yn oare talen”, i Groot, de, P. (red.) (2003), ss. 99 – 101. 
327 Veenstra, T. ”Durk Snoad en oare romans op ’e planken”, i Groot, de, P. (red.) (2003), s. 110. 
328 Tryater (2015), ”Algemien”, på Tryater.nl, via: http://www.tryater.nl/frysk/tryater/algemien/ (hämtat den 
29 oktober 2015). 
329 Vries, de, G., ”Tusken dream en fûke… oer de film”, i Groot, de, P. (red.) (2003), s. 110. 
330 StevenDejong Producties BV (2015), ”Steven de Jong Films”, på Stevendejongfilms.nl, via: 
http://www.stevendejongfilms.nl/ (hämtat den 30 oktober 2015). 
331 FilmTotaal (2015), ”Fûke, De (2000)”, på Filmtotaal.nl, via: 
http://nfdb.filmtotaal.nl/nederlandse_film.php?id=815 (hämtat den 25 november 2015). 
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kanaler filmen de fûke sändes. Ändå har jag hittat viss information. Så läste jag på Omrop 

Fryslâns hemsida (det regionala radio- och TV-bolaget i Friesland) att filmen visades bland 

annat på lördag den 7 mars 2015, eftersom skådespelaren Rinse Westra, som spelade 

huvudrollen i filmen, dog.332 Den första gången som man kunde se filmen på TV var dock i 

april 2000, men man har inga tittarsiffror från denna visning. Det här fick jag veta genom ett 

mejl till Tetsje de Groot. Hon arbetar för Omrop Fryslân. Bortsett från att Omrop Fryslân får 

göra radio- och TV-sändingar i Friesland, gör de ibland också sändningar på national-TV. År 

2001 sändes filmen därför även i tre delar den 1, 8 och 22 april på TV-kanalen Nederland 1 

(som idag heter NPO1. TV-kanalen kan jämföras med SVT i Sverige). Av de här sändningarna 

har man dock inte heller tittarsiffror. Tetsje de Groot skriver ytterligare att filmen har sänts 

olika gånger på den regionala TV:n, men att det är svårt att kontrollera när filmen visades.333 

Jag har även haft kontakt med Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

(Nederländska Institutet för bilder och ljud), ett stort arkiv där man bland annat förvarar gamla 

filmer och TV-sändningar, för att få veta när och på vilka TV-kanaler filmen har visats. Som 

svar fick jag: ”Ik heb even in onze catalogus gekeken, maar ik kan geen uitzending terugvinden 

’De fûke’. Ik raad u aan contact op te nemen met de NPO om te achterhalen of de film uberhaupt 

[sic] is uitgezonden op televisie. Helaas kan ik u niet beter berichten.”334 På grund av det här 

svaret har jag även skickat en mejl till NPO (förkortning för Nederlandse Publieke Omroep: 

Nederländska Publika Radio- och TV-bolaget), men de kunde inte heller hjälpa mig vidare. Jag 

fick som svar att Omrop Fryslân hade visat filmen i samband med Westras död, men det visste 

jag redan. Sedan frågade jag en gång till om filmen också hade sänts av en av de nationella TV-

kanaler, men man sa att det inte fanns information om filmen i NPOs databas.335  

Vid sidan av NPO finns det även några så kallade kommersiella TV-kanaler i 

Nederländerna. Eftersom de officiella organen inte kunde hjälpa mig, har jag även mejlat 

filmens regissör: Steven de Jong. Han skrev att han trodde att filmen hade sänts en gång på TV: 

”De fuke [sic] is inderdaad landelijk 1 keer uitgezonden op 4 mei 2004 geloof ik, met een mooi 

                                                           
332 Omrop Fryslân (2015, den 7 mars), ”Omrop TIP: Westrafilm De Fûke sneon op televyzje”, på 
Omropfryslan.nl, via: http://www.omropfryslan.nl/nijs/omrop-tip-westrafilm-de-fuke-sneon-op-televyzje 
(hämtat den 25 november 2015). 
333 Jag har haft kontakt med Tetsje de Groot som arbetar för Omrop Fryslân. Hon skrev det här till mig via ett 
mejl på den 25 november 2015.  
334 ”Jag har kollat i katalogen, men jag kan inte hitta en sändning med namnet ’De fûke’. Jag råder dig att 
kontakta NPO för att ta reda på om filmen över huvud taget har visats på television. Tyvärr kan jag inte hjälpa 
dig bättre.” Det här svaret fick jag från Bastiaan Toering på den 30 oktober 2015. 
335 Jag har haft kontakt med Tess Wiskerke som arbetar för NPOs kommunikationsavdelning. Jag fick svar den 
12 och den 13 november 2015. 
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kijkcijfer van bijna een miljoen kijkers.”336 I en gammal tidningsartikel som visade en översikt 

av olika TV-program hittade jag senare att filmen hade varit på TV, på den 4 maj 2002 klockan 

22:50, på TV-kanalen SBS 6.337 På en annan hemsida hittade jag även att filmen skulle ha sänts 

på RTL 4 på den 28 juni 2008.338 Efter att jag hade fått information om datum och TV-kanaler, 

ville jag även ta kontakt med Stichting Kijkonderzoek ”Stiftelsen Tittarforskning”, men på deras 

hemsida står att studenter själva borde kontakta TV-kanaler.339 Med anledning av den här 

informationen har jag även skickat ett mejl till RTL 4 och SBS 6. Stef Kloosterman av RTL 

Nederland skrev mig tillbaka och bekräftade att filmen hade visats på RTL 4. Filmen sändes 

enligt honom två gånger, nämligen på den 28 juni 2008 och den 26 oktober 2008. Den första 

gången var det 139 000 tittare och den andra gången 267 000. Ytterligare skriver han i mejlet: 

”De regisseur refereert waarschijnlijk naar het netto bereik van de tweede uitzending van de 

film, dat was 912.000 personen in 6+. Hierbij wil ik wel vermelden dat we dit niet zien als 

mensen die de film ‘gezien’ hebben, maar als mensen die in contact zijn gekomen met de film 

(in ieder geval 1 minuut achtereenvolgens gekeken hebben).”340 Det var alltså inte en million 

tittare, som regissören påstod, men en million som hade ”kommit i kontakt med” filmen. Nedan 

finns två tabeller som jag fick per mejl, med tittarsiffrorna. Den 3 december fick jag även ett 

mejl tillbaka från SBS 6. Coco de Braconier skrev då att filmen inte sändes detta datum på SBS 

6, utan på NPO 1. Påfallande är att det hade lyckats honom att hitta tittarsiffror av detta datum, 

trots att det inte lyckades hos NPO1 själv. Enligt Coco de Braconier skulle 363 000 tittare har 

sett filmen på NPO1 på den 4 maj 2002. 

* 

Sammanfattande kan jag säga att filmen de fûke har varit flera gånger på regional TV. 

Ytterligare har filmen även sänts på nationell TV som miniserie genom Omrop Fryslân på NPO 

1, men man har inga tittarsiffror av de här sändningarna. NPO1 har själv också visat filmen år 

                                                           
336 ”Det stämmer att filmen har visats en gång på den nederländska televisionen. Jag tror att det var den 4 maj 
2004. Tittarsiffran var bra, det fanns nästan en million tittare.” Regissören Steven de Jong svarade mig den 12 
och 15 november 2015. 
337 Ekker, J.P. (2002, den 4 maj), ”Film”, i Volkskrant.nl, via: http://www.volkskrant.nl/archief/film~a634937/ 
(hämtat den 25 november 2015). 
338 Informationen om sändningen på RTL 4 hittade jag på den här hemsidan: De Bibliotheek (2008), ”De fûke 
(Radio en televisie)”, på Literatuurplein.nl, via: 
http://www.literatuurplein.nl/evenementdetail.jsp?eventId=22090 (hämtat den 25 november 2015). 
339 Stichting Kijkonderzoek (2015), ”contactgegevens zenders”, på Kijkonderzoek.nl, via: 
https://kijkonderzoek.nl/contactgegevens/contactgegevens-zenders (hämtat den 25 november 2015). 
340 ”Regissören hänvisar antagligen till nettotäckningen av den andra sändningen som var 912 000 personer i 
kategorin 6+. Jag vill dock nämna att vi inte räknar de här personerna som tittare som verkligen har ”sett”, utan 
som personer som har kommit i kontakt med filmen (som har sett åtminstone 1 minut av filmen)”. Citatet 
kommer ur ett mejl som jag fick av Stef Kloosterman av RTL Nederland, den 27 november 2015. 
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2002 och då hade man 363 000 tittare. Sedan har även RTL 4 visat filmen två gånger år 2008 

och då fanns det den första gången 139 000 tittare och den andra gången 267 000. 
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Bilaga 4: Adaptioner och översättningar av Där vi en gång gått 

Romanen Där vi en gång gått skrevs på svenska, men boken har också översatts till andra språk. 

Enligt bokförlaget Schildts & Söderström blev Westö med den här romanen ”slutgiltigt” en 

författare för hela den finska nationen. Med andra ord: författaren betraktades länge i första 

hand som en finlandssvensk författare. Boken betydde även Westös genombrott i Sverige och 

var en storsäljare både på finska och på svenska. Romanen översattes ytterligare till norska, 

tyska, franska, holländska, spanska, estiska, ungerska och kroatiska.341 

Det gjordes en pjäs av boken, men det var inte Westö själv som stod för 

dramatiseringen. I en intervju säger författaren dock att han var nöjd med resultatet: ”Själv kan 

jag utan att hyckla eller försköna säga att jag tyckte mycket om föreställningen. Jag fann den 

naken, ärlig och ren i linjerna, att somliga saker inte blev riktigt som i boken kompenserades 

för mig av allvaret i uppsåtet.”342 Pjäsen uppfördes av Helsingfors stadsteater och fick den 

finska titeln: Missä kuljimme kerran, vilket är en bokstavlig översättning av Där vi en gång 

gått.343  

Senare filmatiserades boken. Premiären var den 28 oktober 2011. Manus skrevs 

av Aleksi Bardy.344 Påfallande är att det gjordes både en TV-serie och en film av berättelsen: 

”Först insåg jag att en TV-serie var det rätta formatet för eposet. Så småningom kom jag fram 

till att vår plikt var att göra också en långfilm.” Så sa filmproducenten Aleksi Bardy i en intervju 

med HBL.fi. Ett år innan filmen kom ut, sa Westö att han var glad över att filmen skulle bli 

svenskspråkig, ytterligare sa författaren: ”Jag är både förtjust och förväntansfull. Manuset är 

dramaturgiskt bra men språket kan bli en fälla. Det var inte så hemskt annorlunda jämfört med 

dagens språk men det var inte likadant heller.”345 TV-serien omfattar sex delar och varar i 336 

minuter.346 Filmen är en förkortad version av serien och tar 126 minuter.347 Serien sändes både 

i Finland och i Sverige. I Finland har serien två gånger visats på TV, nämligen 2011 och 2013. 

                                                           
341 Schildts & Söderströms (2015), ”Kjell Westö”, på Sets.fi, via: http://www.sets.fi/forfattare/kjell-westo/ 
(hämtat den 30 oktober 2015). 
342 Föreningen Konstsamfundet (2009, den 18 december), ”Kjell Westös bok blir till film”, på Konstsamfundet.fi, 
via: http://www.konstsamfundet.fi/film/kjell-westoes-bok-blir-till-film (hämtat den 30 oktober 2015). 
343 Hällsten, A. (2010, den 4 september), ”Kjell Westös roman blir långfilm”, på HBL.fi, via: 
http://hbl.fi/kultur/2010-09-04/kjell-westos-roman-blir-langfilm (hämtat den 2 november 2015). 
344 Svanbäck, A. (2011, den 28 juli), ”Rörliga bilder från Iris och Där vi en gång gått ute nu”, på HBL.fi, via: 
http://hbl.fi/nyheter/2011-07-28/rorliga-bilder-fran-iris-och-dar-vi-en-gang-gatt-ute-nu (hämtat den 2 
november 2015). 
345 Hällsten, A. (2010, den 4 september), ”Kjell Westös roman blir långfilm”, på HBL.fi, via: 
http://hbl.fi/kultur/2010-09-04/kjell-westos-roman-blir-langfilm (hämtat den 2 november 2015). 
346 IMDb.com, INC (1990 – 2015), ”Där vi en gång gått: TV Series”, på IMDb.com, via: 
http://www.imdb.com/title/tt1672975/?ref_=fn_al_tt_2 (hämtat den 2 november 2015). 
347 IMDb.com, INC (1990 – 2015), ”Där vi en gång gått”, på IMDb.com, via: 
http://www.imdb.com/title/tt1841745/?ref_=fn_al_tt_1 (hämtat den 2 november 2015). 
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Jag har haft kontakt med företaget Mediamätning i Sverige (MMS) och bett om 

tittarsiffrorna. Den 26 november 2015 fick jag av Therese Nilsson två tabeller per mejl. Det 

visar sig att TV-serien visades i Sverige under sommaren 2013. Det första avsnittet sändes på 

den 10 juli 2013 på SVT2 och de andra avsnitten sändes med en veckas mellanrum. Man kunde 

även titta på en repris av avsnitten på SVT24, fem dagar efter att avsnitten visades på SVT2, 

och det fanns även en möjlighet att se serien online. Det första avsnittet sågs av drygt 80 000 

personer (jag räknar också repriserna) och det andra avsnittet även av drygt 150 000. Sedan 

fanns det färre tittare för det tredje avsnittet, knappt 50 000 men sedan fanns det återigen ganska 

många tittare för de sista tre delarna: drygt 90 000, drygt 95 000 och ungefär 70 000 tittare. I 

genomsnitt sågs vartenda avsnitt av drygt 90 000 personer på TV (sändningarna på SVT2 och 

SVT24 sammanlagd) och sedan fanns det även en grupp som såg några avsnitt på nätet som jag 

inte tagit med i statistiken.  

Senare har jag även haft kontakt med Finnpanel, som mäter TV-tittandet och 

radiolyssnandet i Finland. Den 30 november 2015 fick jag ett mejl av Christel Oilinki. I Finland 

har seriens sänds två gånger på TV. Den första gången visades den mellan den 21 december 

2011 och den 5 januari 2012 på Yle Fem. Under den perioden var genomsnittspubliken 150 000 

tittare. Den andra gången sändes serien på YLE TV1 och då visades serien även som 

snabbrepris på följande dag. Denna gång hade man även i genomsnitt 380 000 tittare (inklusive 

repriserna). I Finland har man även visat filmen (en kortare version av själva TV-serien) på 

YLE FEM. Den hade 129 000 som tittarsiffra. 
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Bilaga 5: Rink van der Veldes betydelse för den frisiska litteraturen 

Rink van der Velde är Frieslands mest framgångsrika författare, om man tittar på försäljningen. 

I Friesland uppskattas populära författare ännu mer än i resten av Nederländerna, på grund av 

minoritetsspråkets hotade situation. År 1975 fick Rink van der Velde de Gysbert Japicxpriis 

för hela sitt œuvre.348 Det är det största priset för den frisiska litteraturen. Priset utdelades första 

gången år 1947.349 Rink van der Velde nådde en stor publik med sina böcker och år efter år 

såldes flest böcker av honom i Friesland.350 Författarens sista bok, Guozzeroer ”gåsrodder”, 

publicerades en månad före hans död den 18e januari 2001. Totalt såldes det över 250 000 

böcker av Rink van der Velde.351 Tre år efter hans död grundades det litterära priset: Rink van 

der Velde prijs av kommunen Smallingerland (där författaren bodde) och de Friese Pers 

Boekerij (förlaget som tryckte hans böcker). Priset tilldelas till författare som skrivit en bok på 

frisiska eller på en av dialekterna som talas i Friesland för en stor publik.352 

Rink van der Velde betydde mycket för Friesland och den frisiska litteraturen. 

Inte bara för att han var Frieslands mest framgångsrika författare, utan också eftersom han 

gjorde mycket för försäljningen av frisiska böcker. Han var en av de frisiska författarna som 

började den så kallade sutelaksje. Aktionen innebär att frivilliga går från dörr till dörr för att 

sälja så många böcker som möjligt. På detta sätt vill man nå en större publik.353 

Slutligen används Rink van der Veldes skriuwersarke (”författarstuga”; stugan 

som författaren använde när han i lugn och ro ville skriva) idag som arbetsplats för författare 

som i lugn och ro vill arbeta under sommaren. Varje år finns det tre gånger en period på sex 

veckor för en författare att vistas där. Vistelsen är gratis, men förutsättningen är att man bara 

ska stanna där för att arbeta på ett verk som ska skrivas på frisiska eller en dialekt som talas i 

Friesland.354 

  

                                                           
348 Veenbaas, J., ”Experiment versus psychologie. Het proza na de jaren zestig.”, i Oppewal, T., et al. (red.) 
(2006), s. 239. 
349 Tresoar (2014), ”Gysbert Japicxpriis”, på Sirkwy.nl, via: http://www.sirkwy.nl/titel/981#.VkCxMLerSM- 
(hämtat den 9 november 2015). 
350 Veenbaas, J. (2006), s. 240. 
351 Graaf, de D., Visser-Popma, J., ”Rink van der Velde”, i Wal, van der, J. (2010), s. 131. 
352 Gemeente Smallingerland (2012) ”Rink van der Velde prijs”, på Smallingerland.nl, via: 
https://www.smallingerland.nl/Int/Cultuur-en-recreatie/Rink-van-der-Velde-prijs.html (hämtat den 9 
november 2015). 
353 Gezelle Meerburg, B. (2006), s. 168. 
354 Groot, de, P. J. (2015), ”Skriuwersarke”, på Stiftingflmd.frl, via: http://www.stiftingflmd.frl/skriuwersarke 
(hämtat den 9 november 2015). 
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Bilaga 6: Bokomslag 

Nedanstående bilder visar de olika omslagen av romanen de fûke, såsom de gjordes av förlagen 

Laverman och BV Friese Pers. Förutom mina egna bilder, har jag inte anpassat formaten av 

bilderna. Jag har alltså behållit bokomslagens storlekar såsom de fanns på internet. Bilderna är 

på grund av det inte lika stora och visar inte hur stora böckerna är i verkligheten. 

 

 

Bild 1.a: Lavermans framsida, första tryck, 1966 (pocket); egen bild. 

 

 
Bild 1.b: Lavermans framsida, tredje tryck, 1977 (pocket); egen bild. 
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Bild 1.c: Fries Pers Boekerijs framsida, sjätte tryck, 1995 (pocket); 

http://www.sirkwy.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwsirkwynl/boeken_1995/_versies/180x301_de_fuke_6de_pr

_1995.jpg 
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Bild 1.d: Fries Pers Boekerijs framsida, tionde tryck, 2005 (pocket); 

http://www.sirkwy.nl/cms/FCKeditor/cstmFiles/wwwsirkwynl/boeken_2005/de_fuke_ed2005.jpg 
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Nedanstående bilder visar de olika omslagen av romanen Där vi en gång gått, såsom de gjordes 

av förlagen: Schildt & Söderströms, Norstedts, Octava och Albert Bonniers Förlag. Också för 

de här bilderna gäller att formaten inte har anpassats, utan har samma format som bilderna på 

internet. 

 

 

Bild 2.a: Schildt & Söderströms framsida, 2006 (inbunden); 

http://www.sets.fi/assets/uploads/2013/11/9789515224026-dar-vi-en-gang-gatt-170x243.jpg 

 

 

 

 

Bild 2.b: Norstedts framsida, 2006 (inbunden); 

http://bilder.norstedts.se/bilder/Omslag/224/13015737_O_1.jpg 
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Bild 2.c: Otavas framsida, 2011 (e-bok); 

http://data.kirjavalitys.fi/pics/9/7/8/9/5/9789511253839.jpg 

 

 

 

 
Bild 2.d: Octavas framsida, 2011 (pocketbok); 

http://data.kirjavalitys.fi/pics/9/7/8/9/5/9789511248088.jpg 
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Bild 2.e: Schildt & Söderströms framsida med anledning av filmatiseringen, 2011 (pockebok); 

http://www.sets.fi/assets/uploads/2013/11/9789515228567-dar-vi-en-gang-gatt-pocket-157x260.jpg 

 

 

 

 
Bild 2.f: Octavas framsida med anledning av filmatiseringen, 2011 (pocketbok); 

http://data.kirjavalitys.fi/pics/9/7/8/9/5/9789511259213.jpg 
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Bild 2.g: Albert Bonniers Förlags framsida, 2015 (e-bok); 

http://media.bonnierforlagen.se/bokbilder/b/9789100149536.jpg 

 

 

 

 
Bild 2.h: Albert Bonniers Förlags framsida, 2015 (pocketbok); 

https://s1.adlibris.com/images/21835924/dar-vi-en-gang-gatt.jpg 
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