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Förord

Intresset för vetenskapshistoria är stort i 2000-talets Finland. Bland 
annat storverket Suomen tieteen historia (Tommila 2000a, 2000b, 
2001, 2002) och den mera populärt hållna Suomen tieteen vaiheet 
(Tommila & Korppi-Tommola 2003) är exempel på detta. Också 
nordistikens historia är ett stycke finländsk lärdomshistoria. Discipli-
nens historia har dock förblivit oskriven både i Finland och Sverige (jfr 
Wollin 1988:36, 41). Nordistiken vid Helsingfors universitet (Saari 
et al. 1990) och Åbo Akademi (Loman 1993) samt några professors-
biografier har visserligen presenterats tidigare (se t.ex. Panelius 1955; 
Loman 1985), men någon samlande historik som skulle presentera 
nordistikens historia i hela landet har saknats (se Karlsson 1997:114 
för Bengt Lomans efterlämnade manuskript till en bok med titeln 
Finländsk nordistik). Det finns därför ett klart behov av en bok som 
anlägger ett historiskt perspektiv på ämnet nordiska språk, nordisk 
filologi eller svenska språket och bidrar till den nordiska språkve-
tenskapens historia vid universiteten i Finland (för en översikt över 
språkvetenskapens historia i de nordiska länderna se Hovdhaugen et 
al. 2000 där också nordistik diskuteras). Den svenska nordistiken 
har bland annat behandlats av Lennart Moberg, Gun Widmark och 
Thorsten Andersson (1976), Ingela Josefson (1978), Lennart Moberg 
(1978–1979, 1997) samt i en festskrift redigerad av Barbro Söderberg 



och Inger Larsson (1988). Nordistiken som vetenskap har i sin tur 
tidigare presenterats i en bok redigerad av Jan Svensson (1988).

Syftet med den här boken är att fokusera nordistiken och nordis-
terna vid de åtta finländska universitet där man kan studera nordiska 
språk, nordisk filologi eller svenska språket som huvudämne. Arti-
kelförfattarna, som alla är äldre eller yngre forskare inom discipli-
nen med bakgrund i olika orter och traditioner, anlägger historiska 
återblickar över den forskning och undervisning som präglat deras 
ämnesinstitutioner ända från den första professurens inrättande 
fram till i dag. Någon uttömmande vetenskapshistorisk beskrivning 
kan boken dock inte komma med. Det är att önska att boken till 
exempel skulle kunna fungera som underlag för de studenter som vill 
bekanta sig med sitt ämne i ett historiskt perspektiv, till exempel som 
kurslitteratur i introduktionskurser till nordistik. Det är ytterligare 
önskvärt att den på sitt sätt dokumenterar vårt ämnes historia och 
den stora skara människor som har varit med om att skapa denna his-
toria. Som i all historieskrivning måste artikelförfattarna koncentrera 
sig på de stora linjerna: att man ställvis varit tvungen att söka teckna 
utvecklingen med rätt breda penseldrag har lett till att mycket som 
skulle ha varit av intresse har man av utrymmesskäl blivit tvungen 
att välja bort.

I slutet av boken återfinns en förteckning över alla licentiat- och 
doktorsavhandlingar som framlagts inom nordistiken i Finland. De 
här akademiska lärdomsproven berättar på sitt sätt om de forsk-
ningsvindar som blåst i vårt land under olika årtionden. Tidigare 
har Fred Karlsson (1998:52, 56–58) sammanställt en förteckning 
över de doktorsavhandlingar som framlagts inom nordistiken till 
och med höstterminen 1997. Han förtecknar också de finländska 
nordister som disputerat utomlands (se Karlsson 1998:36–37). I den 



här boken har jag uppdaterat Karlssons framställning från och med 
höstterminen 1997 till och med utgången av 2003. Förteckningen 
över licentiatavhandlingarna baserar sig däremot på de uppgifter som 
bidragsgivarna ställt till mitt förfogande. De flesta licentiatavhand-
lingar är otryckta och förvaras i universitetsbiblioteken.

Artiklarna publiceras i alfabetisk ordning efter universitetsorten. 
Författarna har själva fått rubricera sina texter. Det skall också på-
pekas att en del författare anger källhänvisningar inne i själva texten 
eller i fotnoterna medan en del använder en sedvanlig litteraturlista. 
Det här förfarandet har tillåtits med tanke på vissa artiklars delvis 
essäistiska natur. De nödvändiga bibliografiska uppgifterna kommer 
dock fram i varje enskilt bidrag.

* * *

Det har varit ett stort nöje att redigera den här boken och på så sätt 
få en utomordentlig möjlighet att stifta bekantskap med det egna 
ämnets historia i olika delar av landet. Jag vill därför varmt tacka alla 
artikelförfattare för deras värdefulla insatser. Det är en tidskrävande 
uppgift att arbeta med års- och verksamhetsberättelser, universitets-
historiker, intervjuer och liknande. Jag hoppas att arbetet med boken 
har erbjudit er en möjlighet att tillsammans ihågkomma de gångna 
åren. Det är viktigt att historia dokumenteras då det fortfarande 
finns människor som själva varit en aktiv del av den.

Manuskriptet har förhandsgranskats av en anonym referee som 
jag vill tacka för en noggrann läsning av bidragen. Professorerna 
Gunilla Harling-Kranck och Kristina Nikula (Tammerfors) har gett 
projektet sitt fulla stöd. Av professor emeritus Per-Axel Wiktorsson 



(Örebro/Uppsala) har jag fått nyttiga litteraturhänvisningar. Ett tack 
går också till professor Christer Laurén (Vasa) för uppmuntran och 
intresse. Jag vill också tacka personalen på Tampere University Press 
och Tammerfors universitets publikationssekreterare Sirpa Randell 
för ett mycket angenämt samarbete.

Boken har getts ut med generöst stöd av medel ur Ingrid, Margit 
och Henrik Höijers donationsfond II vid Svenska litteratursällskapet 
i Finland samt Kulturfonden för Sverige och Finland.

Den här boken utkommer höstterminen 2004 då det har förflutit 
40 år sedan undervisningen i nordisk filologi (från och med 1994 
nordiska språk) vid Tammerfors universitets föregångare Yhteiskun-
nallinen Korkeakoulu inleddes.

Kaleva i Tammerfors sommaren 2004

Harry Lönnroth
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Pirkko Lilius

Nordistikens historia vid Helsingfors 
universitet

Inledning

För nordistikens historia vid Helsingfors universitet är den 20 januari 
1840 ett viktigt datum. Då utnämndes Mattias Alexander Castrén 
till docent i finska och fornnordiska språken och ämnet nordiska 
språk upptogs som ett, visserligen anspråkslöst, läroämne vid histo-
risk-filologiska sektionen vid universitetets filosofiska fakultet.

År 1956 flyttade läroämnet nordisk filologi tillsammans med 
Folkmålskommissionen och Folkkultursarkivet till tredje våningen 
i Porthania (Universitetsgatan 3) där de bildade en enhet som kal-
lades Svecanum. Folkkultursarkivet blev senare en del av Svenska 
litteratursällskapet i Finland och Folkmålskommissionen av Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken. I slutet av 1960-talet fick 
läroämnet nordisk filologi institutionsstatus och namnet Svecanum 
byttes till Nordica. 1969 fördes läroämnet svensk litteratur som en 
särskild avdelning till institutionen. Enligt modell från Sverige änd-
rades namnet på institutionen 1980 till Institutionen för nordiska 
språk och nordisk litteratur. Läroämnet svensk litteratur heter sedan 
1997 nordisk litteratur.
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Till Helsingfors universitets 350-årsjubileum gav institutionen ut 
boken Nordistik i 150 år (1990)1 där bland annat professorerna Lars 
Huldén och Johan Wrede beskriver läroämnets historia till slutet av 
1980-talet. I det följande sammanfattas huvuddragen i utvecklingen 
under de första 150 åren, men i fokus står framför allt perioden 
1990–2003 i Institutionens för nordiska språk och nordisk litteratur 
historia.

Nordistiken under de första 150 åren

Även om Mattias Castrén gjorde sin största insats inom forskningen 
av det finska språkets ursprung, hade de fornnordiska språken i 
och med beskrivningen av ämnesområdet för hans docentur vun-
nit inträde i tidens språkhistoriskt orienterade forskningsmiljö. De 
fornnordiska språken försvarade sin ställning som det främsta forsk-
ningsobjektet också när den första fasta, visserligen extraordinarie 
professuren i svenska språket och litteraturen inrättades 1877. Till 
tjänstens första innehavare utnämndes 1878 Axel Olof Freudenthal 
(1836–1911; professor 1878–1904). Fornspråket och de östsvenska 
dialekterna var de centrala forsknings- och undervisningsområdena 
under hans tid, men till hans insatser hör även introducerandet av 
den vetenskapliga ortnamnsforskningen. Därmed hade grunden 
lagts till den forskning och den undervisning som under de 150 för-
sta åren kom att dominera institutionens verksamhet.

1 Nordistik i 150 år. Undervisning och forskning i nordiska språk och nordisk lit-
teratur vid Helsingfors universitet 1840–1990. Red. Mirja Saari, Lars Huldén, 
Kristina Björklund och Pirjo Kukkonen. (Meddelanden från institutionen för 
nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:13.) Hel-
singfors 1990.
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Efter Freudenthals avgång handhades professuren till 1907 av 
docenten Herman Vendell (1853–1907), som är mest känd för sitt 
verk Östsvensk ordbok (1904–1907). Tjänstens följande innehavare 
blev Hugo Pipping (1864–1944; professor 1907–1929). När han 
tillträdde tjänsten hade den 1908 ändrats till en ordinarie professur i 
nordisk filologi. Namnändringen återspeglade den nya synen på ett 
språkämne inom Helsingfors universitet. Under Pippings tid utvid-
gades forskningen och undervisningen att omfatta även ljudläran. 
Hans Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära (1922) 
var en given kursbok i studierna i nordistik. Men Pipping bidrog 
till forskningen och undervisningen också som ortnamnsforskare 
(Finländska ortnamn 1918) och till hans förtjänster kan även räknas 
grundandet av serien Studier i nordisk filologi (1910–) inom Svenska 
litteratursällskapets i Finland skriftserie. Serien blev framför allt ett 
forum för publicering av doktorsavhandlingar inom läroämnet nord-
isk filologi.

Den ursprungliga, extraordinarie professuren i svenska språket 
och litteraturen drogs inte in 1908, utan 1909 utnämndes Oskar 
Fredrik Hultman (1862–1929; professor 1909–1929) till innehavare 
av denna tjänst. Hans specialområden var dialektologi och de forn-
svenska laghandskrifterna. Han gav även ut Jöns Buddes bok (1895). 
O. F. Hultman blev den siste som innehade den extraordinarie pro-
fessuren i svenska språket och litteraturen.

Till Pippings efterträdare som professor i nordisk filologi utnämn-
des 1930 Torsten Evert Karsten (1870–1942; professor 1930–1937). 
Han hade sedan 1913 varit professor i germanska språk. Karstens 
specialområden var ortnamns- och lånordsstudier. Han hade varit 
med om att 1927 starta Folkmålskommissionens verksamhet. Kom-
missionen hade till uppgift att samla material till och utge en ordbok 
över Finlands svenska folkmål. Kommissionen uppgick 1976 i Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken. Under Karstens tid som pro-
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fessor grundades Föreningen för nordisk filologi (1932). Föreningen 
hade som mål att i likhet med dess företrädare, Svenska landsmåls-
föreningen i Helsingfors, främja studiet av de finlandssvenska dialek-
terna. Föreningen har sedan 1933 gett ut skriftserien Folkmålsstudier. 
Föreningens verksamhet har efter Karstens tid varit starkt förankrad 
på institutionen i Helsingfors där flera av professorerna, lektorerna 
och assistenterna haft olika funktioner inom föreningens styrelse. 
Sedan början av 2000-talet är till exempel docenten Jan Lindström 
föreningens ordförande och docenterna Gunilla Harling-Kranck och 
Hanna Lehti-Eklund redaktörer för Folkmålsstudier.

Efter Karstens avgång innehades professuren i nordisk filologi 
av docenten Arnold Nordling (1889–1947; professor 1939–1947). 
Nordling hade 1919 disputerat på en avhandling om sammanskriv-
ning och särskrivning av ord i fornsvenskan och äldre nysvenskan 
som ett sätt att markera olika betoning. Till hans specialområden 
hörde också dialektologin och de andra nordiska språken. Under 
hans tid utvidgades undervisningen på institutionen att omfatta 
obligatoriska kurser i norska och danska.

Till Nordlings efterträdare utnämndes docenten Olav Ahlbäck 
(1911–1989; professor 1950–1960) som 1946 hade disputerat på en 
avhandling om substantivböjningen i Finlands svenska folkmål. Dia-
lektologi och språkhistoria var Ahlbäcks forskningsområden, och han 
skrev bland annat en historisk översikt av svenskan i Finland (1956) 
och en omfattande artikel om ”Jöns Buddes språk och landsmans-
skap” 2. Under hans tid mångdubblades professorns arbetsmängd till 
följd av den enorma ökningen av antalet studenter på 1950-talet. När 
Folkmålskommissionen 1960 fick möjlighet att anställa en huvudre-
daktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål lämnade Ahlbäck sin 
professur och övergick till denna tjänst.

2 Artikeln är publicerad i Studier i nordisk filologi 40–41/1952, s. 1–148.
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Professuren ledigförklarades på hösten 1960 och 1963 utnämndes 
professorn i samma ämne vid Jyväskylä universitet Carl-Eric Thors 
(1920–1986; professor 1963–1985) till innehavare av tjänsten. Carl-
Eric Thors var språkhistoriker, ämnet för hans doktorsavhandling 
1949 var Studier över substantivering av adjektiv i fornsvenskan. 1957 
kom han ut med ett annat språkhistoriskt verk Den kristna termi-
nologin i fornsvenskan. Hans främsta bidrag till forskningen inom 
onomastiken är Studier över finlandssvenska ortnamnstyper (1953) och 
Finländska personnamnsstudier (1959).3 Carl-Eric Thors var prefekt 
för institutionen från 1962 till 1975.

Genom en förordning grundades 1962 en parallellprofessur i 
nordisk filologi. Till den nya tjänsten utnämndes 1964 Lars Huldén 
(1926–; professor 1964–1989). Han är ursprungligen dialektolog 
och har publicerat flera studier om framför allt de österbottniska 
dialekterna, till exempel doktorsavhandlingen Substantivböjningen 
i Österbottens svenska dialekter del 1 (1956) och del 2 som kom ut 
1959.4 Lars Huldén har också gjort sig känd som namnforskare, 
särskilt genom sina studier av ortnamn; ett av hans senaste verk på 
området är boken om finlandssvenska bebyggelsenamn (2001). Vid 
sidan av sina vetenskapliga arbeten och bidrag i vetenskapliga skrif-
ter, tidskrifter och tidningspress har Lars Huldén gett ut diktsam-
lingar, skrivit psalmer, verser, visor och berättelser. Han är dessutom 
författare till eller översättare av manus till pjäser, kabaréer, skivor 
och program i tv och radio.

En författare vars diktning och språk särskilt har inspirerat Lars 
Huldén är Carl Michael Bellman. En annan är Johan Ludvig Rune-
berg. Lars Huldén är född på Runebergsdagen och Runeberg är en 

3 Se Carl-Eric Thors bibliografi av Marianne Blomqvist och Holger Thors i 
Nordistik i 150 år, s. 107–139.

4 Se Lars Huldéns bibliografi av Gunilla Harling-Kranck i Festskrift 5.2.1986 
Lars Huldén, s. 163–213. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 
1986.
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återkommande gestalt både i hans forskning och i hans diktning, till 
exempel i följande dikt i samlingen J. L. Runeberg och hans vänner 
(1978:42):

Trehundrafemtiotusen löpande ord,
sjuttontusen olika ord, aderton
om man separerar participen –
det är ingen liten ordskatt
som Runeberg har gömt i sin diktning.
På Runebergsordboken har vi hällt
alltihop i en sorteringsmaskin
och kan nu leverera orden buntvis,
börjande med 13.000 och, 11.000 i.
Det skall komma ut en lista över dem.
Den anbefalles till poeternas bruk.
Endast ord som använts av Runeberg
borde godtas i fosterländsk dikt.
Köp endast R-märkta diktsamlingar.

Med glimten i ögat har Lars Huldén även hyllat kollegerna med ota-
liga och alltid lika uppskattade dikter som lästs upp eller sjungits på 
institutionens fester.

När Carl-Eric Thors pensionerades 1985 utnämndes Lars Huldén 
till innehavare av den nu ledigblivna svenska professuren i nordiska 
språk. Under sin tid som professor var Lars Huldén prefekt för insti-
tutionen från 1976 till utgången av 1988. Han pensionerades 1989.

Under de första 150 åren av forskning i nordiska språk var det 
också flera av lektorerna som med sina vetenskapliga arbeten bidrog 
till kunskapen om i synnerhet svenskan i Finland. Karl Lindström, 
den första innehavaren av ett lektorat i svenska (1890–1892), publi-
cerade 1885 två artiklar under rubriken ”Studier på svensk språk-
botten i Finland” 5. Med dem väckte han intresset för särdragen i 
5 Se Finsk Tidskrift 1885, s. 264–273 och 452–462.
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den svenska som talades och skrevs i Finland. Lindströms efterträ-
dare Hugo Bergroth (1866–1937; lektor 1893–1934) fortsatte med 
kartläggningen av svenskan i Finland i förhållande till svenskan i 
Sverige. Han gav ut 1917 (reviderad upplaga 1928) boken Finlands-
svenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift. 
Därmed lade han grunden till den finlandssvenska språkvården. 
Lektoratet innehades efter Bergroth av Väinö Solstrand (1882–1940; 
lektor 1932–1940). Han hade disputerat på en avhandling om svensk 
stavelseförlängning men ägnade sig senare åt dialekt- och ortnamns-
forskning. Från 1941 till 1965 innehades tjänsten av Olav Panelius 
(1905–1987; professor 1965–1968) vars språkhistoriska doktorsav-
handling hade gällt ändelsevokalerna i Upplandslagen. Ett av de nya 
lektoraten som grundades på 1960-talet innehades av Ebba Selenius 
(1923–1986; lektor 1965–1982). Med sin doktorsavhandling Västny-
ländsk ordaccent (1972) gav hon ett viktigt bidrag till kännedomen 
om ett av de finlandssvenska folkmålen.

Nordistiken under perioden 1990–2003

Till Lars Huldéns efterträdare som innehavare av den svenska pro-
fessuren utnämndes 1991 biträdande professor Ann-Marie Ivars 
(1941– ). Hon kom till institutionen som biträdande professor 1989, 
från en anställning som redaktör för Ordbok över Finlands svenska 
folkmål vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Ann-
Marie Ivars hade skrivit sin doktorsavhandling Från Österbotten till 
Sörmland (1986) inom det samnordiska forskningsprojektet Urbani-
sering och språkförändring i Norden, som koordinerades av professor 
Bengt Nordberg vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Hen-
nes specialområden inom nordistiken är dialektologi, sociolingvistik 
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och språkhistoria. Under 1980-talet medverkade hon i projektet 
Närpesdialekten på 1980-talet och gav inom det projektet ut en mo-
nografi med samma titel (1988). Ett språkhistoriskt perspektiv har 
hon anlagt på framväxten av stadsmål, bland annat inom projektet 
Finlandssvenska stadsmål, som hon startade och var ansvarig ledare 
för 1990–1995. Projektet var ett samprojekt för Nordica, Svenska 
institutionen vid Åbo Akademi och Svenska litteratursällskapets i 
Finland språkarkiv, som inom projektet representerades av forskarna 
Marie-Charlotte Gullmets-Wik (Helsingfors universitet), Sonja Vid-
jeskog (Åbo Akademi) och Gunilla Harling-Kranck (Svenska littera-
tursällskapet i Finland). Såväl sociolingvistiska som dialektologiska 
och strukturalistiska metoder tillämpades inom projektet. Informan-
terna hade valts enligt nätverksprincipen, och huvudmaterialet be-
stod av inspelningar av gruppsamtal mellan fyra deltagare som kände 
varandra väl. På var och en av de fyra undersökningsorterna Jakob-
stad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa spelades sex samtal in, och 94 
personer medverkade som informanter i undersökningen. Genom 
studier av samspelet mellan dialekt och standardspråk i stadsmiljö 
och de utomspråkliga faktorerna ålder, kön och utbildning bidrog 
projektet till ny kunskap om den talade svenskan i Finland i dess re-
gionala och sociala varianter. Två monografier har skrivits i projektet: 
Marie-Charlotte Gullmets-Wiks licentiatavhandling Morfologisk va-
riation i finlandssvenska stadsmål (under utgivning i Studier i nordisk 
filologi 82) och Ann-Marie Ivars Stad och bygd. Finlandssvenska stads-
mål i ett regionalt och socialt perspektiv (Folkmålsstudier 37/1996).

Åren 2000–2002 var Ann-Marie Ivars institutionens kontakt-
person för det samnordiska projektet Moderna importord i språken i 
Norden med Leila Mattfolk som medverkande forskare (2002–). Pre-
fekt för institutionen var hon 1993–1994 och ledde då planeringen 
av den examensreform som genomfördes 1.8.1994. Hon var redaktör 
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för Folkmålsstudier 1994–2000 och är sedan 1997 utgivare av Studier 
i nordisk filologi. Hon avgick med pension 31.7.2002.

Dialektologi, sociolingvistik och språkhistoria ingår även i tjäns-
tebeskrivningen för  Ann-Marie Ivars efterträdare, Jan-Ola Östman 
(1951–), som tillträdde sin tjänst i september 2002. Han hade då 
verkat på Helsingfors universitet som professor och, tidvis, prefekt på 
Engelska institutionen och som vikarierande professor och prefekt på 
Institutionen för allmän språkvetenskap. Jan-Ola Östman skrev sin 
doktorsavhandling om solvmålet under vistelsen i USA och har sedan 
dess upprätthållit sina goda internationella kontakter, bland annat 
som medlem i styrelsen för projektet International Communication 
Monitor och i styrelsen för den internationella pragmatikföreningen 
(IPrA). Jan-Ola Östmans forskning omspänner pragmatik, diskurs 
och grammatik (speciellt konstruktionsgrammatik); därtill forskar 
han i minoritetsfrågor (speciellt det finlandssvenska teckenspråket) 
och är ledare för PIC-projektet (om ideologi och ansvar) vid huma-
nistiska fakulteten på Helsingfors universitet. Han är även finländsk 
koordinator för det samnordiska projektet Moderna importord i 
språken i Norden6. Som forskare i projektet deltar institutionens dok-
torander Leila Mattfolk, Åsa Mickwitz och Saija Tamminen samt 
magisterstudenterna Malin Dahlman och Hanna Hakala. Jan-Ola 
Östman sitter även i styrelsen för det 2003 startade samnordiska 
projektet Nordisk dialektsyntax som leds från Tromsø. Under hans 
ledning har fältarbetet i landsmålen fortsatt. Jan-Ola Östman har 
valts till institutionens prefekt för perioden 2004–2006.

Till Lars Huldéns efterträdare i den 1962 grundade professuren i 
nordisk filologi, nu ändrad till nordiska språk, utnämndes 1988 bi-
trädande professorn i nordiska språk, Mirja Saari (1943–). Hon hade 
på 1980-talet lett det av Finlands Akademi finansierade projektet 

6 Se närmare <http://www.hr.uib.no/moderne/> och <http://www.nord.helsinki. 
fi/importord>. Sidorna hämtade 3.3.2004.
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Äldre nysvensk syntax 7 (1981–1985) som hade engagerat följande fors-
kare: Ingegerd Nyström, Antti J. Pitkänen, Hanna Lehti-Eklund och 
Barbro Allardt Ljunggren. Som professor i ämnet ledde Mirja Saari 
projektet En finlandssvensk textkorpus (FISC, 1992–1994). Projektet 
finansierades av Helsingfors universitet och det genomfördes i sam-
arbete med Institutionen för allmän språkvetenskap och Forsknings-
centralen för de inhemska språken. I projektet medverkade följande 
forskare: Hannu Aarnitukia, Juhani Birn, Eva Hannus, Maria Hägg-
lund, Jan Lindström och Annika Salervo. FISC-korpusen omfattar 
2,5 miljoner löpande ord och i den ingår tidningstexter, skönlitterära 
texter, sakprosatexter, lagtexter, administrativa texter samt samtals-
material (80 000 ord av ett talspråksmaterial som samlats och tran-
skriberats inom projektet Svenska samtal i Helsingfors).8

Det tredje projekt som leddes av Mirja Saari hette Språk och 
attityder bland helsingforssvenska ungdomar (HUSA, 1994–1996). 
Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen. Materialet i projek-
tet insamlades och transkriberades av Charlotta af Hällström och 
Jamima Löfström. Projektet presenteras i Jamima Löfströms uppsats 
i Svenskan i Finland 3 (1995)9 och det är flera pro graduavhandlingar 
som skrivits på basis av detta så kallade HUSA-material.

Mirja Saaris fjärde forskningsprojekt Finlandssvenska samtalsstra-
tegier (SVESTRA, 1999–2001), som också finansierades av Finlands 
Akademi, samlade talspråksforskarna på Nordica.10 Mirja Saari hade 

7 För publikationerna inom projektet se <http://www.nord.helsinki.fi/sprak_
publikationer.html> (sidan hämtad 3.3.2004), Meddelanden från institutionen 
för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet (A:4, B:7 och 
B:11) samt länken till licentiat- och doktorsavhandlingarna.

8 Se <http://www.nord.helsinki.fi/fisc/presseng.html>. Sidan hämtad 3.3.2004.
9 Se Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid 

Helsingfors universitet B:16, s. 116–123.
10 För en utförlig beskrivning av projektet se <http://www.nord.helsinki.fi/

svestra.html>. Sidan hämtad 3.3.2004.
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redan 1975 disputerat på en sociologiskt inriktad undersökning av 
den talade Helsingforssvenskan och därefter hade hon fortsatt med 
jämförande undersökningar av kommunikationsmönster och sam-
talsstrategier i Helsingforssvenskan, Helsingforsfinskan och Sverige-
svenskan. I det nya projektet, som Mirja Saari ledde, var målet att 
utifrån ett kontrastivt perspektiv beskriva finlandssvenskt talspråk 
genom att undersöka autentisk samtalsinteraktion. Ett särskilt mål 
var att analysera språkliga konstruktionstyper och diskursföreteelser 
i det språk som talas av ungdomar och vuxna i olika vardagliga och 
institutionella samtalskontexter. Till projektet knöts bland annat föl-
jande forskare: Maria Fremer, Helga Hilmisdóttir, Hanna Lehti-Ek-
lund och Beatrice Silén. Det samtalsmaterial som samlades in i detta 
projekt utnyttjas kontinuerligt i undervisningen och forskningen i 
nordiska språk. Ett exempel på detta är de tre uppsatser i Samtal och 
interaktion (2002)11 som skrivits av Melina Bister, Pia Häkkinen och 
Lieselott Nordman och som bygger på deras pro graduavhandlingar. 
Den fjärde uppsatsen i boken som är skriven av Hanna Lehti-Eklund 
handlar om samtal som förs i ett språkbadsklassrum.

Mirja Saari har även deltagit aktivt i samarbetsprojekt. Hon var 
finländsk koordinator för det samnordiska projektet Ungdomsspråk i 
Norden (UNO). Dessutom har hon fungerat som nationell koordina-
tor i det svensk-finska projektet Språklig emancipation i Sverige och i 
Finland (2000–2002) som ingår i projektet Svenskt i Finland – finskt 
i Sverige.

Mirja Saari har med vissa avbrott varit institutionens prefekt 
1980–2002. Hon har dessutom varit prodekanus för humanistiska 
fakulteten 2001–2003. Hon har omvalts till prodekanus för valperio-

11 Boken är redigerad av Hanna Lehti-Eklund under medverkan av Mirja Saari 
och Anne-Marie Londen och den ingår i institutionsserien Meddelanden från 
institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 
B:22.
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den 2004–2006 och hon har även valts till medlem av universitetets 
konsistorium under samma period.

I syfte att minska på professorernas arbetsbörda hade det grun-
dats två biträdande professurer i nordisk filologi, den första 1956 och 
den andra 1964. När Marianne Blomqvist (1942–) utnämndes till 
innehavare av den första tjänsten 1990 hade den före henne inne-
hafts av Carl-Eric Thors 1958–1960, Lars Huldén 1962–1964, Björn 
Pettersson 1964–1965, Olav Panelius 1965–1968 och Mirja Saari 
1976–1988. År 1998 slopades tjänstebenämningen biträdande pro-
fessor och alla biträdande professorer fick professors status, så också 
Marianne Blomqvist. Namnforskning är Marianne Blomqvists spe-
cialområde. Hennes doktorsavhandling Från tillnamn till släktnamn 
i österbottnisk allmogemiljö (1988) följdes av Personnamnsboken (1993) 
och senare av Dagens namn (2002). Ett bidrag till ortnamnsforsk-
ningen är däremot hennes bok Svenska ortnamn i Estland med estnis-
ka motsvarigheter (2000). Marianne Blomqvist har sedan 1991 varit 
medlem av Helsingfors universitets almanackskommitté som bland 
annat reviderar namnlängderna i universitetets almanackor. I detta 
uppdrag efterträdde hon Olav Ahlbäck. Som professor gav hon till-
sammans med sina studenter i institutionsserien ut boken Från Adam 
till My. Ett färggrant knippe namn (1999). Efter sin avgång 2000 
återupptog Marianne Blomqvist sin docentur (tidigare 1989–1990) 
och hon har som docent, tillsammans med Gunilla Harling-Kranck, 
deltagit i undervisningen i onomastik och forskarutbildningen på 
området.

Efter Marianne Blomqvists avgång hade FD, lektor Pirkko Lilius 
(1939–) ett tidsbundet förordnande på den ledigblivna professuren 
i nordiska språk med översättningsforskning som specialområde 
(2000–2003). Dessförinnan hade hon handhaft professuren i svensk 
översättning och tolkning vid Institutionen för översättningsveten-
skap vid Helsingfors universitet (1995–1999) och vikarierat för en 
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av professorerna i nordiska språk (1999–2000). De svenska över-
sättningarna i Finland, både av skönlitteratur och av vetenskapliga 
texter, har varit föremål för hennes forskning.12 Hon var ordförande 
för Föreningen för nordisk filologi 1996–2000. Pirkko Lilius med-
verkar i projektet Översättningens historia i Finland (2003–2005) 
som finansieras av Finska Kulturfonden. Hon avgick med pension 
31.12.2003.

Till innehavare av den andra biträdande professuren i nordiska 
språk utnämndes 1994 FD, lektor Anne-Marie Londen (1938–). 
Även denna tjänst ändrades till en professur 1998. Anne-Marie 
Londens föregångare som biträdande professorer var Irma Sorvali 
1976–1983 och Ann-Marie Ivars 1989–1991. Anne-Marie Londen 
kom till institutionen från Social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet och hade före sin utnämning handhaft olika 
vikariat på Nordica.

Anne-Marie Londen hade 1989 disputerat på avhandlingen Litte-
rärt talspråk. Studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hän-
syn till dialogen. Redan före sin utnämning hade hon startat projektet 
Svenska samtal i Helsingfors (SAM, 1990–1995) som finansierades av 
Finlands Akademi och som var ett samarbetsprojekt med Svenska 
social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Inom 
projektet samlades in en korpus som består av vardagliga samtal, di-
rektsända radiosamtal och mötessamtal. Till projektet knöts följande 
forskare på Nordica: Hanna Lehti-Eklund, Maria Green-Vänttinen 
och Ylva Forsblom-Nyberg. Av publikationerna inom projektet kan 
nämnas Maria Green-Vänttinens licentiatavhandling Jå och mm 
– uppbackningar i samtal (1993). Anne-Marie Londen medverkade 
också i projektet Finlandssvenska samtalsstrategier (SVESTRA, 1999–
2001) som leddes av Mirja Saari. Anne-Marie Londen har dessutom 

12 Se t.ex. Folkmålsstudier 32/1989, s. 111–128, Studier i svenska språkets historia 5 
(2000), s. 274–286 och Studier i svenska språkets historia 7 (2002), s. 99–110. 
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deltagit aktivt i forskningssamarbetet på nordisk nivå, hon har varit 
vetenskapligt ansvarig för Helsingforsdelen av det svensk-finländska 
projektet Samtalsspråkets grammatik som finansieras av Riksbankens 
Jubileumsfond i Sverige. Till projektet har varit anslutna 14–15 
seniorforskare och doktorander. På Nordica deltar Jan Lindström 
som forskare, Camilla Lindholm som associerad forskare och Jonna 
Ahti som doktorand i projektets verksamhet.13 Anne-Marie Londen 
har vidare ingått i styrgruppen för det nordiska nätverket Convnet 
(2000–2003). Nätverket finansierades av Nordisk Forskerutdan-
ningsakademi (NorFA). Inom nätverket anordnades workshops och 
det delade ut mobilitetsstipendier. Anne-Marie Londen avgick med 
pension 31.8.2003.

Institutionen strävar efter att under 2004 kunna besätta den pro-
fessur som blivit ledig efter Anne-Marie Londen. Tjänsten handhas 
till dess av docenten, universitetslektor Hanna Lehti-Eklund. Hen-
nes forskning har under de senaste åren varit inriktad på svenska som 
andraspråk i Finland. Inom projektet Finlandssvenska samtalsstrate-
gier gjorde hon en studie av muntliga övningar i svenska språkbads-
klasser. Tillsammans med universitetslektor Maria Green-Vänttinen 
och assistent Melina Bister har Hanna Lehti-Eklund startat projektet 
Individuell inlärning av svenska som andraspråk i tal och skrift (Insats). 
Avsikten med projektet är att studera det individuella tillägnandet av 
svenska ur longitudinell synvinkel både på skol- och universitetsnivå. 
Hanna Lehti-Eklund har varit prefekt och ordförande för lednings-
gruppen på Nordica från juni 2002 till utgången av 2003.

Vid sidan av sina egna projekt har professorerna deltagit aktivt i 
forskarskolan för språkämnen vid Helsingfors universitet (Linguistic 
Meaning and its Processing, 1995–1998) och i den nationella forskar-
skolan LANGNET (1999–2002, 2003–). De har verkat och verkar 
som handledare (Mirja Saari, Pirkko Lilius, Anne-Marie Londen 

13 Se närmare <http://www.nordiska.uu.se/samtal>. Sidan hämtad 3.3.2004.
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och Jan-Ola Östman) i var sitt program och Jan-Ola Östman är 
även medlem av styrgruppen i den nuvarande forskarskolan. Han 
var 1999–2002 och 2003 ledare för två program i LANGNET. In-
stitutionen har haft och har följande forskarstuderande i dessa fors-
karskolor: Camilla Wide (1995–1998), Maria Fremer (1998–2002) 
och Lieselott Nordman (2003–2006). Inom forskarskolan LANG-
NET har institutionen varit med om att vid Helsingfors universitet 
anordna två nationella seminarier kring forskning i översättning och 
tolkning (2000 och 2003). 

Utöver de ordinarie professurerna på Nordica har en gästprofessur 
i samtalsforskning handhafts av professor Per Linell från Linköping 
under tiden 1997–1999. Professuren finansierades av Nordisk Fors-
kerutdanningsakademi (NorFA).

Av projekt som institutionen har deltagit eller deltar i, men som 
inte har letts eller leds av institutionens forskare skall här nämnas 
två. För det första ingick på 1990-talet en av institutionens dokto-
rander, Inga-Britt Persson (FD 1996), i projektet Communication 
Skills and Speech Processing in the Conversations of Aphasics som leddes 
av professor Matti Leiwo (Jyväskylä universitet) och finansierades 
av Finlands Akademi. För det andra har institutionen sedan 2003 
haft ett nära samarbete med projektet Svenskan i Finland. Syntak-
tiska drag i ett jämförande perspektiv vid Svenska litteratursällskapet 
i Finland. Syftet med projektet är att beskriva syntaktiska företeelser 
i det svenska språket i Finland så som de kan iakttas i autentiskt 
språkbruk. Beskrivningen bygger på systematiska studier av tal och 
skrift såväl i formella som i informella register. Teorierna som till-
lämpas i projektet är kontaktlingvistik, konstruktionsgrammatik och 
samtalsanalys med inriktning på interaktionell lingvistik. Projektet 
pågår 2003–2006 och sysselsätter bland annat två av institutionens 
doktorander: Mona Forsskåhl som forskar i evalueringar och Nina 
Martola som forskar i verbvalens. Universitetslektor Beatrice Silén, 
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som forskar i bitransitiva verb, är 2004 ansluten till projektet som se-
niorforskare. Projektet deltar även aktivt i olika forskningsverksam-
heter vid institutionen, till exempel högre seminarier, datasessioner 
och fältbesök. Dessutom jobbar projektkoordinatorn Camilla Wide 
som timlärare på Nordica. 

Forskningen på Nordica evaluerades 1999 av en internationell 
bedömningsgrupp i samband med evalueringen av forskningen vid 
Helsingfors universitet. Av 7 poäng bedömdes forskningen i nordiska 
språk med 6, alltså med det nästbästa poängtalet.

Vid sidan av professorerna har flera docenter hållit forskarkurser 
eller handlett doktorander i nordiska språk. Nya docenter som ut-
nämnts under perioden 1990–2003 är: Marketta Sundman (gram-
matikforskning, 1991–), Gunilla Harling-Kranck (namnforskning, 
1997–), Hanna Lehti-Eklund (språkinlärning, 2001–), Pirkko Lilius 
(översättningsforskning, 2001–) och Jan Lindström (grammatik, 
pragmatik och tal i interaktion, 2001–). 

Också lektorerna har varit aktiva som forskare. Helena Solstrand-
Pipping kartlade i sin licentiatavhandling Om finlandismerna i 
Fänrik Ståls sägner14 finlandismer hos Johan Ludvig Runeberg. Inge-
gerd Nyström undersökte på 1990-talet finlandssvenska läromedel 
och skrev som beställningsarbete Språktips för läromedelsförfattare 
(Schildts 1999). Jan Lindström har 2000–2004 varit forskarledig 
och deltagit som forskare i det svensk-finländska projektet Samtals-
språkets grammatik (se ovan). Han är även vetenskaplig referent till 
projektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande per-
spektiv. 

Viktiga forskarutbildningstjänster på en institution är assisten-
turerna. Innehavarna av dessa tjänster representerar oftast de forsk-
ningsområden som institutionen prioriterar. Assistenter sedan 2001  
är följande forskare i nordiska språk. Camilla Lindholm (2001–) har 

14 Publicerad i Folkmålsstudier 32/1989, s. 9–95.
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som specialområde forskning i samtal. Efter sin doktorsavhandling 
Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare–patientsamtal (2003) 
fortsätter hon med ett nytt projekt som heter Interaktion i samtal mel-
lan äldre med demenssjukdom. Maria Fremers (2001–) specialområde 
är samtals- och översättningsforskning. Hon skriver om de funktio-
ner som pronomenen jag, du och man har i samtal, med speciell fokus 
på generisk användning av du. Melina Bisters (2003–) specialområde 
är forskning i språkinlärning. Hennes avhandlingsprojekt gäller in-
lärning av svenska som andra språk i ett longitudinellt perspektiv. I 
fokus står det talade språket i monologer och samtal mellan studen-
terna.

Den forskning som bedrivits på institutionen har till en del publi-
cerats i institutionens egna skriftserier, Meddelanden från institutio-
nen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 
serie A och B15. I stället för publicering i serie A, som är avsedd för 
doktorsavhandlingar, har de doktorsavhandlingar som lagts fram på 
institutionen efter 1989 i huvudsak kommit ut i Svenska litteratur-
sällskapets i Finland skriftserier Studier i nordisk filologi och Hu-
manistiska avhandlingar. I institutionens serie B har under perioden 
1990–2003 utöver Nordistik i 150 år (1990) getts ut fem festskrifter 
(till Mirja Saari 1993, Kurt Zilliacus 1997, Anne-Marie Londen 
1998, Ann-Marie Ivars 2001 och Marianne Blomqvist 2003), en 
konferens- och två seminarierapporter och två artikelsamlingar som 
skrivits inom olika projekt. 

En väsentlig uppgift som en forskargemenskap skall ta hand om 
är anordnandet av konferenser, seminarier och olika typer av möten 
där forskare, både etablerade och unga, kan samlas och ventilera ak-
tuella forskningsfrågor eller lägga fram sina forskningsrön. Nordica 
har också under perioden 1990–2003 fortsatt att på såväl nationell, 

15 Se <http://www.nord.helsinki.fi/sprak_publikationer.htm>. Sidan hämtad 
3.3.2004.
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nordisk som internationell nivå aktivt utveckla forskarkontakterna 
inom nordistiken. Institutionen har bland annat anordnat följande 
större sammankomster: Språkmöte i Finland 1990, Tredje samman-
komsten för beskrivningen av Svenskan i Finland 1994, Tjugoförsta 
sammankomsten för Svenskans beskrivning 1995, Norden och Europa 
– avbrott eller kontinuitet? (seminarium i samarbete med universitetet 
i Gent) 1997, Sjätte nordiska dialektologkonferensen 1998, Sjätte sam-
mankomsten för svenska språkets historia 2000 och Sammankomsten 
för Områdesgruppen för forskning i tal och interaktion 2000.16 Nordica 
var även medarrangör av 2nd International Conference in Construction 
Grammar 2002. Vid sidan av dessa sammankomster har institutio-
nen arrangerat tre festsymposier (till Pirkko Lilius 1999, till Kristina 
Björklund, Ann-Marie Ivars, Iris Rajamaa och Peter Slotte 2001 och 
till Mirja Saari 2003).

Sammankomster som Nordica anordnat i syfte att i ett vidare 
sammanhang diskutera undervisningen i nordiska språk eller i syfte 
att göra institutionen känd bland den stora allmänheten är till exem-
pel seminariet om Nordistikens framtid 1993 och Svenska dagens fest 
på Gamla studenthuset 1995.

Doktoranderna på Nordica har sedan början av 1990-talet haft 
en doktorandförening, Nordok17, som är gemensam för språk- och lit-
teraturdoktoranderna. Efter språkdoktoranden Lieselott Nordman är 
litteraturdoktoranden Anna Biström föreningens ordförande sedan 
hösten 2003. Övriga medlemmar i styrelsen är doktoranderna Leila 
Mattfolk och Rita Paqvalén som även hon representerar nordisk lit-

16 För Språkmöte Finland, Svenskan i Finland 3 och Norden och Europa – avbrott 
eller kontinuitet? se <http://www.nord.helsinki.fi/sprak_publikationer.htm> 
(sidan hämtad 3.3.2004), för dialektologkonferensen se Folkmålsstudier 39/
2000 och för Svenska språkets historia 6 se Folkmålsstudier 41/2002. Svenskans 
beskrivning 21 har utkommit på Lund University Press, Lund 1996.

17 Se <http://www.nord.helsinki.fi/nordok/nordok.htm>. Sidan hämtad 3.3. 
2004.
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teratur. Föreningen ordnar gemensamma träffar och läsecirklar. Den 
besökte våren 2002 doktoranderna vid Institutionen för nordiska 
språk på Uppsala universitet och den var värd för ett motsvarande 
möte i Helsingfors våren 2003. Föreningen har också organiserat en 
doktoranddag 30.8.2003 med bland annat professorerna Fred Karls-
son och Andrew Chesterman som föreläsare. I motsats till dokto-
randerna har studenterna på Nordica två ämnesföreningar: Saga för 
Nordiska språk och Lycksalighetens ö för Nordisk litteratur.

Lärdomsprov i nordistik

Forskningens tyngdpunktsområden och forskningsprojektens verk-
samhet under 1990-talet och början av 2000-talet syns tydligt i de 
doktorsavhandlingar som under denna tid godkänts på institutionen. 
Alla de traditionella ämnena, språkhistoria (Hanna Lehti-Eklund 
1990 och Pirkko Lilius 1994), namnforskning (Gunilla Harling-
Kranck 1990) och dialektologi (Lars Nyström 2000 och Barbro Wiik 
2002) är fortfarande representerade, men mot slutet av perioden har 
den grammatiska forskningen ur olika infallsvinklar fått en mer do-
minerande ställning (Beatrice Silén 1997, Jan Lindström 1999 och 
Camilla Wide 2002) tillsammans med samtalsforskningen (Maria 
Green-Vänttinen 2001 och Camilla Lindholm 2003).18 Tvåsprå-
kighets- och afasiforskningen kan anses utgöra särfall med var sin 
doktorsavhandling (Christina Korkman 1995 och Inga-Britt Persson 
1996). Språket i avhandlingarna har varit svenska förutom i de av-
handlingar på engelska som skrivits av Inga-Britt Persson och Camil-
la Wide. I dag har ämnet nordiska språk kring 20 aktiva doktorander 

18 Se närmare förteckningen över doktorsavhandlingarna i denna bok.
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med avhandlingsämnen som varierar från språkhistoria, namn-, 
text-, samtals- och översättningsforskning till lånordsforskning, so-
ciolingvistik och forskning kring språkinlärning och språkvård.

Licentiatavhandlingarna19 har under perioden 1990–2003 ofta 
utgjort ett första utkast till en doktorsavhandling. Denna typ av li-
centiatavhandling är avhandlingen om finlandssvenska skriftspråks-
normer (Christina Melin), avhandlingen om tvåspråkiga elevers 
uppsatser (Christina Korkman), avhandlingen om agentadverbialet 
i modern svenska (Beatrice Silén) och de två avhandlingarna om 
samtal (Maria Green-Vänttinen och Camilla Lindholm). De övriga 
tio avhandlingarna har däremot ännu inte utvidgats till en dok-
torsavhandling; av dem behandlas ett grammatiskt ämne i en (Ilse 
Cantell), pragmatik i en (Jan Lindström), variationslingvistik i två 
(Marie-Charlotte Gullmets-Wik och Caroline Sandström), språk-
historia i en (Barbro Allardt Ljunggren), namnforskning i tre (Sari 
Saarinen, Jaana Jokinen och Michaela Örnmark), retorik i en (Ca-
rita Rosenberg-Wolff) och ungdomsspråk och slang i en avhandling 
(Mona Forsskåhl). 

En institutions forskningsprofil återspeglar sig av naturliga skäl 
också i de ämnen som behandlas i avhandlingarna pro gradu. I äm-
nesvalet spelar professorerna som leder seminarierna en avgörande 
roll. De väljer ofta ett tema för sitt seminarium eller föreslår olika 
ämnen som studenterna kan skriva om och det är de som handleder 
skribenterna tills arbetet är färdigt.

Det är också en självklarhet att före 1980-talet var det det skrivna 
språket som var föremålet för undersökningarna, medan det talade 
språket sedan dess fått en allt mer betydande roll. Inspelningar av 
olika typer av talspråk och olika typer av talsituationer har i synner-
het från och med 1990-talet gjorts möjliga av den snabba tekniska 

19 Se närmare förteckningen över licentiatavhandlingarna i denna bok.
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utvecklingen. Numera förfogar Nordica över en ansenlig korpus av 
samtalsmaterial som kan utnyttjas även av avhandlingsskribenterna. 

En tredje faktor som har påverkat ämnesvalet är den språkveten-
skapliga utvecklingen. Nya inriktningar, till exempel samtals- och 
översättningsforskning, forskning i språkinlärning, och nya metoder, 
till exempel enkät- och intervjuundersökningar, samt experimentella 
undersökningar har satt sin prägel också på de pro graduavhand-
lingar som på senare tid skrivits i nordiska språk. 

Redan före 1950-talet hade språkhistoria, dialektologi och 
namnforskning haft en stark ställning bland avhandlingsämnena, 
men med tiden hade antalet kontrastiva, syntaktiska, lexikala och 
textlingvistiska studier ökat markant.20

Under perioden 1990–2003 har de traditionella ämnena fortsatt 
att utgöra ett viktigt ämnesområde.21 I namnforskningen har intres-
set för personnamn dominerat, ofta i ett historiskt perspektiv, men 
också ortnamn, gatunamn, naturnamn och namn på husdjur och bå-
tar har granskats. I de dialektologiska avhandlingarna varierar det ve-
tenskapliga greppet och dialektorten: det är dialekten i Karleby, Ma-
lax och Korsnäs, Karis, Borgå och östra Nyland samt Vasasvenskan 
som har blivit undersökta. I de språkhistoriska avhandlingarna har 
framför allt brevväxlingen mellan historiska personer på 1700- och 
1800-talet analyserats. I dem beskrivs till exempel de franska lånor-
den i brevväxlingen mellan Henrik Gabriel Porthan och Nathanael 
Gerhard Schultén respektive Gustav III och A. F. Munck.

På 1990-talet minskade antalet stilistiska eller textanalytiska stu-
dier drastiskt och samma gäller de mer grammatiskt inriktade under-
sökningarna av skrivet språk, särskilt tidningsspråk. I stället har det 
skrivits avhandlingar om litterär dialog, intervjuer och samtal och 

20 Se Lilius, Pirkko, ”Lärdomsprov vid Nordica.” I: Nordistik i 150 år, s. 73–92.
21 Se <http://www.nord.helsinki.fi/sprak_publikationer.htm>. Sidan hämtad 

3.3.2004.
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de syntaktiska och lexikala studierna har nu fokuserat den skrivna 
svenskan i Finland i allmänhet. Av 1990-talets nya forskningsämnen 
är det ungdomsspråket som under perioden 2000–2003 fortsatt att 
locka till sig skribenter.

Det är två ämnesområden som på 1990-talet märkbart har ökat 
sin andel av avhandlingarna, nämligen svenskan i skolan som un-
dersökts ur olika metodologiska infallsvinklar samt översättningarna 
och de kontrastiva studierna. Den stora ökningen av avhandlingar 
om elevspråk kan anses ha sin förklaring i den nya synen på lärarut-
bildning och på problematiken kring språkinlärning. Inom det se-
nare ämnesområdet är det bruket av översättningsstrategier i återgiv-
ning av kulturbundna element, av olika syntaktiska konstruktioner 
och av tilltals- och hälsningsord som har intresserat flera skribenter, 
till särfallen hör bland annat avhandlingen om kontrollerat språk 
vid maskinöversättning. Exempel på översättningsavhandlingar är 
också de avhandlingar som består av en översättning, till exempel en 
roman som publiceras eller ett hörspel som spelas upp i radion, och 
en analys av den egna översättningen. 

Av följande uppställning framgår den andel som de olika ämnes-
områdena har upptagit av den totala mängden pro graduavhand-
lingar under tioårsperioden 1990–1999:

Namnforskning, dialektologi, språkhistoria 21 %

Svenskan i skolan 17 %

Översättning och kontrastiva studier 16 %

Stilistik och textanalys 10 %

Studier av litterär dialog, intervjuer, samtal 10 %

Syntaktiska och lexikala studier av skrivet språk 9 %

Kodväxling och tvåspråkighet 8 %

Ungdomsspråk 5 %

Övriga 4 %
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Hur intresset för de olika ämnesområdena har varierat i ett något 
längre historiskt perspektiv framgår av följande uppställning som 
visar antalet och andelen avhandlingar per ämnesområde under pe-
rioderna 1980–1989, 1990–1999 och 2000–2003. 

Även om man inte kan tolka siffrorna i uppställningen enbart som 
resultat av den yrkesinriktade linjeindelning som genomfördes 1994, 
verkar de dock klart tyda på att temaseminarierna kan ha en positiv 
inverkan på hur många avhandlingar som blir färdiga. Orsaken till 
tillbakagången i valet av studier i talat och skrivet språk kan bero 
på att man sedan början av 2000 allt oftare valt elevspråket eller 
översättningar som material. Avhandlingsämnets anknytning till ar-
betslivet kan också antas ha en viss betydelse, likaså kan materialets 
tillgänglighet spela en roll i ämnesvalet. Det sammanlagda antalet 
avhandlingar under 2000–2003 pekar på en något stigande trend i 
antalet avhandlingar per år. De insatser som redan gjorts på institu-
tionen för att ge mera tid för handledning förefaller därmed att ha 
burit frukt. 

1980–1989 1990–1999 2000–2003

antal andel 
i %

antal andel 
i %

antal andel 
i %

Namnforskning, dialektologi och 
språkhistoria 

38 18 48 21 16 14

Svenskan i skolan 16 7 40 17 39 36

Översättning och kontrastiva 
studier 

33 15 37 16 37 33

Studier av skrivet språk 92 43 44 19 6 5

Studier av talat språk 16 7 23 10 2 2

Övriga 19 9 37 17 12 10

Sammanlagt 214 100 229 100 115 100
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Undervisningen i nordiska språk 

Undervisningen i nordiska språk har sedan lektorskollegiet fick sin 
nuvarande omfattning varit framför allt lektorernas ansvarsområde 
på samma sätt som forskningen varit professorernas. Från och med 
början av 1990-talet har lektor Ingegerd Nyström fungerat som 
studierektor på institutionen och tillsammans med amanuens Iris 
Rajamaa administrerat undervisningen. 

Den examensreform som genomfördes i början av 1980-talet änd-
rade på ett radikalt sätt studierna i nordiska språk. Antalet valfria 
studier ökade och specialiseringsmöjligheterna blev fler både i fråga 
om studierna i modersmålet (Nns) och i fråga om studierna i andra 
inhemska språket (Vpo). Reformarbetet fortsatte på 1990-talet fram-
tvingat av sparåtgärderna, evalueringarna av undervisningen (1992, 
1999, 2001 och 2003) samt kraven på beaktande av arbetslivet och 
sysselsättningen i planeringen av undervisningen. 

Den första stora förändringen gällde de nordiska grannspråken 
som sedan början av 1990-talet har dels ingått i studierna på Nns- 
och Vpo-linjen, dels bildat en helhet på 10 eller 20 studieveckor för 
varje språk och kunnat tas som biämne. Under denna period har 
norska och isländska dessutom förekommit som huvudspråk i magis-
terexamen. Lektor i danska har varit mag. art. Asger Albjerg (1982–) 
och lektoratet i isländska har innehafts av BA Erlingur Sigurðsson 
(1973–). Cand. philol. Turid Farbregd som var lektor i norska från 
1971 till 1997 efterträddes 1998 av cand. philol. Hadle Oftedal An-
dersen. Den nordiska litteraturen, översättningsövningarna från och 
till de nordiska grannspråken och språkfärdighetsundervisningen 
har en central roll i grannspråksundervisningen.

Den andra omfattande förändringen genomfördes 1994 då en ny 
yrkesinriktad linjeindelning introducerades på institutionen. Enligt 



37

Nordistikens historia vid Helsingfors universitet

den kan studenterna under senare delen av ämnesstudierna välja att 
fortsätta antingen på språkvetarlinjen (Nns eller Vpo), lärarlinjen 
(Nns eller Vpo), översättar- och språkvårdarlinjen (Nns) eller över-
sättarlinjen (Vpo). Lärarna på de tre linjerna bildar team av vilka 
språkvetarlinjen har letts av Anne-Marie Londen (till 2002) och Jan-
Ola Östman (från 2002), lärarlinjen av Hanna Lehti-Eklund och 
Maria Green-Vänttinen samt översättarlinjen av Pirkko Lilius (till 
utgången av 2003) och Ingegerd Nyström.

På språkvetarlinjen har tyngdpunkten legat vid metodologiska 
studier och en fördjupning i något eller några språkvetenskap-
liga specialområden som till exempel dialektologi, samtalsforskning, 
namnforskning, grammatik, sociolingvistik och diskursanalys. Hu-
vudmålet har varit att ge studenterna en god start på en eventuell 
forskarbana eller som allmänbildade nordister i olika uppgifter inom 
kultur- och näringslivet. Seminarierna på fördjupad nivå har på 
denna linje letts av Ann-Marie Ivars (till augusti 2002), Anne-Marie 
Londen (till augusti 2003) och Jan-Ola Östman (fr.o.m. september 
2002). 

Lärarlinjen har alltid haft den största tillströmningen av studen-
ter och deras antal har ytterligare ökat genom den antagning till 
direkt ämneslärarutbildning av svensklärare som inleddes 2002. 
Efterfrågan på svensklärare och i synnerhet på modersmålslärare 
växer oavbrutet inte bara i Helsingforsregionen utan i hela landet. 
Tack vare de initiativ som humanistiska fakulteten under ledning av 
prodekanus Mirja Saari sedan 2001 tagit har institutionen och Hel-
singfors universitet kunnat effektivera och utveckla såväl den svenska 
som den finska lärarutbildningen. Samarbetet med modersmåls- och 
svensklärarna i skolorna i Helsingforsregionen har intensifierats ge-
nom skolbesök under vilka bland annat material har samlats in för 
kurs- och pro graduarbeten. Seminarierna på fördjupad nivå leds på 
denna linje av Mirja Saari och Hanna Lehti-Eklund.
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På översättar- och språkvårdarlinjen och på översättarlinjen har 
målet varit att ge studenterna en god yrkesinriktad utbildning med 
möjligheter till praktik. Professionella översättare och andra exper-
ter har anlitats som lärare och sedan augusti 1998 har studenterna 
kunnat ta enstaka kurser eller helheter på 10 eller 20 studieveckor 
på Studiehelheten för flerspråkig fackkommunikation (AKO 1998–
2000, MonAKO 2001–). Skräddarsydda kurser i översättning och 
tolkning har bland annat anordnats i samarbete med juridiska fakul-
teten, Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn och Nordens institut i 
Finland. Seminarierna på fördjupad nivå har på denna linje letts av 
Pirkko Lilius till utgången av 2003. Sedan 2003 har några studenter 
även deltagit i Andrew Chestermans seminarier på Studiehelheten 
för flerspråkig fackkommunikation. 

Ett relativt nytt område inom undervisningen är forskarutbild-
ningen som till exempel under läsåret 2003–2004 består förutom 
av handledning även av flera forskarkurser. Dessa är ofta tvärve-
tenskapliga och arrangeras i samarbete med andra läroämnen eller 
institutioner i Finland och i det övriga Norden. Ett exempel på dessa 
är kursen Bachtin i språk- och litteraturforskningen med Camilla 
Wide (nordiska språk) och Kristina Malmio (nordisk litteratur) som 
ansvarspersoner. 

Utvecklandet av undervisningen har inte enbart gällt yrkesinrikt-
ningen och beaktandet av arbetslivet. Nya arbetsmetoder har prövats 
i takt med att allt fler lärare har deltagit i kurser inom universitetspe-
dagogiken. Portfolio-kurserna har varit välbesökta och i dag är alla 
lärare på Nordica medvetna om vikten av att ha en välmotiverad 
pedagogisk syn på sin undervisning. Sedan början av 1990-talet har 
även ett system med tutorlärare fungerat på institutionen. Handled-
ningen av studenternas kandidat- och magisteruppsatser är ett nytt 
område som institutionen vill effektivera, särskilt i samband med 
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övergången till det nya examenssystemet som från och med hösten 
2005 förutsätts av Bologna-avtalet.

Ett viktigt led i undervisningen har lärarnas och studenternas 
många gemensamma exkursioner utgjort. Lärarna har tagit stu-
denterna till olika dialektområden i Svenskfinland: till Österbotten 
1990, Åland 1991, Östra Nyland 2003 och Åboland 2004. Flera stu-
dieresor har även anordnats till skolor och universitetsinstitutioner i 
Stockholm och Uppsala och till Hässelby slott (Stockholm). Studie-
resor till Voksenåsen (Oslo) och till Köpenhamn och Bornholm har 
ingått i grannspråksundervisningen. Några exkursioner har planerats 
och genomförts i samarbete med Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet, bland annat Runexkursionen till Uppsala 2002.

En självklar del av undervisningen har även den internationella 
verksamheten på Nordica blivit. De nordiska kurserna i språk och lit-
teratur22 som varje sommar gör det möjligt för studerande i nordiska 
språk att studera vid ett annat nordiskt universitet hade ända från 
början 1972 koordinerats för Finlands del av Mirja Saari på Nordica 
som också stod för arrangemangen för kurserna i Finland. Även om 
de administrativa funktionerna inte längre sköts av Nordica, är det 
flera av lärarna på Nordica som undervisar på kurserna i Finland. 

På 1990-talet har även Nordplus-programmet utvidgat möjlighe-
terna för studenterna att studera vid andra universitet i Norden. Upp 
till ett år kan en student i dag läsa nordistik på annat håll i Norden 
och få sina studieprestationer tillgodoräknade på heminstitutionen. 
En stark insats i utarbetandet av principerna för tillgodoräknandet 
1993 gjorde Pirkko Lilius i egenskap av medlem i Nordiska univer-
sitetsadministratörssamarbetets planeringsgrupp för ekvivalering, i 
European Association for International Education och i den förbere-
dande arbetsgruppen vid Finlands högskolerektorers råd.

22 Se Saari, Mirja, ”Nordiska kurser i språk och litteratur.” I: Nordistik i 150 år, s. 
93–104. 
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Nordica var med om att inom Nordplus-programmet bilda nät-
verket Nordliks som omfattar alla institutionerna i nordiska språk 
och nordisk litteratur i Norden. Från 1992 till 1994 koordinerades 
nätverkets verksamhet av Pirkko Lilius på Nordica. Utöver studen-
terna har flera av Nordicas lärare undervisat med stöd av Nordliks-
stipendier på bland annat institutionerna i Uppsala, Stockholm, 
Reykjavik, Tórshavn och Nuuk. Nordica har på motsvarande sätt 
besökts av lärare och studenter från andra nordiska länder. Inom 
nätverket Nordliks har på Nordica även anordnats två nordiska kur-
ser i samtalsanalys med Anne-Marie Londen som ledare (1994 och 
2003). Med bidrag från Nordiska Ministerrådets baltiska fonder har 
dessutom Leif Höckerstedt undervisat i Tallinn, och Pirkko Lilius i 
Tartu, Riga och Vilnius.

Enligt ett specialavtal som gäller lärarutbyte mellan Finska insti-
tutionen och Nordica vid Helsingfors universitet och Finska institu-
tionen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 
skall en universitetslektor från institutionen i Uppsala tjänstgöra på 
Nordica under perioden 2003–2005. På vårterminen 2004 är det 
Ulla Börestam som gästar Nordica och undervisar i språkförståelse 
och tvåspråkighet. 

De avtal som Nordica har haft inom Erasmus- och Sokrates-pro-
grammen har fört studenter och lärare till institutionerna i skandina-
vistik i Lampeter, Groningen, Amsterdam, Berlin, München, Zürich 
och Gent. 

Nordica har också deltagit i universitetets verksamhet inom fort-
bildning och undantagsutbildning. Synnerligen stor har efterfrågan 
varit på den studiehelhet som erbjuds översättare och språkvårdare. 
Många deltagare har även den helhet haft som institutionen anord-
nar i samarbete med Helsingfors universitets fortbildningsenhet 
i Kouvola (numera Palmenia). Deltagarna är språklärare som vill 
komplettera sin examen med studier i svenska.
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Personalutvecklingen på Nordica har varit relativt gynnsam och 
institutionen har under perioden 1990–2003 kunnat besätta följande 
lektorat som blivit lediga; endast ett, lektoratet i svensk litteratur, är 
tillsvidare vakant. Den första nya lektorn, FD Hanna Lehti-Eklund 
utnämndes 1996 till innehavare av det äldsta lektoratet på insti-
tutionen som blivit ledigt efter Helena Solstrand-Pippings (lektor 
1990–1995) bortgång.23 Lektoratet ändrades till ett universitets-
lektorat 2000. När FD Pirkko Lilius 1999 efterträdde Kai Saanila 
(lektor 1963–1998) som lektor var tjänsten definierad som lektorat i 
svenska språket, särskilt i översättning.24 Följande lektorat blev ledigt 
när Kristina Björklund (lektor 1983–1999) avgick från sin tjänst. 
Lektoratet omformades till ett universitetslektorat i svenska språket 
och till det utnämndes FD Beatrice Silén 2000.25 Lektorerna Seija 
Tiisala (lektor 1975–1999) och Irma Uddström (lektor 1989–1999) 
avgick ungefär samtidigt och av deras tjänster ombildades ett uni-
versitetslektorat i svenska språket, särskilt i svenskans struktur och 
vetenskapligt skrivande. Till denna tjänst utnämndes FD Jan Lind-
ström 2002. Samma år fick institutionen ett extra anslag för ett tids-
bundet universitetslektorat med lärarutbildning som specialområde. 
Detta universitetslektorat innehas av FD Maria Green-Vänttinen. 
Som lektorer fortsätter FD Ingegerd Nyström (1975–), FL Carita 
Rosenberg-Wolff (1980–) som är lektor i svensk talteknik och FD 
Leif Höckerstedt (tidigare Nyholm, 1989–) senast aktuell med sin 
debattbok om finlandssvenskheten Fuskfinnar eller östsvenskar (Sö-
derströms 2000)26. 
23 Tjänsten hade tidigare innehafts av Karl Fredrik Robert Lindström 1890–

1892, Hugo Bergroth 1893–1934, Väinö Solstrand 1935–1940, Olav Panelius 
1941–1965 och Ralf Nordgren 1966–1989. 

24 Tjänsten hade tidigare innehafts av Åke Granlund 1957–1960 och Ola Matts-
son 1961–1963.

25 Tjänsten hade tidigare innehafts av Björn Pettersson 1957–1964 och Ebba 
Selenius 1965–1982.

26 Leif Höckerstedt efterträdde Inga-Britt Wik som var lektor 1961–1988.



42

Helsingfors universitet

Nordicas personal i december 
2003. Med på bilden (1–25) är 
1 Jan-Ola Östman, 2 Kristina 
Malmio, 3 Nina Kallberg, 4 
Carita Rosenberg-Wolff, 5 Kjell 
Weimer, 6 Pekka Saaristo, 
7 Asger Albjerg, 8 Erlingur 
Sigurðsson, 9 Camilla Wide, 10 
Rita Paqvalén, 11 Pirkko Lilius, 
12 Anna Biström, 13 Lieselott 
Nordman, 14 Maria Fremer, 
15 Leila Mattfolk, 16 Camilla 
Lindholm, 17 Maria Green-
Vänttinen, 18 Åsa Mickwitz, 19 
Jonna Ahti, 20 Beatrice Silén, 21 

Jannika Lassus, 22 Mona Forsskåhl, 23 Ingegerd Nyström, 24 Hanna Lehti-Eklund och 25 Iris 
Rajamaa.
På bilden saknas Mirja Saari, Hadle Oftedal Andersen, Merete Mazzarella, Anna-Maria 
Gustafsson, Jan Lindström, Holger Lillqvist och Gösta Kjellin.
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Nordiska språk hade sedan 1968 ett lektorat i Sveriges littera-
tur som var gemensamt med svensk litteratur. Den innehades av 
Thomas Henrikson fram till 1978, därefter av FD Conny Svensson 
1979–1992 och av FL Gösta Kjellin 1993–2001. Efter Gösta Kjellins 
pensionering har tjänsten inte kunnat lediganslås.

I nära kontakt med Nordica undervisade vid pedagogiska fakul-
teten från och med 1974 lektor Maj-Britt Lindström vars lektorat i 
svenska drogs in efter hennes avgång 1999.

Prefektskapet på institutionen och ordförandeskapet i lednings-
gruppen har handhafts av följande lektorer: Ingegerd Nyström 
(1999–2000) och Hanna Lehti-Eklund (från juni 2002 till utgången 
av 2003).

Sedan helhetsarbetstiden på 1600 timmar introducerades på 
1990-talet kunde även lektorerna och framför allt de nya univer-
sitetslektorerna räkna in forskning i sina arbetsuppgifter. Det har 
dock visat sig att behovet av lektorernas insatser i undervisningen, 
inte minst i planeringen och utvecklandet av den, varit så stort att 
lektorerna inte har kunnat ta ut några forskningsperioder eller reser-
vera särskild tid för forskning. Därför har lektorerna fortsättningsvis 
ansökt och beviljats forskningsledigt, till exempel under 2004 är tre 
av lektorerna delvis eller en längre period forskningslediga. Nordica 
har dock kunnat engagera vikarier på lektoraten eller timlärare som 
har tagit hand om vissa kurser eller delar av undervisningen. Under 
läsåret 2003–2004 handhas hela lektorat av Anna-Maria Gustafsson 
och Jannika Lassus, annan typ av förordnanden har Yvonne Bertills, 
Kjell Weimer, Gösta Kjellin, Lieselott Nordman, Leila Mattfolk, Åsa 
Mickwitz, Pekka Saaristo och Camilla Wide.

Av de två timlärartjänster som institutionen ännu i början av 
1990-talet hade har den ena ombildats till ett lektorat och den andra 
dragits in.
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Också assistenturerna påverkades av sparåtgärderna. Av de fem as-
sistenturer som nordiska språk hade på 1990-talet och som innehades 
bland annat av Hanna Lehti-Eklund, Jan Lindström, Sari Saarinen 
och Maria Green-Vänttinen finns på 2000-talet tre. De innehas av 
följande forskare: Camilla Lindholm (2001–), Maria Fremer (2001–) 
och Melina Bister (2003–). Assistenturerna följer linjeindelningen på 
det sättet att den första är anknuten till språkvetarlinjen, den andra 
till översättarlinjen och den tredje till lärarlinjen.

Konstforskningsämnet nordisk litteratur27

Inom Nordica verkar även konstforskningsämnet nordisk litteratur. 
Ämnets historia fram till slutet av 1980-talet finns beskriven av Jo-
han Wrede i Nordistik i 150 år (1990). 1995 avgick Johan Wrede från 
professuren i ämnet som sedan 1998 innehas av Merete Mazzarella. 
Ämnet har ytterligare två fasta tjänster, ett universitetslektorat som 
sedan 2002 innehas av Holger Lillqvist och en assistentur som sedan 
1999 innehas av Kristina Malmio. Tack vare institutionens nordiska 
lektorer kan kurser i dansk, norsk och isländsk litteratur erbjudas 
regelbundet, men tyngdpunktsområden för såväl undervisning som 
forskning inom ämnet är svensk och finlandssvensk litteratur. 

Den forskning som på senare år bedrivits inom ämnet kan kortfat-
tat beskrivas på följande sätt. Centrala verk i Olof Enckells (professor 
1950–1967) produktion är Den unge Diktonius (1946) och Esteticism 
och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. Studier i finlandssvensk 
modernism (1949). Om Johan Wredes (professor 1969–1995) pro-
duktion kan nämnas Studier i Harry Martinsons Aniara (1960) och 

27 Detta avsnitt baserar sig på en text som har skrivits av Merete Mazzarella.
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Arvid Mörnes lyrik från och med den poetiska förnyelsen omkring 1920 
(1968). Merete Mazzarella har bland annat skrivit Myt och verklig-
het. Berättandets problem i Eyvind Johnsons roman Strändernas svall 
(1981) och Det trånga rummet. En finlandssvensk romantradition 
(1989), medan Holger Lillqvists doktorsavhandling heter Avgrund 
och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition med 
särskild hänsyn till Edith Södergran (2001). Också de allra flesta av 
de pro graduavhandlingar som lämnats in de senaste åren liksom de 
doktorsavhandlingar som är på gång handlar om svensk eller fin-
landssvensk litteratur. 

Nordiska språk och nordisk litteratur samarbetar framför allt när 
det gäller utbildningen av modersmålslärare: de som har nordiska 
språk som huvudämne har nordisk litteratur som biämne och tvärt-
om. Överhuvudtaget är det vanligt att studerande på modersmåls-
linjen har nordisk litteratur som biämne. Inom forskarutbildningen 
har samarbetet fått formen av gemensamma forskarseminarier och 
forskarkurser samt övrig aktivitet inom den gemensamma dokto-
randföreningen.

Med en examen med nordisk litteratur som huvudämne är det 
ofta vanligt att man blir litteraturkritiker eller medarbetare vid ra-
dion. Dessutom har ett stort antal finlandssvenska författare från Bo 
Carpelan över Monika Fagerholm fram till Catharina Gripenberg 
studerat svensk respektive nordisk litteratur. I undervisningen satsar 
man i dag mycket på kurser i form av workshop, det vill säga kurser 
i creative writing, i att skriva litteraturkritik eller en essä. På senare år 
har det dessutom skapats en koppling till Folkhälsans och Svenska 
kulturfondens gemensamma satsning Kultur och hälsa.
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Administration

I antagningen av nya studerande har institutionen under perioden 
1990–2003 följt tidigare praxis med 80–85 nya studenter per år, 
55–45 på Vpo-linjen, 14–12 på Nns-linjen och 12 studenter till 
nordisk litteratur. Därtill antas cirka 15–20 biämnesstudenter per år. 
En extra kvot på 14 studenter 2002 och 12 år 2003 har tagits in till 
lärarutbildningen. Genomströmningen har varierat något från år till 
år. Under 2003 utexaminerades 20 kandidater i humanistiska veten-
skaper (examen återinfördes 1994; 19 i nordiska språk och 1 i nordisk 
litteratur), 39 filosofie magistrar (34 i nordiska språk och 5 i nordisk 
litteratur), 4 filosofie licentiater (2 i nordiska språk och 2 i nordisk 
litteratur) och 2 filosofie doktorer (båda i nordiska språk).

Amanuens på Nordica har under hela perioden 1990–2003 varit 
FM Iris Rajamaa. Arbetsuppgifterna på denna tjänst har under de 
senaste åren mångdubblats, särskilt de administrativa uppgifterna i 
samband med de olika nationella och nordiska projekten och den 
akademiska rörligheten i form av exkursioner, resor, lärar- och fors-
karbesök. Detta har amanuensen varit ansvarig för vid sidan av de 
traditionella uppgifterna som gäller studiehandledning, studiere-
gistrering, koordinering av studenternas arbetspraktik, redigering 
av studiehandböckerna samt sammanställning och uppföljning av 
institutionens budget. 

I det praktiska arbetet har amanuensen sedan 1990 fått hjälp av 
byråsekreteraren. Tjänsten innehas nu av studentmerkonom Nina 
Kallberg.

Vid Nordica har sedan 1992 verkat en för tre år vald lednings-
grupp som till 2003 bestod av två professorer, två representanter för 
den så kallade mellangruppen och två studenter, alla med supple-
anter. Antalet medlemmar har utökats till nio och sedan 1.1.2004 



47

Nordistikens historia vid Helsingfors universitet

har varje grupp tre representanter. Institutionens prefekt fortsätter 
att vara ordförande i ledningsgruppen och en av assistenterna sköter 
sekreteraruppgifterna. Ledningsgruppens föredragningslistor och 
protokoll är i likhet med fakultetens motsvarande handlingar of-
fentliga dokument. Ledningsgruppen fattar de interna besluten om 
institutionens budget, tjänster, undervisning och övrig verksamhet, 
men den är underställd humanistiska fakultetens fakultetsråd. 

Institutionens och bibliotekets lokaliteter

Institutionen verkade under hela 1990-talet i Porthania där den hade 
installerat sig 1956. Avdelningen för svensk litteratur flyttade 1990 
till de lokaler som universitetet hade hyrt vid Brunnsgatan 10 och 
därifrån vidare till universitetets huvudbyggnad, till Fabiansgatan 
33. I maj 2002 förenades institutionen åter genom flyttningen till 
det nyrenoverade huset för alla språkämnen vid Unionsgatan 40. 
Huset har trots flera namntävlingar fått behålla sitt ursprungliga 
namn Forsthuset. Nordica förfogar nu över en egen korridor i fjärde 
våningen där personalen har fått vackra och välutrustade arbetsrum 
och där också ett litet seminarierum, kopieringsrum och kafferum 
har fått plats. Språklabbet har däremot placerats i en annan flygel i 
samma våning. Utrymmet har redan visat sig vara för litet och fler 
doktorander har fått sina arbetsrum på annat håll. Speciellt har Fran-
zenia (Franzensgatan 13) sammanfört flera projektforskare.

Nordicas bibliotek som ingår som en del i Humanistiska fakul-
tetens bibliotek (tidigare Historisk-filologiska sektionens bibliotek) 
flyttades under sommaren 2002 tillsammans med de andra språk-
ämnenas bibliotek till Forsthuset. 
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Kyllikki Keski-Raasakka, Sinikka Niemi och Pirjo 
Söderholm 

Svenskämnets historia och 
framtidsperspektiv vid Joensuu universitet

Joensuu högskola grundades år 1969 och blev universitet år 1984. 
Av språkämnena startade ryska sin verksamhet som första språk år 
1972, engelska år 1973 och svenska år 1974. Första tjänsten inom 
svenska språket var en biträdande professur som upprätthölls fram 
till 1978, då en professur i svenska språket inrättades genom att den 
biträdande professuren omvandlades till en professur. Språkämnena 
var ursprungligen samlade under Avdelningen för språk (Kielten 
osasto), senare Institutionen för främmande språk (Vieraiden kielten 
laitos), som idag omfattar engelska, svenska, tyska, ryska, franska 
(ingen professur) och allmän språkvetenskap samt språkteknologi. 
Vårt läroämne är litet och svenska språket hör till Institutionen för 
främmande språk. Tjänstestrukturen i vårt ämne är sådan att vi har 
en professor, en överassistent och en assistent. Övriga tjänster är tre 
lektorat, av vilka ett är ett så kallat utlandslektorat, och en timlärar-
tjänst. Från och med hösten 2004 kommer vi att få en timlärartjänst 
på halvtid. Nedan presenterar vi för det första läroämnets historia 
genom att redogöra för förändringar i yrkesstrukturen. För det andra 
anlägger vi noggrannare historiska återblickar över den forskning 
och undervisning som har varit typisk för vårt läroämne ända från 
inrättandet av den första biträdande professuren fram till idag.
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Professorer och biträdande professorer

Som ovan konstaterades startade verksamheten inom svenska språket 
med hjälp av en biträdande professor från år 1974 till 1978. Tjänsten 
handhades till en början av FD Irma Sorvali (f. Korkkanen), och 
hon blev utnämnd till tjänsten som biträdande professor från början 
av år 1976. Professuren i svenska språket inrättades senare, det vill 
säga 1.11.1978, genom omvandling av den biträdande professuren. 
Till att börja med handhade FD Irma Sorvali tjänsten och 1.8.1980 
utnämndes FD Kaj Wikström (1939–) till tjänsten som första 
ordinarie professor. Professor Wikström innehade tjänsten åren 
1980–2002, ända till sin pensionering som professor emeritus. Från 
och med hösten 2002 har tjänsten hadehafts av FD Kyllikki Keski-
Raasakka på utsatt tid.

Ordinarie innehavare av tjänsten som professor

Kaj Wikström 1980–2002

Kaj Wikström 29.8.2002
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Tillförordnade professorer

Irma Sorvali (f. Korkkanen) 1978–1980
Kyllikki Keski-Raasakka 2002–2004

Ordinarie innehavare av tjänsten som biträdande professor

Irma Sorvali (f. Korkkanen) 1976–1978

Tillförordnade biträdande professorer

Irma Sorvali (f. Korkkanen) 1974–1976
Mirja Saari (f. Pinomaa) (20 %) tillsammans med Kaija Mäkelä 

(80 %) 1.3.1978–31.7.1978

Lektorer

Eftersom undervisningen i vårt ämne har en stark betoning på språk-
färdighetsundervisning vid sidan av den teoretiska undervisningen, 
är vår personalstruktur undervisningsinriktad. Vi har tre lektorat i 
svenska språket, av vilka ett är ett så kallat utlandslektorat. Det för-
sta lektoratet i svenska inrättades år 1975 genom omvandling av ett 
lektorat i engelska och svenska vid Pedagogiska avdelningen till ett 
lektorat vid Avdelningen för språk. Tjänsten handhades av FM Börje 
Viberg ett år, FK Birgitta Vehmas fyra år, FK Onerva Mälkönen ett 
år och FK Sinikka Niemi två år. FL Sinikka Niemi utnämndes till 
tjänsten från och med 1.8.1983. Det andra lektoratet inrättades år 
1981. Tjänsten handhades under två års tid av FK Pirjo Varhimo. FL 
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Heikki Meriläinen utnämndes till tjänsten från och med 1.8.1983 
och FD Pirjo Söderholm från och med 1.8.2002.

Eftersom undervisningen vid Institutionen för främmande språk 
är av en sådan karaktär att där arbetar också utländska lärare, har 
svenska språket haft även lärare av utländskt ursprung. Som lektorer 
i arbetsavtalsförhållande har vi haft FM Stina-Lisa Öhlund läsåret 
1981–1982 och från och med 1982 FM Leif Olsson. Lektoratet har 
omvandlats till en tjänst som innehafts från och med 1.8.1999 av FM 
Leif Olsson.

Ordinarie innehavare av lektorstjänster

Heikki Meriläinen 1983–2001
Sinikka Niemi (f. Buss) 1983–
Leif Olsson 1999–
Pirjo Söderholm (f. Saari) 2002–

Tillförordnade lektorer

Börje Viberg 1975–1976
Birgitta Vehmas 1976–1981
Stina-Lisa Öhlund 1981–1982
Sinikka Niemi 1981–1983
Pirjo Varhimo 1981–1983
Uile Kärk-Remes 1990–1992
Mirja Juntunen 1992
Leif Olsson, utlandslektor 1982, senare utnämnd 1999
Kyllikki Keski-Raasakka 1989–1992
Pirjo Söderholm 2001–2002
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Överassistenter

Överassistenturen inrättades genom omvandling av en ordinarie tim-
lärartjänst till överassistentur år 1992. Tjänsten innehades av FM 
Kyllikki Keski-Raasakka till slutet av år 1994. FL Kyllikki Keski-
Raasakka utnämndes till tjänsten år 1995 med FL Pirjo Söderholm 
som vikarie under åren 1995–1997 i halvårs- och ettårsperioder och 
senare med FD Sinikka Niemi som vikarie från och med år 2002–
2004. FD Sinikka Niemi utnämndes till tjänsten år 2004.

Ordinarie innehavare av överassistenttjänsten

Kyllikki Keski-Raasakka 1995–2004
Sinikka Niemi 2004–

Tillförordnade överassistenter

Kyllikki Keski-Raasakka 1992–1994
Pirjo Söderholm 1995–1997
Sinikka Niemi 2002–2004

Assistenter

I svenska språket har vi en assistentur, som inrättades år 1980. Till 
första assistent utnämndes FK Paavo Kettunen, som fungerade som 
assistent under perioden 1980–1987. FK Sinikka Niemi var hans 
vikarie 1980–1981. År 1987 utnämndes FK Pirjo Söderholm till 
assistenturen, som hon innehade fram till år 1996, då FM Timo 
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Neuvonen utnämndes till tjänsten, som han innehade under åren 
1996–2000. Vår följande assistent var FM Mervi Timonen, som ef-
terföljdes av FM Sari Timonen, som utnämndes till assistent hösten 
2002. Hon fungerade som assistent 2002–2003. Flera personer har 
handhaft assistenturen under kortare perioder som vikarier: bland 
annat Sinikka Niemi, Jaana Räsänen, Lea Kettunen, Mervi Timonen 
och Maria Lindh.

Ordinarie innehavare av assistenttjänsten

Paavo Kettunen 1980–1987
Pirjo Söderholm 1987–1996
Timo Neuvonen 1996–2000
Sari Timonen 2002–2003

Från vänster: Maria Lindh, Mirka Vienonen, Johanna Pelkonen, Leif Olsson, Pirjo Söderholm, 
Sinikka Niemi och Kyllikki Keski-Raasakka.
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Timlärare

I slutet av 1970-talet bildades en ny lärarkategori i högskolorna, 
nämligen ordinarie timlärare. Vi har haft flera timlärare i svenska 
språket alltsedan år 1981.

Tillförordnade timlärare

Raija Elsinen 1980–1981
Pirjo Varhimo 1980–1981, 1983–1985
Kyllikki Keski-Raasakka 1981–1984, 1985–1989
Uile Kärk-Remes 1983–1994
Mirja Juntunen 1990–1997
Pirjo Söderholm 1996–2002

Tillfälliga innehavare av timlärarbefattningar

Marja-Leena Turunen, Marjatta Karppinen, Päivi Huttunen, Helena 
Piiroinen, Pirjo Söderholm, Mirja Juntunen, Satu Räsänen, Mirka 
Vienonen, Jaana Kolu och Johanna Pelkonen.

Lärare på deltid

Till universitetsundervisningen hör även timlärare på deltid samt 
gästande forskare och föreläsare. Bland annat följande gäster har un-
dervisat i svenska språket vid Joensuu universitet: lektor Kai Saanila 
från Helsingfors universitet har undervisat i isländska och språkhis-
toria. På 1980-talet hölls kursen i norska av lektor Jardar Skaadel från 
Bergen och Turid Farbregd från Helsingfors universitet, dessutom 
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hölls kursen i danska under flera års tid av lektor Stig Lambertsen 
från Helsingfors universitet. Svenskämnet har därtill aktivt inbju-
dit gästande föreläsare med varierande teman. För att få hjälp med 
kurserna i danska, norska och isländska har vi genom Nordliks och 
Pohjola-Norden haft besök av lärare från Sverige, Danmark, Norge 
och Island. Norges ambassad och Norges utrikesministerium har 
hjälpt oss med föredragshållare, norska veckor och material. Sveriges 
ambassad och Svenska institutet har hjälpt oss med föredragshållare 
och material. När det gäller danskan får vi hjälp från Danmarks 
utrikesministerium, och dessutom har vi flera gånger haft danska 
gästlärare. Vi är som alla andra finska universitet med i Nordliks och 
deltar aktivt i såväl student- som lärarutbyte med de andra nordiska 
länderna. Om framtiden kan nämnas att vårt läroämne får en timlä-
rare på halvtid för perioden 2004–2007.

Utöver det ovannämnda har några tjänster och befattningar 
handhafts med tillfälliga förordnanden. Läroämnet hade till exempel 
en amanuensbefattning på deltid i slutet av 1970-talet som filosofie 
studerande Pirjo Varhimo handhade. Därutöver har lärarna i ämnet 
och assistenterna tidvis varit förordnade att handha andra tjänster el-
ler annars varit tjänstelediga för en längre eller kortare tid.

Forskning

Institutionen för främmande språk vid Joensuu universitet utbildar 
främmandespråkslärare, experter på hög nivå samt bedriver omfat-
tande forskningsarbete. Vid ämnesinstitutionen för svenska språket 
har forskning bedrivits bland annat i språkinlärning och i undervis-
ning i svenska som främmande språk i Finland, vilket för sin del 
stöder ämneslärarutbildningen. Professor Kaj Wikström startade i 
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mitten av 1980-talet projektet Svenska som andra eller främmande 
språk i Finland genom tiderna. Forskningsintresset riktades speciellt 
på språket i såväl äldre som yngre läromaterial och elevprestationer 
särskilt på gymnasial nivå. En bärande motivation har varit att för-
söka utröna eventuella konkreta orsaker till den tidvis ganska hårda 
kritik som skolornas språkundervisning i Finland och därmed också 
svenskundervisningen fått utstå. Ur diakronisk synpunkt har frågan 
också gällt vilken utveckling som skett i läromaterialet när svenskan 
i Finland från och med cirka 1870-talet blivit ett alltmer främmande 
språk för finska skolelever. Ett av målen har naturligtvis varit att få 
fram rön som kunde gagna den nutida svenskundervisningen. Fem 
artiklar inom projektet publicerades från och med slutet av 1980-
talet i humanistiska fakultetens skriftserie Kielitieteellisiä tutkimuk-
sia (Ryhänen 1987; Keski-Raasakka 1988, 1995; Meriläinen 1989; 
Norri 1993). Inom projektet har utkommit sex licentiatavhandlingar 
och tre doktorsavhandlingar (se förteckningen i slutet av denna bok). 
Också ett stort antal pro graduavhandlingar har gjorts om läromate-
rial, abiturientuppsatser och finnarnas svenskkunskaper allmännare.

Semantik, lexikologi och grammatik med anknytning särskilt 
till finska inlärares svårigheter har hört till professor Kaj Wikströms 
specialområden. Hans intresse för dessa frågor framträder förutom 
i hans publikationer – böcker och artiklar – också i de pro gradu-
avhandlingar med semantisk-syntaktiska teman som han handlett. 
Basmaterialet har ofta tagits från abiturientuppsatser, som Wikström 
haft tillgång till tack vare sitt långvariga engagemang som censor i 
Studentexamensnämnden.

I sin doktorsavhandling (1997) undersöker Heikki Meriläinen 
finska abiturienters inlärarsvenska ur ett textlingvistiskt och språk-
kontrasterande perspektiv. Censorskapet i Studentexamensnämnden 
sedan 1974 har gett honom en mångsidig överblick över ämnet. 
Meriläinen studerar bruket av konnektorer (dvs. konjunktioner, 
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subjunktioner och konnektiv/s.k. konjunktionella adverb) i finska 
abiturienters svenskuppsatser i jämförelse med sverigesvenska och 
finska elevtexter. Den textuella koherensen spelar en viktig roll i 
elevernas skriftliga prestationer och Meriläinen har velat söka svar 
på hurdana medvetna eller omedvetna mekanismer en språkbrukare 
har till sitt förfogande för att göra en text semantiskt och logiskt 
välformad. Med i avhandlingen finns de semantiska kategorierna 
adversativ–koncessiva (typ men–fast–ändå), kausala (för–efter-
som–därför) och konsekutiv–finala (så–för att–alltså) konnektorer. 
Ett av de intressantaste resultaten är att den språkkontrastivt största 
frekvensskillnaden mellan infödda svenska och finska skribenter har 
kommit fram i manifestationen av adversativ relation. I sverigesven-
ska elevuppsatser uttrycks denna relation signifikant ofta genom det 
meningsinitiala men, till exempel Men han glömde att skicka brevet. 
På sitt modersmål använder de finska abiturienterna däremot signi-
fikant ofta det mediala kuitenkin (’ändå’) för denna relation, såsom 
till exempel i den finska motsvarigheten till ovanstående sats: Hän 
unohti kuitenkin lähettää kirjeen. Därför vittnar det om ett väl inlärt 
sverigesvenskt mönster eller en intuitiv språkkänsla hos dessa finsk-
språkiga abiturienter att de signifikant ofta väljer den meningsinitiala 
konjunktionen men för adversativ relation, medan det mediala ändå 
(vars finska motsvarighet kuitenkin är helt dominerande i deras fin-
ska text) förekommer lika sällan hos dem som hos de sverigesvenska 
modersmålsskribenterna.

Utom denna språkpedagogiska målsättning har avhandlingen 
ett vidare textlingvistiskt perspektiv. Med hjälp av det svenska elev-
textmaterialet har Meriläinen genererat en analysmodell, som bygger 
på såväl lingvistiska som kvantitativa aspekter, och som i stort kan 
tillämpas på vilket svenskt textmaterial som helst. Av de undersökta 
konnektorerna är det konnektiven som avhandlingen belyser utför-
ligast. Sålunda påvisas det att såväl frivilliga som obligatoriska kon-
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nektiv i princip alltid syftar tillbaka på (förutsätter) ett föregående 
korrelat, vilket skiljer dem från andra adverb och ger dem en viktig 
kohesionsskapande roll. Ett mindre noggrant bruk av konnektiv kan 
följaktligen försvåra textförståelsen eller rentav förvränga textbud-
skapet, vilket åskådliggörs med konkreta exempel i avhandlingen. 
Ett sekundärt syfte med avhandlingen kan alltså sägas vara att 
betona vikten av de korta bindeorden konnektorerna för all textuell 
koherens.

I Kyllikki Keski-Raasakkas doktorsavhandling (1998) analyseras 
hur svenskans ordföljd beskrivs i finskt perspektiv, det vill säga i 
svenska skolgrammatikor för finska elever (1884–1997). Undersök-
ningsmaterialet består av 14 grammatikor, som använts vid finska 
läroverk och gymnasier. Den första grammatiken är skriven av K. W. 
Forsman 1884 och den nyaste är Marja-Leena Nikanders och Aili 
Jantunens grammatik för gymnasiet, vars senast utkomna upplaga är 
från 1997. I avhandlingen visas att det finns vissa ordföljdsfall som 
varit lätta för skolgrammatikorna att ge regler för och som därför 
förekommer i nästan alla grammatikor. Vidare visas det i avhand-
lingen vilka ordföljdsfrågor som varit svåra för skolgrammatikorna 
att regelbestämma. I dessa fall har författarna kanske inte utnyttjat 
den vetenskapliga kunskap som funnits, men det har också kunnat 
gälla ordföljdsfrågor som man inte ens i dag har tillräcklig känne-
dom om. I synnerhet i fråga om regler som inte längre motsvarat 
det faktiska språkbruket hade man önskat mer kritiskt tänkande av 
författarna, så att reglerna inte upprepats oförändrade från gramma-
tik till grammatik. Det framgår av avhandlingen att det ännu finns 
många luckor i skolgrammatikorna, trots att de tar upp många vik-
tiga ordföljdsfall. I det sammanfattande kapitlet presenteras en lista 
på sådana ordföljdsfall som kunde behandlas i skolgrammatikorna 
eller läroböckerna. Det är fråga om ordföljdsföreteelser som är van-
liga i talat språk eller i ledigt skriftspråk och som ofta förutsätter en 
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viss kontext eller språksituation, med andra ord kan ses mera ur ett 
praktiskt perspektiv.

Ett av Keski-Raasakkas specialintressen har varit den svenska 
grammatiken ur såväl lingvistisk som språkpedagogisk synpunkt. 
I sina artiklar som publicerats i finska och svenska serier har hon 
behandlat olika typer av syntaktiska frågor samt undervisningen i 
svenska och i synnerhet undervisningen i svensk grammatik i finska 
skolor. Bland studierna kan här nämnas en syntaktisk-semantisk 
studie över bruket av månne i rikssvenskan och finlandssvenskan 
(Keski-Raasakka 2002). Utgångspunkten för undersökningen har 
varit de regler som ges för månne i svenska grammatikor (bl.a. i SAG 
1999) och speciellt i svenska skolgrammatikor i Sverige och Finland. 
Som korpusmaterial har använts de tidningar och romaner som 
hösten 1999 var tillgängliga i Språkbanken vid Göteborgs Språk-
data och den finlandssvenska korpusen FISC. I forskningssyfte för 
såväl lärare som studerande har Keski-Raasakka utarbetat korpusen 
Studentsvenska 1999/2000 som består av 1000 finska abiturienters 
svenskuppsatser.

I sin doktorsavhandling (2002) analyserar Pirjo Söderholm den 
stilistiska och språkliga utvecklingen i svenska läseböcker för finsk-
språkiga elever under perioden 1865–1990. Utvecklingen kartläggs i 
belysning av vissa ortografiska, morfologiska och syntaktiska drag i 
berättelserna med Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter från samma 
tid som jämförelsematerial. Undersökningen visar att läseböckerna, 
som är antologier, har ett konservativare språk, men att vissa berät-
telser är moderna i sin språkliga utformning, vilket delvis beror på att 
sammanställarna försiktigtvis ändrat på språket i berättelserna utan 
att röra vid innehållet. I en jämförelse av läseböckerna och tidning-
arna framgår det att läseböckerna och Hufvudstadsbladet i många fall 
har bevarat ålderdomligare drag i sitt språk än Dagens Nyheter från 
samma tid. Läseböckernas ställning som undervisningsmaterial samt 



61

Svenskämnets historia och framtidsperspektiv vid Joensuu universitet

deras språk och komplexitet har varit föremål för Söderholms intresse 
redan i hennes licentiatavhandling från 1993 (Söderholm 1993b). 
Dessa resultat har presenterats i olika finska och svenska konfe-
rensvolymer och dylikt (se bl.a. Söderholm 1993a, 1996; Wikström 
& Keski-Raasakka & Söderholm 1994). De för doktorsavhandlingen 
insamlade korpusarna har erbjudit och erbjuder studerande material 
för proseminarie- och seminarieuppsatser samt pro graduavhand-
lingar. Söderholms forskningsintressen riktas i dagens läge bland an-
nat på partikelverb i ovannämnda tidningsmaterial, vilket redogörs 
för i konferenspublikationen Svenskan i Finland 8 (under utgivning 
vid Tammerfors universitet). Utöver detta avser hon att forska i pla-
ceringen av partikeln i finlandssvenskan (Jag lägger ner mig; Det var 
en motivering att få hundskatten bort). Detta kontrolleras förutom i 
Hufvudstadsbladet-tidningskorpusen också i färskare tidningsmate-
rial i Språkbanken i Finland, till exempel i Jakobstads Tidning från 
år 2000. Det föreliggande historiska tidningsmaterialet kommer att 
utökas i omfattning så att varje årgång innehåller ett större antal 
ord. Vid partikelverben kommer Söderholm dessutom att granska 
participformerna och deras eventuella utveckling mot lös samman-
sättning i talspråk. Som ett nytt forskningsobjekt inträder också 
eventuell finsk interferens i finskspråkiga universitetsstuderandes 
val av ordföljd i bisats i svenska. Som material används studenternas 
översättningar från finska till svenska samt proseminarieuppsatser.

I Sinikka Niemis doktorsavhandling inom allmän språkvetenskap 
(2001a) granskas språket hos skolelever som har svenska som moders-
mål och hos tvåspråkiga elever i samma ålder (svenska och finska). 
Undersökningen handlar om senare skeden av språktillägnande och 
den täcker på ett nytt sätt några av språkets delområden som mor-
fosyntax och syntax. Resultaten visade att språket inte är ”färdigt” 
vid 5–6-års ålder, som man ofta har påstått, utan att det ännu sker 
en utveckling efter denna ålder även när det gäller morfosyntax och 
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syntax. De undersökta delområdena var attributkongruens och pre-
dikativkongruens, det expletiva (formella) subjektet det, V2 det vill 
säga verbets plats i huvudsatser, placeringen av lätta satsadverbial i 
bisatser samt förhållandet mellan huvudledet (head ) och subjekts-
stödet som och deras användning i underordnade bisatser. Andra 
forskningsteman för Niemi har varit bland annat fonetisk-fonologisk 
forskning kring svenska språkvarieteter (Niemi 1980, 1981, 1982), 
morfologi och lexikon i svenskan (Niemi 2002b), idiom och fraseo-
logi i svenskan (Niemi 1992, 2002c, 2004a, 2004b), forskning kring 
inlärning av svenska som andraspråk (Niemi 1992) och modersmål 
(Niemi 2001a, 2001b, 2002a, 2002b) och korpusbaserad forskning 
i svenskan (Niemi 2002c). Hennes undersökningar har publicerats 
både i internationella och inhemska tidskrifter och skriftserier. En 
naturlig fortsättning på projektet Svenska som andra eller främmande 
språk i Finland genom tiderna som pågick under professor Kaj Wik-
ströms ledning är projektet Svenska som andraspråk hos finska uni-
versitetsstuderande som Sinikka Niemi startade i läroämnet för några 
år sedan. Hon är projektledare för projektet och i projektets nuläge 
forskar vi i behärskning av svenskstuderandenas språkfärdigheter vid 
Joensuu universitet. Inom projektet skrivs till exempel en doktors-
avhandling som handlar om muntliga färdigheter på sats-, fras- och 
ordnivå samt om kommunikativ kompetens hos svenskstuderandena. 
Det finns ett stort behov av sådana kartläggningar och deras tillämp-
ningar speciellt på finskspråkiga orter i Finland. Andra forsknings-
teman är svenskans morfologi, morfosyntax, närmast kongruens 
och syntax samt fraseologi och idiomatiska uttryck. Antagligen har 
resultaten även en vidare betydelse i nordiska sammanhang, vilket 
innebär att dessa forskningsteman är välmotiverade inom nordisti-
ken. Våra studerande har också fått delteman i projektet för sina pro 
graduavhandlingar och kommer att få detta också i framtiden.
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År 1989 bearbetade Niemi en korpus på 0,5 miljoner ord på ba-
sis av romaner av fem svenska författare (med författarnas och/eller 
förlagens tillstånd), som sedan överlämnades, genom professor Fred 
Karlsson, till Finland-Swedish Text Corpus (allmän språkvetenskap, 
Helsingfors universitet) och som är tillgänglig för alla forskare. 
Råversionen som man fick med dåvarande optiska läsare och med 
dåvarande program krävde ett långvarigt arbete för att få texterna 
bearbetade i en form som skulle vara lämplig för korpusservern. Nie-
mi har därutöver insamlat idiomkorpusar på cirka 2500 idiom och 
insamlingsarbetet fortgår. De insamlade korpusarna har erbjudit och 
kommer att erbjuda forskningsmaterial för proseminarie-, seminarie- 
och pro graduavhandlingar. Niemi har publicerat ett antal artiklar 
om idiomtemat, vilka studerandena har haft nytta av (jfr ovan och 
litteraturförteckningen).

Vårt läroämne är också med i internationella samarbetsnät. Si-
nikka Niemi är ansvarig forskare för svenskans del i forskningspro-
jektet Mentalt lexikon. Projektet är ett så kallat stort projekt, det vill 
säga Major Collaborative Research Initiative. Programmet finansieras 
av Canadian Social Sciences and Humanities Research Council. Pro-
jektledare är professor Gary Libben och projektet avslutas år 2006. 
Samarbetsnätet har anordnat bland annat konferenser, där Niemi 
har hållit föredrag i Montreal 2000 och i Banff, Kanada 2002. 
Konferenserna heter The 2nd International Mental Lexicon Conference, 
Montreal, Canada och The 3rd International Mental Lexicon Confe-
rence, Banff, Canada. Man utforskar flera olika språk inom projektet. 
Niemi deltog också i ett tre dagar långt arbets- och planeringsmöte 
för projektet vid Österrikes vetenskapsakademi i Wien i oktober 
2003. Niemi har publicerat flera undersökningar inom projektet, av 
vilka den viktigaste kan anses vara en artikel i tidskriften Brain and 
Language (se Niemi 2002b). I artikeln granskar hon hur behärskning 
av svensk pluralböjning utvecklas i senare stadier av språktillägnande 
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och tillämpar den så kallade schema-analogiska modellen som varit 
föremål för livlig diskussion i internationella forum.

Nordistnät

Vår ämnesinstitution har deltagit aktivt i samarbetet inom Nordist-
nät ända från dess grundande i november 2000 med en ordinarie 
medlem med suppleant. Vid några sammankomster och seminarier 
har man utöver dessa medlemmar även kunnat ha en större uppslut-
ning. 

Konferenser

Ämnesinstitutionen för svenska språket anordnade konferensen 
Svenskan i Finland 5 den 7 och 8 maj 1999. Antalet deltagare uppgick 
till drygt 60 personer. Under sammankomsten hölls två plenarföre-
drag och 25 sektionsföredrag, vilket resulterade i konferensvolymen 
Svenskan i Finland 5, redigerad av Kyllikki Keski-Raasakka och Pirjo 
Söderholm (2000).
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Undervisning

Vi har årligen till en början antagit 10–15 studerande, senare 20–25. 
Idag är den årliga intagningen 20–25 huvudämnesstuderande och 
10–15 biämnesstuderande, sammanlagt cirka fyrtio studerande. Un-
dervisningen i svenska i vårt läroämne är avsedd för studerande som 
har finska som modersmål. Undervisningsprogrammet förnyades 
från och med 1980 varvid vi har försökt följa de övriga universitetens 
program med beaktande av våra resurser. Betoningen ligger på mo-
dernt språk, dess teori och praxis, eftersom universitetet i allt högre 
grad har tagit över ansvaret för studenternas praktiska språkfärdig-
heter. Under de tidigare åren hölls kurserna i övriga nordiska språk 
såsom danska och norska med hjälp av gästföreläsare, men med av-
tagande resurser har vi fått lov att sköta dessa samt isländskan i första 
hand med egna krafter. Den enda professorn i ämnet har burit ansva-
ret för undervisningen i bland annat språkhistoria och äldre svenska 
samt grammatik och stilforskning för fördjupade studier. Dessutom 
har handledningen av studenter i pro graduskedet till största delen 
hört till professorns arbetsuppgifter. Språkfärdighetsundervisningen 
har tagit en stor del av undervisningsresurserna – vi befinner oss på 
en enspråkig ort. Detta faktum gör den obligatoriska språkpraktiken 
på två månader allt nödvändigare för våra studerande. Vi har kunnat 
erbjuda dem möjligheten att delta i samnordiska språk- och littera-
turkurser förutom att de kunnat söka sig till övriga nordiska univer-
sitet exempelvis genom Nordplus-programmets nätverk Nordliks och 
Nordlys.

Såsom också vid övriga universitet i Finland utbildar sig våra stu-
derande närmast för svenskläraryrket i det finska utbildningssyste-
met med dess olika stadier. Vid sidan av detta alternativ kan de dock 
också utbilda sig till experter på svenska språket, som med en lämp-
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lig ämneskombination har även andra arbetsmöjligheter bland annat 
inom industri och affärsliv. Framtidsperspektiven inom svenskämnet 
vid vårt universitet är riktade på forskning om och utbildning i nu-
tidssvenska. Dessutom har studerandena möjlighet att få en inblick 
i äldre svenska med hjälp av den erbjudna undervisningen i språk-
historia och äldre svenska samt till exempel med Pirjo Söderholms 
diakroniska korpus.

För närvarande är en doktorsavhandling och fyra licentiatav-
handlingar under arbete. Som ett glädjande faktum kan vi konsta-
tera att svenskstuderande från Joensuu universitet har placerat sig bra 
i arbetslivet, och behovet av svensklärare håller på att öka alltefter 
som de stora årsklasserna går i pension. Det blir en större satsning på 
svensklärarfronten i och med att vi får en timlärare på deltid för tre 
läsår från och med hösten 2004 för denna utbildning. Intagningen 
av nya studerande kan härigenom ökas. Det är i synnerhet våra lä-
rares starka engagemang i sitt arbete på olika stadier som gjort att vi 
år efter år kunnat uppnå våra målsättningar med tanke på antalet 
utexaminerade magistrar.

Insamlade korpusar som är användbara för undervisning, forsk-
ning och lärdomsprov:

• Studentsvenska 1999–2000. Inalles 1000 abiturientuppsatser 
i svenska författade av finskspråkiga abiturienter. (Kyllikki 
Keski-Raasakka)

• Romankorpus på 0,5 miljoner ord 1989. Bearbetad av Sinikka 
Niemi på basis av romaner av svenska författare (med förfat-
tarnas och/eller förlagens tillstånd). Finns i Finland-Swedish 
Text Corpus (allmän språkvetenskap, Helsingfors universitet) 
och är tillgänglig för alla forskare. (Sinikka Niemi)

• Svensk idiomkorpus 2000–2004. Sammanlagt cirka 2500 
svenska idiom. Insamlingsarbetet fortgår. (Sinikka Niemi)
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• Diakronisk korpus med läsebokssvenska, finlandssvenskt och 
rikssvenskt tidningsspråk 1865–1990. Tidningsdelen utökas i 
den närmaste framtiden. (Pirjo Söderholm)

Annan verksamhet

Våra studerande är en stor tillgång när vi tänker på all den aktivitet 
som har utvecklats i studerandenas föreningsverksamhet. Vår ämnes-
organisation har fungerat som ett rådgivande och debatterande organ 
till exempel i fråga om våra kursfordringar, vårt undervisningspro-
gram och studieveckorna. År 1981 startades en studentorganisation 
för dem som studerar svenska vid Joensuu universitet. På den tiden 
kallades organisationen för OBS!. Organisationens verksamhet var 
tämligen stillsam efter år 1984 fram till år 1988, då den tidens års-
kurser blåste liv i organisationen och namnet byttes till Lätta Linjen. 
På 1990-talet fick medlemmarna egna overaller i gult. I början av 
2000-talet öppnades hemsidorna på Internet.1

Verksamheten har varit varierande och alltid mycket beroende 
av medlemmarna, det vill säga svenskstuderandenas intresse för 
gemensamma aktiviteter. Det har funnits perioder, då mängden av 
aktiva medlemmar har varit mycket stor och även exkursioner har 
gjorts, bland annat till olika trakter i Svenskfinland (Helsingfors 
och Vasa) och till Sverige. Verksamheten idag omfattar ett och annat 
intressant såsom basarer, olika typer av program på Svenska dagen 
den 6 november och så vidare. I början av föreningens historia utgav 
man också en egen tidning, som kallades Jobs post. Varje höst tar 
man också hand om gulnäbbarna med avsikt att de ska lära känna 

1 Se <http://cc.joensuu.fi/~lattis/>. Sidan hämtad 10.5.2004.
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varandra och även äldre studerande. För det ändamålet har man en 
fest varje höst. Vissa traditioner upprätthåller man gärna: Luciatåget 
ordnas av första årets studerande kring den 13 december varje år. Ti-
digare fanns det knappast alls konkurrens mellan Luciorna i Joensuu, 
eftersom svenskstuderandenas tåg var det enda. Av den anledningen 
beställdes vår Lucia bland annat till åldringshem och lågstadier. 
Traditionen har spridit sig och idag kan man påträffa flera Lucior 
i Joensuu på Luciadagen. Samarbetet med övriga studentföreningar 
har också varit en del av Lätta Linjens vardag.

Ett exempel på organisationens aktiva verksamhet är dess 20-
årsfest som ordnades den 15 mars 2002. Festen med mat, musik och 
övrigt program lyckades bra och den kan anses som en höjdpunkt i 
Lätta Linjens historia. Samarbetet med övriga ämnesorganisationer 
har återupptagits, i synnerhet inom språkämnena. Hösten 2003 
hade man en gemensam fest för ämnesorganisationerna för både 
finska (Täky) och engelska (Echo). Även i övrigt håller man kontakt 
med dessa organisationer. Svenskstuderande ställer gärna upp då det 
gäller att presentera svenska språket till exempel för blivande abitu-
rienter, och äldre studerande är alltid beredda att berätta om sina 
egna erfarenheter av studier och till exempel språkpraktik. Genom 
ämnesorganisationen kan man komma i kontakt med lärare och hela 
ämnesinstitutionen för svenska språket när det gäller studier överhu-
vudtaget. Dessutom kontaktas ämnesorganisationen då man behöver 
studentrepresentanter för olika administrativa uppdrag. 
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Veikko Muittari

Nordistik vid Jyväskylä universitet

1 Inledning

Med nordistik menas forskning och utbildning som har någon an-
knytning till de nordgermanska språken, det vill säga danska, svens-
ka, norska, isländska och färöiska. Inom nordistiken, såsom inom 
annan språkvetenskap, kan olika aspekter på språket ses ur många 
synvinklar (jfr Svensson 1988:10–11). Syftet med den föreliggande 
artikeln är att belysa några sidor i nordistiken vid Jyväskylä universi-
tet. Vid den dåvarande pedagogiska högskolan i Jyväskylä startades 
undervisningen och forskningen i nordistik den 1 augusti 1958 med 
docent Lars Huldén som tillförordnad professor. Ämnet hette nord-
isk filologi, men i praktiken var det fråga om svenska språket. Ämnet 
nordisk filologi placerades i den filosofiska fakulteten, som är den 
nuvarande humanistiska fakultetens företrädare. De första pro gra-
duavhandlingarna i nordisk filologi blev färdiga år 1962. Syftet med 
verksamheten har hela tiden varit att utbilda svensklärare för finska 
skolor och andra språkexperter.

Tanken på en finskspråkig högskola i Jyväskylä härstammar från 
den senare hälften av 1800-talet. År 1863 inrättades Finlands första 
folkskollärarseminarium i Jyväskylä; det var också landets första 
finskspråkiga lärarutbildningsanstalt. År 1934 ombildades semina-
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riet till Jyväskylä pedagogiska högskola, som blev universitet 1966. 
Från och med 1939 kunde man avlägga fortsättningsexamen för 
folkskollärare, examen för pedagogie kandidat och doktorsexamen. 
Under läsåret 1958–1959 hade den pedagogiska högskolan 559 stu-
derande och den humanistiska (filosofiska) fakulteten 84. Därefter 
växte både universitetet och den humanistiska fakulteten snabbt; un-
der läsåret 1975–1976 var antalet studerande 6499 respektive 1933. 
Våren 2003 hade universitetet 15 811 egentliga studerande av vilka 
4306 studerade i den humanistiska fakulteten.

Ämnet hette ända till den 31 juli 2002 nordisk filologi, men den 
1 augusti 2002 byttes namnet nordisk filologi mot namnet svenska 
språket. Motivet till bytet var att tyngdpunkten i forskningen och 
undervisningen nuförtiden ligger på lingvistik, språkinlärning 
och språkundervisning. Därför ansågs termen filologi vara mindre 
lämplig. Kurser i danska och norska har också ingått i institutionens 
program. Sedan 1996 är det också möjligt att avlägga grundstudierna 
i danska och dansk litteratur. Ämnet hade en egen institution ända 
till den 31 juli 2002; den hette Institutionen för nordiska språk. År 
2002 sammanslogs alla språkinstitutionerna vid Jyväskylä universitet 
och den nya institutionen heter Institutionen för språk. Här kan man 
studera engelska, finska, franska (italienska, spanska och latin), ryska 
och svenska (danska).

Ämnet svenska har sedan 1974 sina lokaler i byggnad P, som hör 
till det av arkitekt Alvar Aalto ritade campusområdet. 

Våren 2003 hade svenska språket 196 huvudämnesstuderande 
som höll på att avlägga sin grundexamen. Dessutom studerar cirka 
200 personer svenska som biämne. Den årliga intagningen är nuför-
tiden 35 nya huvudämnesstuderande. 

I avsnitt 2 ges en kort historik över tjänsterna och deras inneha-
vare i ämnet nordisk filologi respektive svenska språket vid Jyväskylä 
universitet. I avsnitt 3 behandlas lärdomsproven i ämnet. Avsnitt 4 



75

Nordistik vid Jyväskylä universitet

handlar om examensfordringar och undervisning. I avsnitt 5 ges en 
översikt över forskningen i ämnet; det är närmast fråga om korta 
referat av doktorsavhandlingar och andra undersökningar. Förelig-
gande artikel gör inte anspråk på att vara någon fullständig beskriv-
ning på något av dessa områden.

2 Lärare

2.1 Professorer

Professuren i nordisk filologi vid Jyväskylä pedagogiska högskola 
inrättades den 1 augusti 1958. Ämnet har haft tre utnämnda ordina-
rie professorer: FD Carl-Eric Thors 1960–1962, FD Bror Åkerblom 
1966–1974 och FD Matti Rahkonen från och med 1984.

FD Lars Huldén handhade professuren på förordnande 1958–
1960. FD Carl-Eric Thors innehade tjänsten 1960–1962. 1962 blev 
han utnämnd till professor i nordisk filologi vid Helsingfors univer-
sitet. Han handhade dock professuren i Jyväskylä ännu i ett halvt år 
vid sidan av sin tjänst. Därefter handhades professuren av professor 
Carl-Eric Thors (1⁄3) och docent Åke Granlund (2⁄3) vid sidan av sina 
egna tjänster 1963–1964, av FD Tryggve Sköld 1964–1965 och av 
FD Olof Thorell 1965–1966. FD Bror Åkerblom innehade profes-
suren 1966–1974. Efter honom handhades tjänsten på förordnande i 
tio års tid: av biträdande professor Hilkka Hiilos 1974–1976, docent 
Ann-Marie Wieselgren 1976–1979, FL Kari Leinonen 1979–1981 
och FD Matti Rahkonen 1981–1984. Den nuvarande professorn 
Matti Rahkonen fick sin utnämning 1984. Som vikarie handhade 
FD Veikko Muittari professuren 1995–1996.
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Den biträdande professuren i nordisk filologi vid Jyväskylä uni-
versitet grundades 1963. År 1998 omformades den till en professors-
tjänst. Tjänsten har hittills haft två ordinarie innehavare: FD 
Hilkka Hiilos 1968–1990 och FD Veikko Muittari från och med 
1991. Tjänsten handhades på förordnande av docent Åke Granlund 
(¹/) och FK Kai Saanila (⁹/) 1963–1964 samt FD Hilkka Hiilos 
1964–1968. Hilkka Hiilos innehade tjänsten 1968–1990. FD Veik-
ko Muittari handhade tjänsten på förordnande 1990–1991. År 1991 
utnämndes han till ordinarie biträdande professor. Som vikarie 
handhades tjänsten av FL Matti Rahkonen 1974, 1975–1978, FL 
Ingegerd Nyström 1975, FL Martti Heino 1987–1988 och FD Paavo 
Kettunen 1995–1996.

Professor Carl-Eric Thors har mest verkat vid Helsingfors univer-
sitet (se Blomqvist & Thors 1990; Huldén 1990:53). Professor Bror 
Åkerblom var i första rummet historiker och hans huvudproduktion 
handlade om lokalhistoria. Han bedrev också ortnamnsforskning 
och skrev språkvetenskapliga artiklar. Professor Matti Rahkonens 
specialområden är svensk grammatik och andraspråksinlärning.

Professor Hilkka Hiilos sysslade mest med svensk grammatik, 
speciellt syntax. Professor Veikko Muittari undersöker grammatik, 
pragmatik och andraspråksinlärning.

2.2 Lektorer och assistenter

Vid Jyväskylä pedagogiska högskola respektive Jyväskylä universitet 
inrättades sammanlagt tio lektorat i svenska eller nordisk filologi av 
vilka sex fortfarande är kvar. Tjänsterna inrättades 1959, 1961 (drogs 
in 1989), 1965 (blev överassistenttjänst 1986), 1971 (flyttades över 
till språkcentrum 1983), 1972, 1972, 1972, 1973 (drogs in 2002), 
1973 och 1986. Den nuvarande lektorskåren är följande: FL Henrik 
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Kokkonen (1972), FK Hans Jørgen Boe (1973), FK Ritva Korhonen 
(1976), FK Kristina Hämäläinen (1979), FL Martti Heino (1981) 
och FK Ingrid Eriksson (1986). 

I det följande ges en förteckning över de lärare som har tjänstgjort 
som lektor i nordisk filologi eller svenska vid Jyväskylä universitet. 
De som har innehaft tjänsten markeras med kursiv stil:

Almark, Siv, FK, 1986–1987, vik.
Almqvist, Ingrid, FK, 1979–1980, vik.
Björklund, Kristina, FM, 1972–1974
Boe, Hans Jørgen, FM, 1973–; 1972–1973, tf.
Boström, Greta, fru, 1960, tf.
Eriksson, Ingrid, FK, 1986–; 1980–1986, vik.
Eriksson, Ulf, FK, 1987–1988, vik.
Fagerlund, Sten Erik, HuK, 1965–1966, vik.
Gustavsson, Ingegerd, FM, 1984–1986, tf.
Hartikainen, Tuulikki, FK, 1973–1974, tf.
Heino, Martti, FM, FL, 1981–1984; 1976–1981, vik.
Hiilos, Hilkka, FK, FL, FD, 1959–1968 ; 1958–1959, tf.
Hirvelä, Inger, HuK, 1977–1979, vik.
Hämäläinen, Kristina, FK, 1979–; 1978–1979, vik.
Inkinen, Virpi, FK, 1984, vik.
Jaakonsaari, Kyösti, FM, 1972, tf.
Jakobsson, Britta, FK, 1971–1972, vik.
Jalovaara, Liisa, HuK, 1967, vik.
Kahanpää, Heidi, FK, 1973, vik.
Kalin, Maija, FK, 1978–2002; 1974–1976, tf.
Karlgren, Hans, FM, 1959, tf.
Kettunen, Paavo, FK, 1976–1980, vik.
Kirri, Arto, FM, FL, 1970–1972 ; 1965, 1967–1969, vik., tf.
Klemets, Göran, FK, 1974–1978, vik., tf.
Kokkonen, Heikki, FM, 1971–1973, vik.
Kokkonen, Henrik, FK, FL, 1972–
Kokkonen, Marjatta, HuK, 1976, vik.
Korhonen, Ritva, FM, 1976–; 1971, 1974–1976, vik.
Lahti, Lea-Liisa, FK, 1974–1978, vik., tf.
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Leinonen, Kari, FL, 1975, vik.
Levón, Ellen Birgitta, FM, 1964–1971
Liljeström, Gunnevi, Fil. stud., 1972–1973, vik.
Muittari, Veikko, FK, FL, 1980, 1981, 1982, vik.
Mäkelä , Valter, FM, 1971–1978 ; 1963–1964, tf.
Mälkönen, Onerva, FK, 1987–1988, vik.
Nyström, Ingegerd, FK, FL, 1971–1974
Palmgren, Viveca, HuK, 1964–1965, vik.
Pfaler, Kristina von, FM, 1969–1971, vik.
Pitkänen, Antti J., FL, 1977–1981 (tjänstledig hela tiden)
Raatikainen, Aili, FK, 1975, 1976, vik.
Rahkonen, Anna-Liisa, HuK, 1971, vik.
Rahkonen, Matti, FM, FL, FD, 1976–1985; 1970, 1973–1974, 

vik., tf.
Rekola, Gunvor, FM, 1969–1983; 1965–1969, tf.
Rekola, Liisa, FM, 1982, vik.
Sanner, Marianne, FK, 1987, tf.
Schäring, Lennart, PM, 1960–1963, tf.
Slagbrand, Ylva, HuK, 1982–1983, vik.
Sorakivi, Sirkka, FK, 1980, vik.
Sundblad, Berit, DE, 1974–1975, vik.
Sääksvuori, Alli, FK, 1973–1974, vik.
Thorén, Bo, FK, 1982, vik.
Tuomela, Veli, FK, 1992–1994, vik.
Waltå, Lars Göran, FK, 1988–1989, tf.
Wäremark, Lars, FK, 1985–1987; 1983–1985, tf.
Åkerblom, Jouni, FK, 1986
Östberg, Urban, FK, 1983, vik.

Följande personer har fått överassistenttjänst på fem år: FL, FD 
Veikko Muittari (1986–1991), FD Paavo Kettunen (1992–1996) och 
FD Sinikka Lahtinen (1999–2004).

I det följande ges en lista över de personer som har fått assistent-
tjänsten på tre eller fem år. Assistenttjänst 1 inrättades den 1 septem-
ber 1961 och drogs in från och med den 1 januari 1998:
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Kirri, Arto, HuK, FK, 1964–1970
Jaakonsaari, Kyösti, FM, 1970–1974
Rahkonen, Matti, FM, FL, 1974–1977
Muittari, Veikko, FK, FL, 1977–1987
Kettunen, Paavo, FL, FD, 1987–1992
Juurakko, Taina, FK, FL, FD, 1992–1997

Assistenttjänst 2 inrättades den 30 maj 1962 och drogs in år 2002:

Jaakonsaari, Kyösti, FK, 1969–1971
Halttunen, Irmeli, FM, 1974–1977
Heino, Martti, FM, FL, 1976–1981
Mälkönen, Onerva, FK, 1981–1987
Lahtinen, Sinikka, FM, FL, 1987–1994
Koljonen, Tiina, FM, FL, 1995–2000

Institutionen och ämnet har också en amanuenstjänst som innehas 
av FM Tiina Suominen sedan 1988.

3 Lärdomsprov

3.1 Pro graduavhandlingar

Sammanlagt har 634 studerande skrivit sin pro graduavhandling i 
nordisk filologi respektive svenska språket 1962–2003 vid Jyväskylä 
universitet. De två första avhandlingarna godkändes 1962 (Arto Kir-
ri och Airi Toivola). Nuförtiden är det inte ovanligt att avhandlingen 
skrivs som pararbete; det första pararbetet godkändes 1982. I figur 1 
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visas det genomsnittliga antalet studerande som årligen har kommit 
med en avhandling:

Det framgår av figur 1 att antalet studerande med avhandling har 
varierat mellan 14–17 från 1970-talet till 1990-talet. Utvecklingen, 
som redan började i slutet av 1990-talet, har lett till att genomsnittet 
ligger på litet över 20 på 2000-talet. De absoluta antalen är följande: 
1962–1969 74 stycken, 1970–1979 145 stycken, 1980–1989 169 
stycken, 1990–1999 165 stycken och 2000–2003 81 stycken.

I figur 2 ges avhandlingarnas procentuella fördelning efter äm-
net. Ämnena har indelats i rent lingvistiska och litterära eller litterärt 
orienterade ämnen:

Figur 1. Studerande med pro graduavhandling per år under 1962–2003
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Det framgår tydligt av figur 2 att tyngdpunkten i ämnesvalet har för-
ändrats radikalt under årens lopp. På 1960- och 1970-talen var olika 
litterärt orienterade ämnen mycket populära. Bland dem framträdde 
litterära stilstudier som den klart största gruppen. Typiska rubriker 
var Språk och stil i författaren NN:s romaner. Från och med slutet av 
1970-talet förändrades ämnesvalet snabbt så att lingvistiska ämnen 
fick en allt starkare ställning och litterära ämnen bildar bara en liten 
marginell grupp på 2000-talet. Förändringen betingades dels av den 
allmänna utvecklingen inom språkforskningen, dels av nya handle-
dare som var mer lingvistiskt orienterade än den äldre generationen.

Bland de lingvistiska ämnena kan man nämna grammatikstu-
dier, kontrastiva studier, studier av inlärarsvenska och olika typer av 
attitydstudier, som ofta har anslutning till språkinlärning och -un-
dervisning. Kontrastiva finsk-svenska studier var mycket populära i 
slutet av 1970-talet och på 1980-talet. I enlighet med den allmänna 
utvecklingen i språkforskningen ersattes kontrastiva studier med stu-
dier av inlärarspråket. Olika typer av korpusbaserade inlärarspråks-
studier har varit förhärskande från slutet av 1980-talet. På 1990- och 
2000-talen har också ämnen som handlar om attityder och andra 
motivationsfrågor i språkinlärningen fått en stark ställning. Av an-
dra ämnesområden kan man nämna översättningsanalysen. Rent all-

Figur 2. Pro graduämnen under 1962–2003
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mänt kan man konstatera att en mycket stor andel av de studerande 
som blir lärare vill skriva sin avhandling om ämnen som handlar om 
olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning. Därför är 
andelen tillämpad lingvistik mycket kraftig nuförtiden: inlärarspråk, 
inlärningsstrategier, inlärningsstilar, lärarens roll, läromaterial, läro-
medel, motivationsfaktorer, undervisningsmetoder, språktest och så 
vidare.

Det har skett ett skifte också i metodiken. Andelen kvantitativa 
studier har vuxit mycket kraftigt. Kvantitativa metoder tillämpas 
särskilt i attitydstudier och inlärarspråksstudier. Den nutida dator-
tekniken har förändrat avhandlingsarbetet och möjliggjort en snabb 
kvantitativ behandling av stora datamängder. Data hämtas allt oftare 
med hjälp av enkäter och intervjuer.

3.2 Licentiatavhandlingar

De flesta licentiatavhandlingarna handlar om grammatik eller inlär-
ning av svenska. Följande licentiatavhandlingar har granskats i äm-
net nordisk filologi/svenska språket vid Jyväskylä universitet:

Hiilos, Hilkka (1964), Substantivkorrelatets species i relativkom-
plexet

Kirri, Arto (1969), Studier över passivkonstruktioner i yngre 
nysvenska. Företrädesvis vetenskaplig och skönlitterär prosa 
samt tidningsspråk

Rahkonen, Matti (1974), Placeringen av tids-, befintlighets-, rikt-
nings- och sättsadverbialen i svenska och finska satser

Lahti, Lea-Liisa (1977), Bilden av inlandet i den finlandssvenska 
skönlitterära prosan under ryska tiden och i det realistiska 
landskapsmåleriet jämförd med den geografiska bilden av 
motsvarande område. En tvärvetenskaplig topografisk studie

Heino, Martti (1978), Studier över fundamentering i svenskan
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Muittari, Veikko (1980), Studier över modusbruket i finskan och 
svenskan

Kokkonen, Henrik (1982), Hjälpverbet skall som futuralitets- 
och modalitetsmarkör

Juurakko, Taina (1994), Om prepositioner i finskspråkiga gym-
nasisters inlärarsvenska

Kalin, Maija (1994), Coping with Problems of Understanding in 
Inter-ethnic Conversations

Lammi, Kati (1997), Tenk, ja kan tala dialekt! Inblick i dialekten 
i dagens Jakobstad

Lahtinen, Sinikka (1997), Genuskongruens och andra nominala 
dependenser i finska gymnasisters inlärarsvenska

Koljonen, Tiina (1998), TV-textning: konsten att komprimera
Vesamäki, Heli (2002), Kodväxling och polyfoni. En fallstudie i 

kodväxling mellan standardsvenska, edamål och finska
Muli, Eeva (2003), Om den svenska syntaxens inflytande i texter 

på torneälvdalsmeänkieli

Av de 14 licentiaterna har nio doktorerat, sex i nordistiken vid Jyväs-
kylä universitet.

3.3 Doktorsavhandlingar

Följande personer har doktorerat i ämnet nordisk filologi vid Jyväs-
kylä universitet:

Hiilos, Hilkka 1967
Rahkonen, Matti 1981
Muittari, Veikko 1987
Kalin, Maija 1995 
Juurakko, Taina 1996
Lahtinen, Sinikka 1998
Kuronen, Mikko 2000
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Doktorsavhandlingarna handlar alla om grammatik eller språkinlär-
ning respektive inlärarsvenska. De behandlas närmare i avsnitt 5 och 
deras bibliografiska data ges i litteraturförteckningen.

4 Examensfordringar och undervisning

Undervisningen i språkämnena vid universitet kan grovt taget delas 
in i följande delområden: språkfärdighet, kunskaper om språk och 
språkforskning, kunskaper om kultur och litteratur och övning i 
språkforskning. Innehållet och viktningen av de olika delområdena 
har varierat under årens lopp. Examensfordringarna i nordisk filo-
logi vid Jyväskylä universitet har ursprungligen haft fordringarna 
vid Helsingfors universitet som modell. Detta är naturligt eftersom 
största delen av de första årens personal hade studerat eller arbetat vid 
Helsingfors universitet.

Huvudmålet med undervisningen har varit att utbilda svensk-
lärare för finska skolor. En del av de utexaminerade har även blivit 
forskare eller andra språkexperter.

De huvudsakliga undervisningsformerna har varit kontaktunder-
visning, föreläsning och övning, skriftlig tentamen, hemtentamen 
och muntlig tentamen. Numera har man även utnyttjat andra ar-
betsmetoder, till exempel portföljredovisning.

Det är svårt att exakt bedöma och jämföra examensfordringar 
från olika årtionden med varandra. I det följande beskrivs de fyra del-
områdenas procentuella fördelning under de olika årtiondena: 1) fär-
dighetsmoment, 2) kunskaper om språket, språkinlärning och språk-
undervisning, 3) kunskaper om kultur och litteratur och 4) övning 
i språkforskning. Som jämförelsegrund används poängsättningen år 
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2003. Jämförelsen är naturligtvis mycket grov eftersom den baserar 
sig på en bedömning. I figur 3 beaktas alla huvudämnesstudierna:

Färdighetsundervisningens andel var 16 % år 1961. Den steg till 
29 % år 1971 och har sedan dess varit konstant. Andelen kunska-
per om språket var störst 1961, 46 %. Sedan dess har den varierat 
mellan 21 % och 37 %. Andelen kultur och litteratur har varierat 
mellan 13 % till 19 %. Andelen forskningsövning har blivit större 
i och med att seminarierna och pro graduavhandlingen har fått en 
större relativ vikt, från 23 % till 38 %. De procentuella andelarna 
ger dock en skev bild av de verkliga förhållandena. Den absoluta 
fördelningen visar nämligen att andelen vetenskaplig övning har 
varit ungefär lika stor hela tiden, cirka 30 studieveckor år 2003. Den 
absoluta andelen av kunskaper om språket har gått kraftigt nedåt, 
från 60 studieveckor till 22 studieveckor. Detsamma gäller kultur- 
och litteraturstudierna, från cirka 20 studieveckor till 6 studieveckor. 
Mängden av färdighetsmoment var störst på 1970–1990-talen, cirka 
35 studieveckor, mot 23 studieveckor år 2003. Om man tillämpar 
2003 års studieveckor så får man följande totala veckomängder för 
huvudämnesstudierna i nordisk filologi respektive svenska språket: 

Figur 3. Procentuell fördelning av alla svenskstudier
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1961 cirka 131, 1971 cirka 135, 1981 cirka 122, 1991 cirka 120, 2003 
80. Jag vill dock betona att sådana här beräkningar alltid är mer eller 
mindre osäkra.

I figur 4 presenteras den procentuella fördelningen av utbildnings-
områden i grundstudierna (approbatur). Deras absoluta omfång har 
varierat mellan 17 och 30 stycken mätt efter 2003 års fordringar. 
Jämför:

Andelen färdighetsmoment har blivit större under årens lopp. Efter-
som boktentamen avskaffades på 1990-talet utgörs det enda egent-
liga kunskapsmomentet av kursen i lingvistik år 2003.

I figur 5 anges den relativa fördelningen av ämnesområden i äm-
nesstudierna (cum laude approbatur):

Figur 4. Grundstudier (approbatur)
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I ämnesstudierna har andelen av kunskapsmoment blivit lägre medan 
andelen av färdighetsmoment har vuxit. Övning i forskningsarbete 
utgörs av proseminarier på denna nivå.

I figur 6 ges den relativa fördelningen av ämnesområden i de för-
djupade studierna (laudatur):

Figur 5. Ämnesstudier (cum laude approbatur)
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Figur 6. Fördjupade studier (laudatur)
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Den procentuella andelen av övning i forskningsarbete har vuxit 
mycket kraftigt. Detta beror mest på att andra moment har blivit 
mindre. Färdighetsundervisningen har minskat avsevärt på 1990-
talet. Den låga andelen av färdighetsmoment år 1982 på denna nivå 
beror på den då förverkligade studiereformen där en del språköv-
ningar flyttades till ämnesstudierna (jfr året 1982 i figur 5). Andelen 
kunskapsstudier tycks ha minskat hela tiden. I kunskapsstudier samt 
litteratur- och kulturstudier råder sedan 1990-talet en relativ stor 
valfrihet.

I det följande redogör jag för vilka undervisnings- och inlärnings-
former man har använt vid de olika momenten. I språkfärdighet har 
olika uttals- och samtalsövningar varit centrala. Tidigare hade man 
en separat uttalskurs och samtalskurs på varje nivå. Från och med 
2000-talet har övningskurserna nästan helt slopats i de fördjupade 
studierna. Utöver de tidigare nämnda kurserna hade man på 1970–
1980-talen även andra övningskurser. Språkpraktiken har hela tiden 
varit en viktig del av färdighetsutbildningen. Den avläggs genom att 
studeranden vistas på en svenskspråkig ort eller deltar i en språkkurs 
i Sverige, Danmark eller Norge. Numera strävar man efter att ha 
större övningspaket och att integrera övningen med andra typer av 
undervisning. Den skriftliga språkförmågan övas i skrift-, översätt-
nings- och seminariekurser.

Studerandena får insikter om den svenska grammatiken på sär-
skilda grammatikkurser och genom att läsa grammatikböcker för 
skriftliga tentamen. I grundstudierna är grammatikundervisningen 
ännu mycket praktiskt orienterad. I ett senare skede är den mer teo-
retiskt orienterad. 

En tydlig förändring har skett i de språkvetenskapliga studierna i 
och med att den historiska språkvetenskapen har förlorat sin kraftiga 
ställning. Ännu på 1960- och 1970-talen var bland annat kurserna 
i fornsvenska och fornisländska obligatoriska. Examensfordringarna 
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innehöll även kurser eller böcker om ortnamn och dialekter. I de nu-
tida studiefordringarna har den synkrona synvinkeln fått en central 
ställning. En kurs i allmän lingvistik har länge varit med i studiernas 
initiala skede. Dessutom erbjuds föreläsningskurser till exempel om 
semantik, pragmatik, lexikon, psykolingvistik, språkinlärning och 
kontrastiv lingvistik.

I examensfordringarna ingår realiakurser och litteraturkurser. 
Litteraturens andel har minskat i och med att fordringarna har gjorts 
lättare. Till fordringarna har länge hört kurser i danska och norska. 
Det är dessutom möjligt att avlägga grundstudierna i danska vid Jy-
väskylä universitet.

Forskningsarbete övas på seminariekurser och vid skrivning av 
pro graduavhandling.

I början av 1980-talet genomfördes en examensreform och de 
olika kurserna poängsattes med studieveckor. Olika typer av allmän-
na studier och språkstudier infördes. De gamla nivåbenämningarna 
approbatur, cum laude approbatur och laudatur ersattes med benäm-
ningarna grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier.

5 Forskning

5.1 Forskningsområden

Forskningen är en väsentlig del av verksamheten inom ett universi-
tetsämne. Antalet aktiva forskare i nordistiken har inte varit speciellt 
stort vid Jyväskylä universitet. Mest forskning har professorerna och 
assistenterna bedrivit. Jyväskylä har hittills bara haft fem ordinarie 
professorer eller biträdande professorer, av vilka två har gjort sina 
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vetenskapliga insatser utanför Jyväskylä universitet. Syftet med as-
sistenttjänsterna har varit att bidra till utbildningen av licentiater och 
doktorer. Sex av assistenttjänstsinnehavarna har doktorerat under as-
sistenttiden eller senare (fyra i Jyväskylä, två någon annanstans). 

Studieobjektet i den nordistiska forskningen vid Jyväskylä uni-
versitet har varit svenska språket och synvinkeln har ofta varit kon-
trastiv. Man kan urskilja två huvudområden i forskningen: 1) svensk-
ans grammatiska system och dess användning och 2) inlärning av 
svenska som främmande språk. Av andra riktningar kan man nämna 
dialektologi (Kettunen 1990), samtalsanalys, psykolingvistik och 
översättningsanalys. Någon historisk språkvetenskap har inte bedri-
vits utan synvinkeln har varit synkron och riktat sig till nusvenskan. 

På 1970- och 1980-talen utgjordes den teoretiska ramen i syn-
taktiska och semantiska studier av transformationsgrammatik och 
generativ semantik respektive talhandlingsteori och Paul Grice sam-
arbetsprincip. Studiet av språkinlärning och inlärarspråk har sina 
rötter i kontrastiv analys, felanalys och performansanalys. I studiet 
av inlärarsvenska utnyttjas kvantitativa metoder i stor utsträckning. 
I de följande avsnitten redogörs kort för de centralaste undersökning-
arna i ämnet nordisk filologi respektive svenska språket vid Jyväskylä 
universitet.

5.2 Grammatik och dess användning

Med grammatik menas här språksystemet; dess strukturella delar är 
fonologi, morfologi, syntax, lexikon och semantik. Med systemets 
användning menas den pragmatiska betydelsen, i vilken ingår sys-
tembetydelsen med olika situationella betydelseaspekter.

Hilkka Hiilos (1967) betraktar nusvensk syntax i sin doktorsav-
handling. Hon redogör för relativkomplexet och dess form i ljuset av 
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ett stort skriftligt korpusmaterial. Hon utreder samspelet mellan re-
lativkomplextypen och korrelatets species och relativsatsens restrikti-
vitet respektive icke-restriktivitet. Exempel på restriktiva relativsatser 
är typerna den (stora) bok som och de (stora) böcker som. Relativsatsen 
är då språkligt nödvändig, det vill säga den utgör ett fyllnadsled i 
meningen. I komplextyperna (den stora) boken som och (de stora) 
böckerna som är relativsatsen däremot icke-restriktiv och språkligt 
icke-nödvändig, det vill säga den utgör ett tilläggsled i meningen. 
Jämför Den villa, som ligger vid sjön, är till salu respektive Villan, som 
ligger vid sjön, är till salu.

Matti Rahkonen (1974, 1975) betraktar adverbialets placering 
i svenskan med anspelning på finskan. Han beskriver regler som 
bestämmer adverbialets placering i finska och svenska huvud- och 
bisatser. Huvudvikten i den kontrastiva analysen ligger på de be-
gränsningar som svenskan uppvisar i detta avseende, det vill säga var 
ett adverbial inte kan stå i svenskan. Adverbialets placering utreds i 
förhållande till följande satsdelar: finit och infinit verb, direkt och 
indirekt objekt, finskt lokalkasusobjekt/svenskt prepositionsobjekt, 
predikativt substantiv och predikativt adjektiv, riktningsadverbial och 
några tillåtna kombinationer av dessa konstituenter. De strukturella 
skillnaderna mellan finskan och svenskan presenteras i form av po-
tentiella felkällor, det vill säga ställen där en finskspråkig person löper 
risken att bilda oacceptabla svenska satser.

Matti Rahkonen (1981) behandlar svenskans syntax och semantik 
i sin doktorsavhandling. Undersökningen består av två självständiga 
delar: existentiella inkoativsatser och rumsuttryck. Den generativa se-
mantiken bildar den grundläggande ramen för studien, som baserar 
sig på sverigesvenska informanters intuition om sitt modersmål (ac-
ceptabilitetstest). Existentiella inkoativsatser uttrycker att det uppstår 
något, som inte har existerat tidigare, till exempel skriva en bok, bygga 
ett hus av något, binda ihop något till ett knippe. Om ursprunget (x) 
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av resultatet (y) är uttryckta, råder det en tidsmässig identitet mellan 
ursprunget och resultatet. I sådana satser förekommer predikationen 
UPPSTÅ(y,x) (’y uppstår ur x’). Dess sanningsvillkor kan definieras 
med hjälp av existens, tid och identitet. Beroende av de kvantitativa 
och kvalitativa relationerna mellan argumenten y och x kan satserna 
uttrycka hopfogning (t.ex. Flickan band ihop en bukett av rosorna), 
uppdelning (t.ex. Flickan delade upp två kvadrater i fyra trianglar), 
omvandling (t.ex. Häxan förvandlade kvinnorna till åsnor) och för-
vandling (t.ex. I solskenet smälte ämnet till en gulaktig vätska). För-
fattaren behandlar även fördelningen av argumentens syntaktiska 
funktioner. 

I andra delen redogörs för tidsreferens hos rumsuttryck och rela-
tionen mellan rumsadverbial och rumsattribut. Rumsuttryck delas 
upp i händelseadverbial, resultatadverbial och attributiva adverbial. 
Satser med en händelseadverbial uttrycker att en enhet var på någon 
plats vid någon händelsetidpunkt (t.ex. Mamma, Lasse har putsat sina 
skor på köksbordet). Resultatadverbial syftar på en tid som börjar från 
händelsetiden (t.ex. Mamma, Lasse har glömt sina skor på köksbordet). 
I enlighet med attribut kan de attributiva adverbialen syfta på flera 
olika tidpunkter men inte på händelsetiden (t.ex. Mamma hade då 
redan stekt laxen i kylen). Deras temporala tolkning är en helt prag-
matisk angelägenhet.

Martti Heino (1984) redogör för användningen av fundament i 
svenskan. Speciell uppmärksamhet ägnas åt dubblerade fundament. 
Fundamenteringen är en så kallad rottransformation, som endast 
tillämpas i huvudsatser. Dess funktion är ofta att skapa överens-
stämmelse mellan den syntaktiska och den semantiska ytstrukturen. 
Satsens topikdel fundamenteras ofta, men det är också möjligt att 
fundamentera ett element i kommentardelen. Därför föredrar skri-
benten termen fundamentering före termen topikalisering. Följande 
konstituenter kan stå i satsspetsen: generiska och definita nominal-
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fraser, satsadverbial, verbfraser, direkta och indirekta objekt, va-
lensadverbial, obligatoriska adverbial, prepositionsobjekt, predikativ 
och alla adverbial under predikatsfras. I uppsatsen redovisas också 
vilka prepositionsfraser som kan separeras och vilka adverbial som 
kan dubbleras. Skribenten konstaterar att ju hårdare ett element är 
knutet till huvudverbet, desto svårare är det att dubblera det med så 
och ju längre borta från huvudverbet ett element är, desto lättare är 
det att dubblera det med så.

Veikko Muittaris avhandling (1987) är en kontrastiv finsk-svensk 
studie över epistemisk modalitet i konditionala, koncessiva och hypo-
tetiskt komparativa meningar samt i de konditionalsatser som bildar 
en mening. Den epistemiska modaliteten, som berör människornas 
kunskap om propositionernas sanningshalt, kan uttryckas på många 
sätt. I denna undersökning betraktas den epistemiska modalitet som 
uttrycks av verbmodus, modala verb och konditionala, koncessiva 
och komparativa konjunktioner. Ekvivalensen definieras med ut-
gångspunkt både i semantisk och i pragmatisk betydelse. Acceptabi-
liten av svenska meningar mäts med hjälp av ett informanttest. 

Den semantiska betydelsen av konditionala, koncessiva och 
komparativa satsfogningar definieras som en predikation som har 
två propositioner som sitt argument, till exempel KOND(p,q), 
KONC (p,q) och KOMP(p,q). KOND(p,q) och KONC (p,q) är sanna 
om propositionen q är sann i p-världen. I den konditionala relationen 
är propositionen q en normal och väntad följd som gäller i de flesta p-
världar, till exempel Om det regnar stannar jag hemma. I den konces-
siva relationen är propositionen q däremot en onormal och oväntad 
följd som bara gäller i några få p-världar, till exempel Även om det 
regnar stannar jag inte hemma. I hypotetiskt komparativa meningar 
jämförs ett sakförhållande i den verkliga världen med ett sakförhål-
lande i någon alternativ värld, det vill säga KOMP(q,(KOND(p,q))), 
till exempel Han uppträder som om han äger platsen. I självständiga 
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konditionalsatser uttrycks bara en möjlig värld, till exempel Om jag 
bara vore ung! Beroende på konjunktionen och modusformen kan 
den möjliga världen i dessa meningar vara faktiv, icke-faktiv eller 
modalt avlägsen. Den semantiska betydelsen av det finska verbmo-
duset konditionalis och de svenska modala verbformerna (t.ex. var, 
vore, hade varit) är modal avlägsenhet från den verkliga världen. De-
ras pragmatiska betydelse innehåller dock antingen en kontrafaktiv 
eller en potentiell konversationell implikatur. 

Det finns skillnader mellan finskan och svenskan i sätten att ut-
trycka modal avlägsenhet. I finskan uttrycks den i regel med hjälp av 
verbmoduset konditionalis, som har flera svenska motsvarigheter, till 
exempel modala verbformer (dvs. konjunktiv preteritum vore, finge, 
indikativ preteritum var, fick och indikativ pluskvamperfektum hade 
varit, hade fått). I svenskan är det också möjligt att använda modala 
verb i vissa kontexter för att uttrycka modal avlägsenhet, till exempel 
skulle, ville, kunde och måtte. Verbet skulle kan användas i huvudsatser 
i konditionala och koncessiva satsfogningar i både kontrafaktiva och 
potentiella kontexter samt i nästan alla typer av hypotetiskt kompa-
rativa bisatser; skulle kan inte användas i kontrafaktiva konditionala 
och koncessiva bisatser. Dess användning beror också på meningens 
illokuta styrka så att det inte är acceptabelt i önskesatser. I potenti-
ella önskesatser kan man däremot ofta använda modalverben ville, 
kunde och måtte. Muittari (1989) behandlar samma ämnesområde i 
finskan, svenskan och tyskan i en uppsats.

I en artikel behandlar Matti Rahkonen (2000) tilldelningen av de 
syntaktiska funktionerna genom att studera villkoren för topikalise-
ringen av icke-subjekt i svenska aktiva påståendesatser. Hans analys 
grundar sig på skrivna korpusar.

Veikko Muittari (1988) redogör för konventionaliserad indirekt-
het i svenska och finska direktiva, kommissiva och representativa 
illokuta handlingar. Den indirekta illokuta funktionen behandlas 
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som en konversationell implikatur. En frågesats av typ Vill du öppna 
dörren? tolkas som en begäran i en kontext där den direkta fråge-
funktionen inte anses vara relevant. Motivationen bakom de flesta 
konventionaliserade indirekta illokutioner kan förklaras med hjälp 
av begreppet artighet. Artighet innebär att samtalsdeltagarna måste 
handla så att ingen av de inblandade känner sin handlingsfrihet eller 
sin ställning hotad under samtalet. Dessa mänskliga behov betecknas 
med termen face.

Artighetsgraden hos en form är alltid relativ; den är relativ i för-
hållande till situation och kontext. Samtalsdeltagarnas face i en viss 
situation måste betraktas i förhållande till de plikter, rätter och regler, 
som gäller för deltagarna, samt i förhållande till deras roll och status i 
situationen. Artighetsprincipen innebär att talaren måste använda en 
form som till sin artighetsgrad passar till situationen. Artighetsgra-
den får varken underskrida eller överskrida den lämpliga nivån. Det 
finns inte några större skillnader i själva artighetsprincipen mellan 
svenskan och finskan. I båda språken är konventionaliserad indirekt-
het en av de viktigaste artighetsstrategierna. Denna strategi verkställs 
ungefär på samma sätt i båda språken. Det är vanligt att talaren i 
båda språken använder uttryck som försvagar hans förpliktelse till 
den avsedda illokuta funktionen och till sanningen hos det sagda.

I de språkliga medlen att uttrycka artighet finns skillnader mellan 
finskan och svenskan. I finskan är det vanligt att använda konditio-
nalis av huvudverbet eller ett modalt verb i indikativ eller konditiona-
lis för detta ändamål, till exempel voida ’kunna’, haluta, tahtoa ’vilja’, 
viitsiä ’idas’ och så vidare. I svenskan använder man modala verb som 
skulle, vilja och kunna i olika kombinationer med huvudverbet. 

Mikko Kuronen (2000) analyserar och beskriver vokaluttalets 
akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och finska. Språkens alla 
vokalfonem beaktas och deras realisation undersöks i både lång och 
kort betonad ställning. 
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Vid analysen betraktas frekvenser för formanterna 1–4, föränd-
ringar i formantfrekvenser under en vokal, duration, grundfrekvens, 
möjlig förekomst av operiodisk energi och möjlig förekomst av 
perceptionell formantintegration. Vid redovisning av resultaten har 
psykoakustiska formantpresentationer använts med bark som mä-
tenhet. Undersökningen har genomförts med talanalysprogrammet 
Intelligent Speech Analyser (ISA). 

I sverigesvenska undergår de flesta satsbetonade långa allofoner 
en diftongering. Denna diftongering kan klart höras i flytande tal 
särskilt i allofonerna av /e/, /e/ och /o/. Diftongeringens styrka beror 
på hur kraftigt vokalen betonas. Direktionen och durationen av dif-
tongeringen är dock motståndskraftig för både individuell och situa-
tionell variation. Många sverigesvenska talare gör en liten eller ingen 
skillnad mellan [i] och [ø] eller [œ]. Några talare har en öppen vokal 
i betonade väv, tät och så vidare och oppositionen mellan tät och tär 
försvinner. De flesta talare gör en liten eller ingen skillnad mellan de 
betonade vokalerna i ord som höta och höra. 

Det finlandssvenska vokaluttalet skiljer sig från det sverigesven-
ska uttalet i många avseenden. De största skillnaderna är den smärre 
kvalitativa skillnaden mellan den långa och den korta allofonen av 
samma fonem i finlandssvenskan, den icke-perifera karaktären av 
det finlandssvenska uttalet av höga främre och bakre vokaler och 
den stora durationsskillnaden mellan de långa och korta vokalerna i 
finlandssvenskan. 

Den undersökta finska dialekten i Tammerfors har många skill-
nader i jämförelse med standardfinskan. Till exempel är både kort 
och lång /a/, /æ/ och /o/ centraliserade och på grund av centralise-
ringen är skillnaderna mellan de låga vokalerna mindre i Tammer-
forsdialekten än i standardfinskan.
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5.3 Inlärning av svenska som främmande språk

Forskningens tyngdpunkt har sedan slutet av 1980-talet legat på 
studiet av finska skolelevers inlärning av svenska. Inom projektet 
Finterlingva har ett antal omfattande elektroniska inlärarkorpusar 
sammanställts. Syftet med projektet är att med hjälp av skrivna kor-
pusar utreda inlärningen av svenska i det finska gymnasiet. Det är 
fråga om inlärningen av svenska som ett främmande språk i en helt 
finskspråkig miljö. Försökspersonerna har huvudsakligen hämtat 
sina kunskaper i svenska i skolan och inlärningssituationen kan där-
för karakteriseras som tämligen formell.

Den största av inlärarkorpusarna består av 800 abiturientuppsat-
ser i svenska, och det sammanlagda ordantalet är 152 800. Materialet 
har försetts med en detaljerad syntaktisk kodning, och texten har 
även lemmatiserats. Matti Rahkonen (1992) beskriver på princip- 
och detaljnivå taggningen av denna datorkorpus, som består av upp-
satser som producerats av finskspråkiga abiturienter i samband med 
finländsk studentexamen. Materialet är grundligt kodat och det har 
skapats på Institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet. 
Korpusen beskrivs i manualen på ett mångsidigt sätt. I den redogörs 
noggrant för taggningsprincipen och taggningspraktiken, till exempel 
hur satsförkortningar, konstituentgränser och satsdelar markeras. Det 
finns också en longitudinell korpus, som utgörs av 97 skolelevers 
uppsatser i svenska under gymnasietiden (åtta uppsatser per individ). 
Tre infödda svenskar har läst uppsatserna i de båda korpusarna, mar-
kerat felen och gett sina korrigeringsförslag. Felmarkeringarna och 
korrigeringsförslagen ingår dock inte i de elektroniska korpusarna 
utan de finns bara som pappersversioner.

Ämnet har också ett stort romanmaterial (7,55 miljoner ord, år 
1994) som förlaget Bonniers vänligen ställt till vårt förfogande. När 
det gäller inlärningsproblematiken har bland annat följande delom-
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råden undersökts: genus, modalitet, ordföljd, prepositioner och verb-
användning i finska skolelevers svenska. Vid analysen av data tilläm-
pas avancerade statistiska tekniker (bl.a. loglineär och logit-analys) 
och personalen har en långvarig erfarenhet av hur man bygger upp 
och kör elektroniska korpusar i dator.

Veikko Muittari (1990) beskriver det lexikala fältet nödvändig-
hetsbetecknande modalverb i finskspråkiga abiturienters inlärarsven-
ska och tar reda på hur och varför inlärarspråket i detta avseende 
avviker från infödda svenskars språk. Fältet omfattar verben bör, 
borde, måste, ska(ll) och skulle. Undersökningen baserar sig på ett 
material av 999 uppsatser med cirka 190 000 löpord. Författaren 
presenterar modern forskning rörande andraspråk och inlärarspråk 
och ger en översikt över modalitetskategorin nödvändighet och de 
verb som används för att uttrycka denna kategori både i svenskan 
och i finskan. Därefter redogör han för forskningsmaterialet och 
-metoderna. I boken redovisas både frekvens- och normavvikelser 
mellan inlärarsvenskan och målsvenskan. Verben borde, måste och 
skulle överrepresenteras starkt i inlärarmaterialet medan verben bör 
och ska(ll) kännetecknas av en tydlig underrepresentation. 

Enligt undersökningen förorsakar verben ska(ll) och bör de största 
svårigheterna för finskspråkiga abiturienter. Ska(ll) är dock överläg-
set svårast av alla nödvändighetsbetecknande verb. Vid det förekom-
mer fel både i användningen och i obligatoriska kontexter. Vid verbet 
bör rör det sig däremot enbart om fel i obligatoriska kontexter, därför 
att verbet nästan helt saknas i inlärarsvenskan. Efter ska(ll) och bör 
följer verbet skulle. Vid det förekommer fler fel i användningen än i 
obligatoriska kontexter. Vid verbet borde är fel i obligatoriska kontex-
ter mer frekventa än fel i användning. Minst fel gör abiturienterna 
vid verbet måste. 

Taina Juurakko (1996) behandlar inlärningen av svenskans 
prepositioner i det finska gymnasiet: hur inlärarna använder prepo-
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sitioner och vilka fel de begår. Den större referensramen utgörs av 
den formellt orienterade inlärningen av svenska som ett främmande 
språk. Materialet i avhandlingen består av 228 uppsatser skrivna av 
gymnasister i årskurs 1 (ca 36 000 ord) och årskurs 3 (ca 37 000 
ord). Dessutom används 151 rikssvenska gymnasistuppsatser som 
jämförelsematerial. Prepositionerna behandlas i tre huvudfunktio-
ner: lokal, temporal och verbdependent funktion. Huvudfunktio-
nerna delas vidare upp i finare subfunktioner.

Inlärarnas prepositionsbruk betraktas på två inlärningsstadier: i 
årskurs 1 och i årskurs 3. Genom att jämföra dessa två stadier strävas 
efter att få kunskaper om hur inlärningen av svenskans prepositio-
ner utvecklas under gymnasietiden. Materialet underkastas både en 
kvantitativ och kvalitativ analys. Prepositionerna i inlärarnas upp-
satser betraktas både med anspelning på inlärarnas modersmål och 
målsvenskan. 

Prepositionerna i inlärarsvenskan analyseras både ur en icke-nor-
mativ och ur en normativ synvinkel. I den icke-normativa analysen 
ligger tyngdpunkten på den frekventiella analysen där Juurakko ock-
så beaktar de olika subfunktionerna. I frekvensanalysen presenteras 
fördelningen av prepositionerna även i textdelarna i tre läroboksserier 
som är i bruk i det finska gymnasiet. I den normativa analysen be-
traktas avvikelser från L2-normen både i icke-obligatoriska och obli-
gatoriska kontexter. Avvikelserna, det vill säga felen, manifesterar sig 
som ett felaktigt eller överflödigt bruk i icke-obligatoriska kontexter 
och som en felaktig preposition eller ett utelämnande i obligatoriska 
kontexter. I förklaringen av de olika företeelserna kring prepositions-
bruket i IL utnyttjas bland annat påverkan från L1 och läromaterial, 
övergeneralisering, inlärnings- och kommunikationsstrategier och så 
vidare.

Inlärarnas prepositionsbruk visar sig vara begränsat i jämförelse 
med den svenska jämförelsegruppens: inlärarna har färre olika pre-
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positioner och prepositionernas andel av den totala ordmängden är 
också mindre. Finska gymnasister tycks rätt bra kunna använda en 
preposition, om normen kräver någon preposition, och låta bli att an-
vända en preposition om normen inte kräver någon. De största svå-
righeterna verkar vara förknippade med valet av prepositionen. Av de 
mest frekventa prepositionerna gör inlärarna mest fel vid på, till och i 
i den lokala funktionen och vid för, i och på i den temporala funktio-
nen. L1-transfer och övergeneralisering utnyttjas i förklaringen av fel. 
Vid de verbdependenta prepositionerna är L1-inflytandet starkast.

I Sinikka Lahtinens doktorsavhandling (1998) utgörs studieob-
jektet av genusmarkörer i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska. 
Med genusmarkörer avses språkliga element vars form beror på ett 
substantivs genus. I svenskan är det fråga om element vars form va-
rierar i kongruens med ett substantivs genus (utrum eller neutrum). 
Dessa element är obestämd artikel, bestämd fristående artikel, 
genusböjliga pronominella attribut, bestämd suffixartikel samt ad-
jektiv- och participattribut. Även adjektiviska predikativ granskas 
med avseende på genuskongruens och i fråga om numeruskongruens. 
Vidare tas valet mellan pronomenen han, honom, hennes och hon, 
henne, hennes upp. Även andra dependensfenomen undersöks, nämli-
gen adjektivets -a-form och hur olika markörer för species, numerus 
och genus kan kombineras i en nominalfras.

Avhandlingen innehåller två olika studier av genus och genus-
kongruens hos finska inlärare av svenska: en korpusstudie där in-
lärares fria svenskuppsatser undersöks och ett test där ett språkligt 
material har eliciterats i styrda uppgifter. För att belysa den input 
som inlärarna får har också läromedelstexter analyserats. Denna ana-
lys omfattar tre läroboksserier för gymnasiet och innehåller 23 263 
genusmarkeringar. Korpusmaterialet utgörs av svenskuppsatser från 
årskurs 1 och från studentprovet, sammanlagt 456 uppsatser av 342 
elever. Materialet har analyserats med avseende på de grammatiska 



101

Nordistik vid Jyväskylä universitet

och i viss mån semantiska kategorier som nämndes ovan. Testet an-
ordnades i tio gymnasier och sammanlagt 379 elever deltog i det. I 
testet ville man utreda lågfrekventa strukturer som korpusundersök-
ningen inte gav tillräcklig information om.

Bland de viktigaste resultaten från analysen av uppsatserna var att 
korrekthetsgraden i genusmarkeringen vid utrala substantiv är högre 
än vid neutrala substantiv. Detta torde bland annat bero på att genus 
utrum är betydligt frekventare i svenskan än genus neutrum, vilket 
också syns i inflödet från läromedel. I fråga om de olika genusböjliga 
leden i en nominalfras visar resultaten att genusmarkering behärskas 
bäst vid bestämd suffixartikel och obestämd framförställd artikel 
och sämst vid adjektivbestämningar och framförställd bestämd arti-
kel. Kongruensen i valet av genusmarkörer inom en nominalfras med 
substantiv, suffix och determinerare samt mellan determinerare, ad-
jektiv och substantiv undersöks med en statistisk metod som prövar 
styrkan i sambandet mellan de tre elementen. Analysen av det adjek-
tiviska predikativet som bärare av kongruensmarkör visar att avstån-
det mellan det styrande substantivet och den syntaktiska komplexite-
ten spelar en roll för riktighetsgraden. Numeruskongruens tycks vara 
lika svårt som genuskongruens i predikativet. Genusmarkeringarna 
och genus generellt behärskas bättre i abiturientkorpusarna än i 
gymnasistkorpusarna. Resultaten från analysen av testet visade att 
de substantiv för vilka eleverna oftast angav korrekt genus tillhörde 
de substantiv som var frekventa i läromedelstext. Vissa suffix hade 
högre genuskorrekthet även om substantiven angavs som obekanta. 
Om substantivets genus var angivet gjordes valet av determinerares 
och suffixartiklars form mer korrekt.

Matti Rahkonen och Taina Juurakko (1998) skriver om använd-
ningen av den statistiska logit-analysen i andraspråksforskningen.
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I Maija Kalins doktorsavhandling (1995) betraktas vilka strategier 
företrädare för olika etniska grupper använder för att förstå varandra 
i situationer där språkbehärskningen hos den ena parten är bristfäl-
lig. Materialet består av fem samtal mellan infödda och icke-infödda 
talare av svenska. Försökspersonerna utgörs av fyra sverigefinnar som 
samtalar med svenska forskare i vardagliga situationer. Tyngdpunk-
ten ligger på omtagnings- och förtydligandesekvenser (repair sequen-
ces), eftersom problemen oftast framträder i dem. Omtagningssek-
venserna undersöks med hjälp av en analys som baserar sig på den 
etnometodologiska samtalsanalysen och Erving Goffmans och John 
J. Gumperz analys av verbal interaktion. Författaren redogör för hur 
talare med olika språkliga och kulturella bakgrunder klarar av pro-
blem och bidrar till att skapa en gemensam värld och hur en samtals-
analys, som har utvecklats för samtal mellan likvärda, kan tillämpas 
då talarna saknar adekvata språkliga medel att uttrycka sig.

Omtagningssekvenserna delas upp i tre kategorier enligt exakt-
hetsgraden i den reaktion i den andra talarens beteende som inleder 
omtagningen. Svaret kan utebli, vara ambigiöst eller talaren kan 
explicit be om hjälp. Komplexiteten i omtagningen berodde på hur 
explicit den inleddes. Mikroanalysen visade att det ofta var svårt 
för talarna att identifiera källan för problemet, vilket ledde till nya 
svårigheter. Icke-infödda drag förekom hos både de infödda talarna 
och de icke-infödda talarna. Förståelseproblem löstes gemensamt i de 
flesta omtagningssekvenserna. 

På grundval av analysen kan man påstå att en mikroanalys belyser 
drag och handlingar som inte kan beskrivas med hjälp av de metoder 
som används i undersökningen av andraspråksinlärning. Materialet 
utmanar samtalsanalysen eftersom talarnas produktion och avsikter 
strider mot varandra. Andraspråksdata är dessutom behäftade med 
begränsningar i deltagarnas och forskarens gemensamma kunskaper. 
Studiet av ofullständigt språk lyfter fram frågor beträffande de nöd-
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vändiga förutsättningarna för samtal och problematiserar antagandet 
om den gemensamma kunskapen i samtal mellan likvärda. 

6 Sammanfattning

År 2004 firar Jyväskylä universitet sitt 70-årsjubileum. Undervis-
ning och forskning i ämnet nordisk filologi respektive svenska 
språket har pågått sedan 1958 i Jyväskylä. Verksamheten i ämnet 
startades av nordister som ofta hade fått sin utbildning vid Helsing-
fors universitet. År 2003 byttes ämnesbeteckningen nordisk filologi 
mot beteckningen svenska språket, som bättre motsvarar den nutida 
forskningen och undervisningen. Nordistiken vid Jyväskylä univer-
sitet innefattar svenska språket och grundstudierna i danska språket. 
Som universitetsämne har nordisterna vid Jyväskylä universitet två 
huvudmål: att utbilda svensklärare och andra språkexperter och att 
bedriva forskning. Våren 2003 hade svenska språket 196 huvudäm-
nesstuderande och cirka 200 biämnesstuderande.

Ämnet har haft fem utnämnda professorer eller biträdande pro-
fessorer mellan 1958 och 2004; dessutom har flera personer handhaft 
dessa tjänster på förordnanden eller som vikarier. Sammanlagt har 
över 50 personer arbetat som lektorer och över 40 som assistenter. 
År 2003 har ämnet två professorer, sex lektorer, en överassistent, en 
amanuens och en avdelningssekreterare.

I ämnet nordisk filologi har 634 studerande skrivit sin pro gradu-
avhandling under åren 1958–2003. Ända till 1970-talet var litterärt 
orienterade avhandlingsämnen förhärskande. Från och med slutet av 
1970-talet fick olika lingvistiska ämnen en starkare ställning och på 
2000-talet bildar de litterära ämnena bara en marginell grupp. Bland 
de lingvistiska ämnena är kontrastiva studier, studier om språkinlär-
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ning, inlärarsvenska och språkundervisning populära avhandlings-
ämnen. 

Under åren 1964–2003 har 14 licentiatavhandlingar och sju 
doktorsavhandlingar granskats vid Jyväskylä universitet. I största 
delen av dessa avhandlingar betraktas svensk grammatik, ofta ur en 
kontrastiv synvinkel, eller inlärning av svenska.

Examensfordringarna och undervisningen har genomgått stora 
förändringar under årens lopp. Examensreformen i början av 1980-
talet införde mått att mäta en studerandes insats i de olika momenten i 
form av studieveckor. Undervisningen i språkämnena vid universitet 
kan grovt taget delas upp i följande delområden: språkfärdighet, 
kunskaper om språk och språkforskning, kunskaper om kultur och 
litteratur och övning i språkforskning. Innehållet och viktningen av 
de olika delområdena har varierat under årens lopp. I de lingvistiska 
studierna har språkhistorien förlorat sin tidigare starka ställning; 
den moderna synkrona språkvetenskapen har fått en central plats. 
År 2003 är färdighetsmomentet störst i grundstudierna och ämnes-
studierna, medan övning i vetenskapligt arbete väger mest i de för-
djupade studierna. 

Studieobjektet i den nordistiska forskningen vid Jyväskylä uni-
versitet har varit svenska språket och synvinkeln har ofta varit kon-
trastiv. Man kan urskilja två huvudområden i forskningen: svenskans 
grammatiska system och dess användning och inlärning av svenska 
som främmande språk.
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Harry Lönnroth

Nordistikens fyra årtionden vid Tammerfors 
universitet

1 Inledning

Den gamla industristaden Tammerfors (gr. 1779) blev universitets-
stad 1960. Tammerfors universitets historia går dock längre tillbaka 
i tiden. I själva verket har universitetet i detta nu en knappt 80-
årig historia bakom sig. Dess föregångare – Kansalaiskorkeakoulu 
– grundades redan 1925 i Helsingfors.1 Fem år senare, 1930, bytte 
den namn till Yhteiskunnallinen Korkeakoulu (YKK). YKK, som 
var belägen vid Franzensgatan 13 i Helsingfors, flyttade till den nya 
huvudbyggnaden på Kalevantie 4 i Tammerfors. Den 1 april 1966 
blev Yhteiskunnallinen Korkeakoulu genom en namnändring Tam-
merfors universitet (Tampereen yliopisto) som från och med den 1 
augusti 1974 är ett statligt universitet. I dag hör Tammerfors uni-

1 Den bärande tanken bakom Kansalaiskorkeakoulu (’Medborgarhögskolan’) 
och dess efterföljare Yhteiskunnallinen Korkeakoulu (’Samhälleliga högsko-
lan’) var att möjliggöra universitetsstudier också för den del av landets ungdom 
som inte tagit studentexamen, en på sin tid banbrytande tanke i Finland.
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versitet till de största i landet med sex fakulteter2 och cirka 15 000 
studerande.

I den här utvecklingen intar också nordistiken, det vill säga stu-
diet av de nordgermanska språken, sin givna plats. Höstterminen 
2004 har det förflutit 40 år sedan undervisningen i ämnet nordisk 
filologi inleddes. Ämnets första tjänst var ett lektorat som under 
höstterminen 1964 uppehölls av en tillförordnad lektor, FM Kaarina 
Hosiaisluoma. Forskning i ämnet kom i gång i början av vårterminen 
1965 då professuren i nordisk filologi inrättades. Efter hand började 
antalet lärare i nordisk filologi öka i takt med antalet studerande. 
Den största orsaken härtill var att ämnets viktigaste samhälleliga 
serviceuppgift har varit och är att utbilda svensklärare för den finska 
skolan.

Nordisk filologi var bland de första ämnen som grundades vid 
humanistiska fakulteten. De övriga ordinarie språkprofessurerna in-
rättades 1962 (finska språket), 1965 (engelsk filologi och germansk 
filologi), 1974 (slavisk filologi, i första hand nuryska) och 1991 (fran-
ska språket).3

På 1980-talet riktades reformkrav mot ämnet och tyngdpunkten 
i undervisningen lades på moderna nordiska språk. Från och med 
den 1 augusti 1994 heter ämnet därför nordiska språk. Namnbytet 
återspeglar övergången från den språkhistoriska till den nuspråkliga 

2 Samhällsvetenskapliga (1949), humanistiska (1964), ekonomisk-administra-
tiva (1965), medicinska (1972), pedagogiska (1974) och informationsveten-
skapliga (2001) fakulteten. Humanistiska fakulteten grundades den 10 april 
1964 och den 22 maj samma år godkändes dess examensfordringar.

3 Professurerna i översättningsvetenskap (engelska, ryska och tyska) finns inte 
medräknade här.
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fokuseringen i undervisningen.4 På 1980-talet inleddes bland annat 
undervisning i danska och norska på grundstudienivå. (Kaarninen 
& Harjula & Sipponen 2000:281.) Nordiska språk är också äm-
nets ursprungliga namn eftersom det på 1850-talet fick sina första 
professurer vid universiteten i Uppsala och Lund. Trots att ämnet 
numera heter nordiska språk har fokus i forskning och undervisning 
i praktiken legat på svenska språket, företrädesvis nusvenska. Den 
sverigesvenska och nordiska profilering som präglade nordistiken i 
Tammerfors på 1980- och 1990-talen började aktivt förstärkas på 
professor Antti J. Pitkänens initiativ (ett resultat av detta arbete är 
t.ex. kompendiet i norska av Kristiansen & Lundeby 1998).

Ämnets historia kan grovt delas in i tre huvudperioder vilka sam-
manfaller med den aktiva professorskårens forskning och undervis-
ning: Björn Petterssons tid (1960- och 1970-talen), Antti J. Pitkänens 
tid (1980- och 1990-talet) samt Kristina Nikulas (från 1990-talet) 
och Gunilla Harling-Krancks tid (från början av 2000-talet).

2 Mål och material

Den här artikeln är en översikt över nordistikens fyrtioåriga historia 
vid Tammerfors universitet (1964–2004). Den valda perioden täcker 
tiden från grundandet av ämnet nordisk filologi till i dag. Artikelns 
tonvikt är lagd på forskning och ämnets personal, i synnerhet profes-
sorer och deras vetenskapliga gärning. Undervisningspersonal och 

4 Man bedriver dock fortfarande språkhistorisk forskning inom ämnet. Den så 
kallade Filologiska linjen erbjuder ett brett urval av språkhistoriska specialkur-
ser på fördjupad nivå. Den historiska inriktningen förstärks av de nuvarande 
professorernas forskning i namn (Harling-Kranck) och dialektologi (Harling-
Kranck och Nikula). De övriga specialiseringslinjerna är Linjen för modern 
svenska, Litteraturlinjen, Lärarlinjen och Medielinjen.
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-profil, grannspråk och studerande behandlas däremot mera summa-
riskt. Utanför behandlingen faller bland annat hur kursfordringarna 
förändrats med tiden, det vill säga vad som upplevts som väsentligt i 
undervisningen under olika årtionden och varför. Inte heller avhand-
lingar pro gradu behandlas närmare i det här sammanhanget.

Ett viktigt syfte med min artikel är att dokumentera den personal 
som under årens gång arbetat inom nordiska språk vid Tammerfors 
universitet. Uppgiften är svår och resultatet knappast utan luckor 
eftersom antalet tillfälliga förordnanden i ämnets historia är stort, 
vilket särskilt gäller tillförordnade lektorer, assistenter och timlärare. 
Många personer har kommit och gått utan att dokumenten lämnar 
några tillförlitliga vittnesbörd om dem.

Historiken baserar sig huvudsakligen på Tammerfors universitets 
verksamhetsberättelser och undervisningsprogram (se källförteck-
ningen nedan) men också på diskussioner med ämnets personal.5 Ti-
digare har lektor Kari Leinonen sammanställt en opublicerad, mera 
populärt hållen krönika om ämnets faser vid Tammerfors universitet 
(på svenska Leinonen 1991a, på finska Leinonen 1991b). Själva uni-
versitetet har behandlats utförligt av Viljo Rasila (1973), som skrivit 
Yhteiskunnallinen Korkeakoulus historia (1925–1966), och av Mervi 
Kaarninen, Minna Harjula och Kauko Sipponen (2000), som skrivit 
Tammerfors universitets historia (1960–2000). I de här två histori-
kerna behandlas kort också ämnet nordisk filologi/nordiska språk.

5 Kristina Nikula, Gunilla Harling-Kranck och Tiina Harjula. Jag tackar alla 
för hjälp och kommentarer. Ett tack går även till avdelningssekreteraren Sirkka 
Lamminen vid humanistiska fakulteten som gett mig kopior av dokumenten 
om besättandet av de biträdande professurerna.
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3 Personal

3.1 Professorer

Professuren i nordisk filologi – lärostol 52 – grundades genom en 
förordning den 1 januari 1965. Från och med den 1 januari 2001 he-
ter tjänsten professor i nordiska språk. Tjänstebeskrivningen har den 
12 december 2002 definierats om till en professur i nordiska språk, 
särskilt svenska. Till dags dato har tre personer blivit utnämnda till 
tjänsten: Björn Pettersson (1965–1982), Antti J. Pitkänen (1984–
1999) och Gunilla Harling-Kranck (2004–). Från och med 1998 
fick de tidigare biträdande professorerna professors status. Från det 
här året har sålunda också biträdande professor Kristina Nikula varit 
professor vid Tammerfors universitet. Hon har handhaft tjänst 52 på 
förordnande 1998–2004.

3.1.1 Björn Pettersson (1965–1982)

Banbrytaren för den vetenskapliga forskningen och undervisningen 
i nordisk filologi vid Tammerfors universitet var FD, DE Björn Pet-
tersson (1919–2002), ämnets förste och länge ende professor. Han 
tjänstgjorde utan avbrott 1965–1982. Professor Pettersson var född 
och uppvuxen i Åbo men i sitt vuxna liv bosatt och verksam i Hel-
singfors. Det var dock i Tammerfors som han gjorde sitt dagsverke 
och staden blev hans hemstad ända till hans död.6 Han var krigsve-
teran och hade deltagit både i vinterkriget 1939–1940 och fortsätt-
ningskriget 1941–1944.

6 Se Wikströms (2002) nekrolog över Pettersson.
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Björn Otto Petter Pettersson utnämndes till professor i nordisk 
filologi vid Yhteiskunnallinen Korkeakoulu från och med den 1 
september 1965 (Kaarninen & Harjula & Sipponen 2000:281). Han 
kallades till den nyinrättade tjänsten från sin post som biträdande 
professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet. Som sakkun-
niga hörde humanistiska fakulteten professorerna Olav Ahlbäck och 
Carl-Eric Thors från Helsingfors universitet. Pettersson utnämndes 
av kansler Eino Saari den 27 maj 1965. Installationsföreläsningen 
om finskans inflytande på 
svenskan eller ”Suomen kie-
len vaikutus ruotsin kieleen” 
höll han den 27 oktober 
1965.7 Han avgick med pen-
sion den 1 september 1982. 
Sin avskedsföreläsning den 
30 september 1982 hade han 
betitlat ”Ruotsi ja suomi” 
(’Svenskan och finskan’). 
Föreläsningarna tangerar 
hans två största forsknings-
intressen, finlandssvenska 
och språkvård.

Björn Pettersson hade 
studerat vid Handelshög-
skolan vid Åbo Akademi 
1937–1939. Efter att ha 
blivit diplomekonom 1946 

7 För ytterligare information om Pettersson se Kutsu kuulemaan niitä julkisia 
esitelmiä , jotka Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kasvatusopin professori Väinö Ju-
hani Heikkinen ja pohjoismaisen filologian professori Björn Otto Petter Pettersson 
pitävät virkaanastujaisissaan 27 päivänä lokakuuta 1965 kello 12.

Björn Pettersson
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arbetade han som lektor i svenska vid handelshögskolan 1946–1958 
(se Sandström 1977:54–55). Filosofie kandidatexamen tog han 1948 
vid Åbo Akademi och samma år promoverades han till filosofie ma-
gister. Han avlade filosofie licentiatexamen år 1957 vid Åbo Akademi 
med avhandlingen Bildliga naturmotiv i Topelius lyrik. Två år senare, 
1959, fullbordade han som Rolf Pippings elev vid Åbo Akademi sin 
doktorsavhandling Stilstudier i de svenska landskapslagarna (jfr Karls-
son & Enkvist 2000:255).

Innan Björn Pettersson blev biträdande professor i Helsingfors, 
hade han innehaft ett lektorat i svenska språket 1957–1964. Åren 
1961–1962 hade han arbetat som tillförordnad biträdande profes-
sor och åren 1962–1963 som tillförordnad professor vid Helsingfors 
universitet. Till biträdande professor utnämndes han 1964. Han 
innehade länge en docentur vid Helsingfors universitet, 1960–1964 
och 1965–1987 (Huldén 1990:57–58).

Björn Petterssons publikationsverksamhet omspänner tiden från 
slutet av 1940-talet till slutet av 1980-talet (i bilaga 2 publiceras en 
förteckning över hans tryckta skrifter vid Tammerfors universitet 
1965–1982). I sin doktorsavhandling anlägger Pettersson (1959) ett 
stilistiskt perspektiv på de bildliga uttrycksmedlen i de fornsvenska 
landskapslagarna. Han behandlar ellipser, metonymier, metaforer 
och liknelser men också icke-bildliga ordspråk, talesätt, reflektioner 
och sentenser.

Björn Pettersson forskade framför allt i språkvård och finlands-
svenska. Speciellt minnesvärd är Pettersson tack vare böckerna 
Språkbruk och språkvård (Pettersson 1962) och Högsvenska (Bergroth 
& Pettersson 1968). Båda verken har kommit ut i flera upplagor och 
har allmänt använts som kursbok vid universitet i Finland. I den 
förra boken har Pettersson medverkat som redaktör men också bidra-
git med uppsatsen ”Stil och språk i affärsbreven”. Den senare boken, 
ett sammandrag av Hugo Bergroths Finlandssvenska (2 uppl. 1928), 
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har Pettersson reviderat och kompletterat med nya rön. Som två an-
dra viktiga tidigare publikationer av Björn Pettersson kan nämnas 
de längre uppsatserna ”Bildliga naturmotiv i Topelius’ lyrik” (1952) 
(jfr licentiatavhandlingen ovan) och ”Nominal satsbildning i Mikael 
Lybecks prosa” (1961).

I artikelsamlingarna Spridda studier i svenska, särskilt finlands-
svenska I–II publicerade Pettersson (1978, 1979) på nytt en rad 
artiklar om språk och stil som han publicerat i andra sammanhang 
från tidigt 1950-tal till 1978. Den första volymen innehåller uppsat-
ser och smärre artiklar med stor spännvidd, den andra volymen har 
ägnats åt ordstudier, i huvudsak finlandismer, som låg honom varmt 
om hjärtat. I boken får många typiskt finlandssvenska ord en sak-
kunnig förklaring. Från och med 1958 var han finländsk sakkunnig 
i Svenska Akademiens ordbok gällande svenskan i Finland.

Som akademisk lärare föreläste professor Pettersson ofta om 
strukturskillnader mellan svenska och finska, fornisländska, svensk 
litteratur från förromantiken till nutiden, äldre Västgötalagen och 
Upplandslagen, grundfrågor i svensk språkriktighet och svensk 
satslära sedd mot den historiska bakgrunden. Ytterligare ledde han 
proseminarie- och laudaturseminarieövningar. Handledning av lau-
daturarbeten (avhandlingar pro gradu) var redan under Petterssons 
tid och är fortfarande en av professorns viktigaste uppgifter.

År 1968 omnämndes Pettersson som en eventuell efterföljare till 
rektor Paavo Koli vid Tammerfors universitet (Kaarninen & Harjula 
& Sipponen 2000:106). Med anledning av sin 60-årsdag hyllades 
han av ett trettiotal kolleger med en festskrift (se Festskrift till Björn 
Pettersson 29.12.1979). Björn Pettersson har karakteriserats som ”en 
framstående stilist” som har skrivit ”en lång rad värdefulla artiklar” 
om svensk språkvård (Huldén 1990:53). Bland annat för de här in-
satserna blev han 1992 hedersledamot i Hugo Bergroth-sällskapet.
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3.1.2 Antti J. Pitkänen (1984–1999)

Den andre innehavaren av den ordinarie professuren i nordisk filologi 
vid Tammerfors universitet blev FD Antti Juho Pitkänen. Pitkänen, 
som var biträdande professor från 1981, hade handhaft den ordinarie 
professuren efter professor Petterssons pensionering på förordnande 
från och med den 1 september 1982 till sin utnämning den 1 decem-
ber 1984. Han avgick med pension den 31 december 1999. Antti J. 
Pitkänen, som är född i Siilinjärvi i Savolax 1939, hade arbetat inom 
skolvärlden (i Kemi 1964–1965 och i Tammerfors 1967–1976) i flera 
år innan de akademiska studierna drog honom med sig. Under de 
här åren hade han skaffat sig en gedigen pedagogisk meritering. Han 
hade också arbetat som till-
förordnad assistent i nord-
isk filologi vid Uleåborgs 
universitet 1966–1967.

Då professor Petterssons 
professur ledigförklarades 
lockade den tre sökande: 
FD Antti J. Pitkänen, FD 
Matti Rahkonen och FD 
Kaj Wikström. Den 28 
augusti 1984 återtog Matti 
Rahkonen sin ansökan och 
blev i stället professor i Jy-
väskylä. Som sakkunniga 
i Tammerfors fungerade 
professorerna Lars Hul-
dén (Helsingfors), Einar 
Lundeby (Oslo) och Bo 
Ralph (Stockholm). Vid Antti J. Pitkänen
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sitt möte den 28 mars 1984 konstaterade humanistiska fakulteten att 
alla tre sökande var vetenskapligt kompetenta för tjänsten. I första 
förslagsrum ställde fakulteten den 19 september 1984 FD Pitkänen 
och i andra förslagsrum FD Wikström. Eftersom president Mauno 
Koivisto var förhindrad, utnämnde statsminister Kalevi Sorsa den 
11 november 1984 Antti J. Pitkänen till professor i nordisk filologi. 
Professor Pitkänen installerades den 20 mars 1985: i sin installations-
föreläsning dryftade den färske professorn frågan ”Vilken väg för 
svenskundervisning/nordisk filologi?” (se Pitkänen 1985b).

Antti J. Pitkänen hade avlagt filosofie kandidatexamen vid Jyväs-
kylä universitet 1964 och filosofie licentiatexamen vid Helsingfors 
universitet 1976. Sin doktorsavhandling skrev han vid Helsingfors 
universitet där han 1979 disputerade på den digra avhandlingen 
Binominala genitiviska hypotagmer i yngre nysvenska, ett grundläg-
gande verk om svenskans genitiv. Han var också docent i nordiska 
språk vid Helsingfors universitet i nästan två årtionden (1980–1999). 
Antti J. Pitkänen var yngre vetenskapsidkare vid Finlands Akademi 
1977–1980 och äldre vetenskapsidkare 1984 och 1991–1992. Under 
1980-talet deltog han i projektet Äldre nysvensk syntax som pågick vid 
Helsingfors universitet 1981–1986 (se Pitkänen 1983a). Utöver detta 
hade professor Pitkänen många förtroendeuppdrag vid Tammerfors 
universitet: han var bland annat prefekt för Institutionen för filologi 
II 1982–1985 och 1987–1988, dekanus för humanistiska fakulteten 
1985–1986 och prorektor för Tammerfors universitet 1987–1990.

Efter sin doktorsavhandling 1979 gav Antti J. Pitkänen ut två 
vetenskapliga monografier. Den första, forskningsrapporten Vad 
språkfelen berättar. Felanalys av finska invandrarelevers fria skriftliga 
framställning (1980), utkom som ett led i det så kallade SPRINS-
projektet vid Göteborgs universitet. I sin undersökning inventerar, 
analyserar och förklarar Pitkänen språkfelen i 60 finska invandrar-
elevers uppsatser. Många av hans informanter hade bott hela sitt 
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liv i Sverige eller hade flyttat dit före skolåldern. Utgående från 
resultaten av sin forskning presenterar Pitkänen (1980:45) centrala 
felkällor i finska invandrarelevers fria skriftliga framställning. Den 
andra monografin, som han skrev tillsammans med professor Viljo 
Kohonen, var en introduktion till kvantitativ språkforskning och 
områdets adb-tillämpningar (Pitkänen & Kohonen 1984). Kvantita-
tiv metod hörde till Pitkänens specialområden; bland annat Karlsson 
och Enkvist (2000:257) har konstaterat att Antti J. Pitkänen i sin 
forskning tillämpade metoden på ett nytt sätt. Under femårsperio-
den 1979–1984 hade Antti J. Pitkänen publicerat tre monografier, 
drygt tio vetenskapliga artiklar, samt redigerat två böcker. Efter sin 
utnämning skrev han artiklar och redigerade böcker, huvudsakligen 
i institutionens skriftserie, där han också bidrog med egna artiklar 
(t.ex. Pitkänen 1985a, 1995, 1999; se bilaga 1).

Antti J. Pitkänens specialområden var många: han forskade fram-
för allt i kontrastiv svensk-finsk grammatik (se speciellt Pitkänen 
1983b), interlanguage-analys eller felanalys (t.ex. Pitkänen 1982a, 
1982b, 1984, 1989), stilistiska och litterära ämnen (se t.ex. Pitkänen 
1985c) och fonetik (tillsammans med FL Kari Leinonen och docent 
Veijo V. Vihanta; se t.ex. Leinonen & Pitkänen 1982; Leinonen & 
Pitkänen & Vihanta 1982). Han föreläste likväl oftast om gram-
matiska ämnen. (För Antti J. Pitkänens fullständiga bibliografi se 
Lönnroth, under utgivning.)

Antti J. Pitkänen gjorde också en stark insats för den nordiska 
kulturen i Tammerfors. Universitetets och Tammerforshusets stor-
satsning Islandia, en isländsk kulturvecka, var den första nordiska 
kulturveckan som anordnades i Tammerfors 19–24.10.1990. Ämnet 
nordisk filologi deltog aktivt i förberedelserna: händelsen var en stor 
publik- och medieframgång och gnistan till de övriga efterföljande 
nordiska kulturveckorna. Under veckan promoverades bland annat 
Islands president Vigdís Finnbogadóttir till hedersdoktor vid Tam-
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merfors universitets humanistiska fakultet. Både norska, svenska och 
danska kulturveckor anordnades i Tammerfors på 1990-talet: Norska 
veckan 21–25.9.1994, Svenska veckan 16–24.9.1996 och Danska veck-
an 22–28.9.1997. Under de här veckorna besöktes institutionen och 
staden bland annat av många kända nordiska författare. Bland annat 
för dessa förtjänster belönade Kulturfonden för Sverige och Fin-
land Antti J. Pitkänen med sitt uppmärksammade kulturpris 1997 
– samma år blev han också inbjuden till president Martti Ahtisaaris 
självständighetsmottagning på Slottet.8

3.1.3 Gunilla Harling-Kranck (2004–)

Sitt jubileum till ära inleder ämnet sin fyrtionde hösttermin med en 
ny ordinarie professor. Den professur som Antti J. Pitkänen innehade 
ledigförklarades av ekonomiska skäl först den 20 januari 2003. Den 
utlysta tjänsten lockade många sökande: FD Martina Buss (Vasa), 
FD Saara Haapamäki (Åbo), FD Gunilla Harling-Kranck (Helsing-
fors), FD Mikko Kuronen (Tammerfors), FD Camilla Wide (Hel-
singfors) och FD Antti Ylikiiskilä (Falun). Som sakkunniga hörde 
humanistiska fakulteten professorerna Lars-Gunnar Andersson 
(Göteborg), Merja Koskela (Vasa) och Henrik Williams (Uppsala). 
Av de sex sökandena kompetentförklarades Gunilla Harling-Kranck, 
som alla sakkunniga enhälligt ställde i första och enda förslagsrum 
för professuren. Kansler Heikki Koski utnämnde docenten i nordisk 
namnforskning vid Helsingfors universitet FD Gunilla Harling-
Kranck till professor i nordiska språk, särskilt svenska språket, från 
och med den 1 augusti 2004. Gunilla Harling-Kranck, som är 

8 För ytterligare information om Pitkänen se Kutsu kuulemaan sitä julkista 
esitelmää jonka Tampereen yliopiston pohjoismaisen filologian professori Antti J. 
Pitkänen pitää virkaanastujaisissaan 20 päivänä maaliskuuta 1985.
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född i Lovisa i östra Nyland 1943, handhade den före detta biträ-
dande professorstjänsten (tjänst 148) i Tammerfors på förordnande 
1.8.2003–31.7.2004. 

Gunilla Harling-Krancks forskning har huvudsakligen koncen-
trerat sig på två specialområden: namnforskning och dialektologi. 
Hennes forskarprofil är med andra ord utpräglat nordisk. Hon dis-
puterade för doktorsgraden vid Helsingfors universitet 1990 på av-
handlingen Namn på åkrar, ängar och hagar, som hade kommit till 
inom forskningsprogrammet Finlands svenska ortnamn vid Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Sin licentiatavhandling hade hon skri-
vit inom samma projekt (1987; se förteckningen i slutet av boken). 
Till docent i nordisk namnforskning vid Helsingfors universitet ut-
nämndes hon 1997. Hon har arbetat vid olika finländska universitet 
(Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Åbo universitet) och har 
före det en mångårig erfarenhet som dialektolog och arkivarie vid 
Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Forskare 
vid Finlands Akademi var hon 1991–1994. Alltsedan 1966 har hon 
bedrivit insamling av ortnamn och gjort dialektuppteckningar på 
uppdrag av Svenska litteratursällskapet i Finland och Forskningscen-
tralen för de inhemska språken.

Gunilla Harling-Kranck har under många år deltagit i NORNA: s 
(Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) verksamhet, 
hon har bland annat haft många förtroendeuppdrag. Bland hennes 
dialektologiska publikationer skall speciellt nämnas boken Från Pyt-
tis till Nedervetil som innehåller tjugonio dialektprov från Svenskfin-
land (Nyland, Åboland, Åland och Österbotten) (Harling-Kranck 
1998). Boken är försedd med en cd-rom med motsvarande bandade 
dialektprov. Boken innehåller också hennes översiktsartikel ”Fin-
landssvenska dialekter”.

Gunilla Harling-Krancks vetenskapliga produktion är mång-
årig och omfattande: två monografier, ett fyrtiotal vetenskapliga 
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artiklar, drygt tio tidningsartiklar och recensioner samt drygt tjugo 
inledningar, översikter, litteraturkrönikor, register och bibliografier. 
Hon är en av redaktörerna för tidskriften Folkmålsstudier. Därtill har 
hon redigerat över tio verk. Harling-Kranck var också med inom 
projektet Staden och idéerna. Det urbana i sjuttonhundratalet – och 
sjuttonhundratalet i nutiden inom ramen för programmet Svenskt i 
Finland – finskt i Sverige (2000–2003), där hennes forskningsrubrik 
är ”Stadsbebyggelsen och dess namngivning: namnskicket i stä-
derna, gårdsnamn, gatunätets utveckling, profilering av det urbana 
namnskicket och mönsterbildning för gårds- och gatunamn”. Hen-
nes aktuella forskning handlar huvudsakligen om ortnamn, speciellt 
gatunamn. Hon är också svensk sakkunnig i Helsingfors stads gatu-
namnskommitté sedan 1983.

3.1.4 Kristina Nikula (1998–)

Av de två nuvarande professorerna kom FD Kristina Nikula (1943–) 
för första gången till Tammerfors universitet för tjugo år sedan, den 1 
januari 1984. Antti J. Pitkänen, som efter professor Björn Petterssons 
pensionering handhade professuren på förordnande, hade fått ett 
1-årigt forskarstipendium som äldre vetenskapsidkare vid Finlands 
Akademi och var tjänstledig 1.1.1984–31.12.1984. Kristina Nikula 
handhade under den här tiden professuren och senare också som 
tillförordnad den biträdande professorstjänsten 1.8.1985–31.8.1986. 
Hon utnämndes till ordinarie biträdande professor i nordisk filologi 
från och med den 1 september 1986 (se kapitel 3.2.3 nedan).

Kristina Nikula avlade sin filosofie magister- och filosofie licen-
tiatexamen vid Åbo Akademi (filosofie magister 1968 och filosofie 
licentiat 1976). Hon var under perioden 1972–1986 anställd först 
som tillförordnad och senare som lektor i svenska vid dåvarande 
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Handelshögskolan vid Åbo Akademi sedermera ekonomisk-statsve-
tenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Under läsåret 1982–1983 
var hon anställd som tillförordnad biträdande professor i moders-
målets didaktik vid pedagogiska fakulteten i Vasa. Nikula är sedan 
1982 docent i nordiska språk vid Uppsala. Hon har varit anställd 
som äldre vetenskapsidkare vid Finlands Akademi i två perioder, 
1988–1989 och 1994–1995. Under Institutionens för filologi II sista 
år 1998–2001 fungerade Nikula som dess prefekt.

Kristina Nikula hör till de få finländska nordister som dispute-
rat vid utländska universitet. Hon var, trots att hon en del av tiden 
innehade ett lektorat i Åbo, åren 1969–1977 och 1978–1979 bosatt i 
Uppsala, där hon hösten 1979 disputerade på avhandlingen Dialektal 
väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten. Nikula, som 
är född i Närpes i södra Österbotten, behandlar sin hemorts dialekt 
också i sin andra monografi Om närpesdialekten. Språket i kommun-
fullmäktige och Ordspråk och talesätt (Nikula 1988) och i flera kortare 
artiklar.

Inom Nikulas forskning kan urskiljas ett antal tyngdpunktsområ-
den som i hög grad överlappar varandra: dialektologi, finlandssvenska 
och i anslutning härtill norm- och språkriktighetsfrågor, lexikografi 
som i sig också inbegriper både dialekt och finlandssvenska samt yt-
terligare forskning om namn som lexikografiskt problem och namn i 
litteraturen. Efter Finlands inträde i EU har hon också bidragit med 
arbeten om den så kallade EU-svenskan. Som en röd tråd går genom 
många arbeten intresset för semantik. I början av 1980-talet då det 
inte ännu ansågs lämpligt att nordister intresserade sig för bilder pu-
blicerade Nikula uppsatsen ”Skyltspråk – några iakttagelser” (1985). 
Intresset för samspelet text–bild återuppväcktes i slutet av 1990-talet 
och har småningom lett fram till projektet Text, bild, samhälle. Vid 
sidan av vetenskapliga arbeten har Nikula också publicerat tidnings-
artiklar och recensioner samt fungerat som utgivare. (För närmare 
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information om Kristina Nikulas publikationer se festskriften Från 
Närpesdialekt till EU-svenska; Lönnroth 2003a.)

3.1.5 Tillförordnade professorer

FD Björn Pettersson 1965
FD Antti J. Pitkänen 1982–1984
FD Kristina Nikula 1984, 1998–2004
FD Ingegerd Nyström 1991
FD Håkan Åbrink 1999–2001 (tjänst 148)
FD Gunilla Harling-Kranck 2003–2004 (tjänst 148)

3.2 Biträdande professorer

En biträdande professur i nordisk filologi (tjänst 148) inrättades den 
1 augusti 1974 men besattes först den 1 mars 1978. Ämnet nordisk 
filologi har under sin existens vid Tammerfors universitet haft tre bi-
trädande professorer: Kaj Wikström (1978–1980), Antti J. Pitkänen 
(1981–1984) och Kristina Nikula (1986–1998). Som redan konstate-
rats omvandlades biträdande professorstjänster till professurer 1998, 
vilket innebar att Kristina Nikulas tjänst då omvandlades till en 
professur i nordisk filologi (se kapitel 3.1.4 ovan).

3.2.1 Kaj Wikström (1978–1980)

FD Kaj Wikström utnämndes till den första biträdande professorn 
i nordisk filologi från och med den 1 mars 1978. Han var den ende 
sökanden. Sakkunnigutlåtandena vid besättandet av tjänsten avgavs 
av professorerna Björn Pettersson (Tammerfors) och Carl-Eric Thors 
(Helsingfors). Wikströms tid som biträdande professor varade till den 
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31 december 1979, eftersom han då hade blivit utnämnd till profes-
sor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och senare vid Joensuu 
högskola. Han fortsatte dock som tillförordnad biträdande professor 
i Tammerfors under vårterminen 1980 (1.1.1980–31.7.1980). Däref-
ter kvarstod han vid institutionen som docent (se kapitel 3.3 nedan). 
Innan Kaj Wikström kom till Tammerfors, hade han studerat vid 
Helsingfors universitet, där han 1964 hade avlagt filosofie kandidat-
examen (Wikström blev filosofie licentiat 1968 och filosofie doktor 
1977 i Tammerfors).

3.2.2 Antti J. Pitkänen (1981–1984)

Från och med den 1 mars 1981 utnämndes Antti J. Pitkänen till 
biträdande professor i nordisk filologi. Han hade handhaft tjänsten 
på förordnande 1980–1981. Tjänsten hade sökts av FD Antti J. 
Pitkänen och FD Kaj Wikström, som dock senare drog tillbaka sin 
ansökan. Som sakkunniga fungerade professorerna Christer Laurén 
(Vasa) och Carl-Eric Thors (Helsingfors). Pitkänen provföreläste den 
10 december 1980 över rubriken ”Om språklig informationsbehand-
ling” och blev ställd i första och enda förslagsrum för tjänsten vid 
fakultetsmötet den 17 december 1980. Pitkänen upprätthöll tjänsten 
tills han utnämndes till ordinarie professor 1984 (se kapitel 3.1.2 
ovan).

3.2.3 Kristina Nikula (1986–1998)

Från och med den 1 september 1986 utnämndes FD Kristina Nikula 
till biträdande professor i nordisk filologi. Tre sökande anmälde sig 
till tjänsten: FD Airi Kartano, FD Kristina Nikula och FD Taina 
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Pitkänen-Koli, av vilka den sista dock drog tillbaka sin ansökan. Som 
sakkunniga fungerade professorerna Lennart Elmevik (Uppsala) och 
Christer Laurén (Vasa). Av de sökande kunde endast Kristina Ni-
kula styrka sin kompetens. Den 21 maj 1986 provföreläste hon över 
rubriken ”Vad är finlandssvenska egentligen?”. Vid humanistiska 
fakultetens möte samma dag blev FD Nikula ställd i första och enda 
förslagsrum. (Se kapitel 3.1.4 ovan.)

3.2.4 Tillförordnade biträdande professorer

FL, FD Kaj Wikström 1974–1978, 1980
FD Antti J. Pitkänen 1980–1981
FL Kari Leinonen 1983, 1984–1985, 1994–1995
FD Kristina Nikula 1985–1986
FD Ingegerd Nyström 1988–1989

3.3 Docenter

Ämnets hittills enda docentur var definierad som docentur i svenska 
språket. Från och med den 1 juni 1980 till och med den 29 februari 
2004 innehades den av FD Kaj Wikström (1939–), den förste dok-
torn i nordisk filologi i Tammerfors. Han blev sedermera professor 
vid Joensuu universitet 1980–2002. Wikström, som hade fått sin 
forskarutbildning vid Tammerfors universitet som elev till Björn 
Pettersson, författade bland annat monografierna Speciesproblemet 
i nusvenskt språkbruk I–II (1977b) och Lexemen bana, plan (1980), 
som båda kom ut i institutionsserien. (Se även kapitel 3.2.1 ovan.)
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3.4 Lektorer

3.4.1 Ordinarie lektorer

Ämnet nordiska språk har under årens lopp haft fem lektorat som 
grundats eller dragits in enligt följande: 1.8.1964 (nordisk filologi, 
tjänst 252), 1.9.1965 (nordisk filologi, tjänst 253), 1.9.1966 (nordisk 
filologi, tjänst 330; tjänsten indragen 30.11.1995)9, 1.9.1970 (svenska 
språket, tjänst 337) och 1.8.1973 (nordisk filologi, tjänst 332).

De första ordinarie anställda var Kaarina Hosiaisluoma på lekto-
rat I, Kaj Wikström på lektorat II och Heikki Meriläinen på det så 
kallade biträdande lektoratet i lägre löneklass, alla utnämnda från 
och med den 1 augusti 1968.10

År 2004 har ämnet tre och ett halvt lektorat kvar. Kari Leinonen 
(253) och Leena Leinonen (337) innehar de två inhemska lektoraten. 
Det tredje lektoratet (332), som är avsett för en infödd sverigesvensk, 
innehas sedan 1999 av Carl-Eric Johansson från Uppsala. Det fjärde 
lektoratet (252), som i skrivande stund är obesatt, är gemensamt för 
ämnena nordiska språk och översättningsvetenskap (svenska)11 från 
och med 2003.

FL, socionom Kaarina Hosiaisluoma 1968–1991
FL, FD Kaj Wikström 1968–1978
FK, FL Heikki Meriläinen 1968–1983
FL Kari Leinonen 1975–
FK Leena Leinonen 1976–

9 Tjänsten, som var avsedd för grannspråksundervisning, skulle innehas av en 
infödd dansk eller norrman.

10 I den här historiken görs ingen åtskillnad mellan den högre och lägre löneklas-
sen utan båda behandlas som jämbördiga lektorat.

11 FL Marja Kivilehto arbetar som ordinarie lektor i översättningsvetenskap 
(svenska).
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FL, FD Antti J. Pitkänen 1979–1981 (tjänstledig hela tiden)
FK, FL Christina Melin (Melin-Köpilä) 1983–1990, 1992–1995
FL Martti Heino 1984–1985 (tillträdde inte)
FL Anita Löfman 1986–1988
Cand. mag., cand. philol. Søren Hvenekilde (1989–1993, till-

trädde inte)12

FK, FD Håkan Åbrink 1992–2001
FM Carl-Eric Johansson 1999–

3.4.2 Tillförordnade lektorer

FM, FL, socionom Kaarina Hosiaisluoma 1964–1968
FK, FL Kaj Wikström 1965–1968
FK Heikki Meriläinen 1966–1968
FK Tuula-Helkky Svanov 1967–1990
HuK, FK, ekonom Irene Rytövuori 1970–1974
FK Raimo Nuutinen 1972–1976
FK Anita Löfman 1973–1982
FM Eija Gustafsson 1975–1976
FK Antti J. Pitkänen 1976–1977
FM Pirkko Lampinen 1976
FK Leena Leinonen 1976
FK Kristiina Hakala 1978–1981
FK Eero Välikangas 1982
FK Håkan Åbrink 1982–1984
FK Lena Thunberg 1982

12 Det lektorat som Anita Löfman innehaft omvandlades till ett nordiskt lektorat 
1989. Tjänsten lades ned som en sparåtgärd på grund av att Søren Hvenekilde 
som hade utnämnts inte tillträdde tjänsten utan hela tiden var tjänstledig. Att 
ämnet förlorade det nordiska lektoratet 1995 var ett hårt slag för den nordiska 
profilering som man satsat mycket på. Sedan dess har undervisning i norska 
och danska skötts i form av timlärarundervisning. Tidigare kunde man t.ex. 
ta grund- och ämnesstudier i norska och grundstudier i danska. Studerandena 
kan förkorva sig i nordiska grannspråk och kulturer t.ex. genom nordiska 
språk- och litteraturkurser, språkpraktik eller diverse utbytesprogram (t.ex. 
Nordliks).
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FK Eva Leffler 1983
FM Heikki Kalliosaari 1983–1984
FL Martti Heino 1984–1986
FM Virpi Inkinen 1984–1985
FK Tapani Karplund 1984–1987
FM Ulf Nilsson 1985, 1988
Fil. stud. Sirkku Latomaa 1986
FM Carl-Eric Johansson 1986–1987, 1993, 1998–1999
FK Monika Wirkkala 1987
FK Ulla Hämäläinen 1987
FK Bertil Olin 1988, 1989–1990, 1995–1997
Cand. mag. Jørgen Gjedsted 1988
Cand. mag. Jesper Nødgaard 1988
Cand. mag. Jan Svennevig 1989
Cand. mag. Brian Gronemann 1989–1990
Mag. philol. Randi Brenden 1990–1991
FL Christian Hecht 1990–1992
FK Antti Ylikiiskilä 1991
FK Fredric Tengström 1991–1992
FK Magnus Lundberg 1991–1992
Cand. mag. Carsten Høgh 1991–1992
FK Benny Ryd 1992–1993
Cand. philol. Kjersti Markali 1992–1993
FM Gunnar Gårdemar 1993–1994
FK Kim Bill Nielsen 1993–1995
FK Torsten Winald 1994–1995
FK Mikko Kuronen 1994–1995
Cand. philol. Bjørn Jacobsen 1995–1996, 1997
FK Anna Sjöstrand 1997–1998, 2000–2001
Cand. mag. Gitte Svanov 1997, 2001
Cand. philol. Oskar Vistdal 1998, 2000, 2001
FK Styrbjörn Järnegard 2001–2004
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3.5 Assistenter

3.5.1 Ordinarie assistenter

En assistentur i nordisk filologi (tjänst 529) grundades samtidigt 
som professuren, den 1 januari 1965. Ämnets nuvarande assistent 
FM Harry Lönnroth är den förste assistenten ”i nordiska språk”, 
han utnämndes för en treårsperiod från och med den 1 mars 2004. 
Hans specialområden är svensk språkhistoria och textfilologi (se t.ex. 
Lönnroth 2003c; Messenius 2004).

Ämnets personal 27.4.2004. Från vänster: Kari Leinonen, Gunilla Harling-Kranck, Harry 
Lönnroth, Carl-Eric Johansson, Kristina Nikula och Leena Leinonen. Foto: Erkki Karén.
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FK Tuula-Helkky Svanov 1966–1972
FK, merkonom Tuula-Riitta Seppänen 1972–1978
FK, FL, DK Anita Löfman 1978–1986
FM Ulla Härkönen (Hannonen) 1987–1992
FM, FL Kaisa Alanen 1993–2003
FM Harry Lönnroth 2004–

3.5.2 Tillförordnade assistenter

FK Tuula-Riitta Somiska (Seppänen) 1965–1966, 1969, 1981
FK Tuula-Helkky Svanov 1966
HuK Pirkko Tainio 1974
FK Heikki Kalliosaari 1982–1983
FL Risto Moisio 1982
FK Tapani Karplund 1983–1984
FM Ulla Härkönen (Hannonen) 1984–1986
HuK Joni Sallila 1986
Fil. stud. Kaisa Alanen 1988–1990
FM Riitta Huikkonen 1989–1990
HuK Riitta Marikainen 1989–1990, 1992
FK Tanja Tuominen 1991–1992
FK Mikko Kuronen 1995
FM Sari Harju-Ontto 1999
FM Harry Lönnroth 2000, 2001, 2003, 2004
Fil. stud. Tarja Ahonen 2001, 2002, 2003

3.6 Timlärare

Fil. stud. Berit Lindblom (senare folkskolläraren Jokinen) (norska) 
1965, 1966, 1969, 1970, 1972, 1973

F.d. timläraren Agnete Wolf (danska) 1966, 1967, 1968
Amanuensis, universitetsadjunkt Bent Søndergaard (danska) 

1970
Läraren Lis Rømer (danska) 1971
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FK Hans Furuby (uppgift om åren saknas)
FK Hans Jørgen Boe (danska) 1973–1975, 1982–1989
FK Kristiina Hakala 1979–1988
FL Antti J. Pitkänen 1979–1980
KK Wenche Kajander-Peltonen (norska) 1982–1984
FK Håkan Åbrink 1982
FK Tuula-Helkky Svanov 1982–1984
Cand. philol. Hans Kristiansen (norska) 1984–1989
FM Ulf Nilsson 1984–1985
FM Lars Gustafsson 1985–1986
FM Monika Wirkkala 1986–1987
FK Tapio Peltola 1986, 1989–1990
Mag. philol. Svein Lie (norska) 1987
FM Git Claesson-Pipping 1987–1988
FM Anne Heith 1988–1991
HuK Kari Huhtala 1989–1990, 1991–1992
FK Ulla Bjartmar 1991–1992
FK Torsten Winald 1993–1994
Cand. mag. Jacob Twistman Jørgensen (danska) 1998–2000
Cand. philol. Oskar Vistdal (norska) 2002, 2003, 2004
Cand. mag. Gitte Svanov (danska) 2002, 2003, 2004
FL Kaisa Alanen 2003–2004
FM Päivi Karinko 2004

4 Lärdomsprov

Den första avhandlingen pro gradu i nordisk filologi – Arkipäiväiset 
ja kansanomaiset sanat Björn-Erik Höijerin romaanissa ”Parentation”  13 
– författades, undantagsvis på finska, 1966 av studerande Ulla Ajula 
(Kampman). Den första licentiatavhandlingen granskades året därpå 

13 ’Vardagliga och folkliga ord i Björn-Erik Höijers roman Parentation.’
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(Kaarina Hosiaisluoma 1967) och den första doktorsavhandlingen 
ett årtionde senare (Kaj Wikström 1977).

4.1 Doktorsavhandlingar

Under årens lopp har två akademiska avhandlingar i nordisk filologi/
nordiska språk lagts fram för offentlig granskning i Tammerfors: en 
på 1970-talet och en på 1990-talet. 1960-, 1980- och 2000-talet 
saknar sina doktorsavhandlingar. Antalet doktorsavhandlingar beror 
delvis på att licentianderna sällan har fortsatt sina forskarstudier till 
doktorsgraden och på att ämnets lektorer främst varit inriktade på 
undervisning. Inte heller ämnets tidigare assistenter har ännu fört 
sina avhandlingsprojekt i hamn. Att arbetsmarknaden varit gynnsam 
för färdiga magistrar i nordiska språk har delvis haft sin inverkan på 
antalet licentiat- och doktorsavhandlingar. I slutet av 1990-talet in-
ledde professor Nikula dock en satsning på forskarutbildning: 2004 
har ämnet ett tiotal doktorander som skriver sina avhandlingar om 
ämnen allt från Ekenäs stads dombok för 1600-talet till den svenske 
arbetarförfattaren Kurt Salomonson. Doktoranderna i text–bild bil-
dar för övrigt en egen forskargrupp inom ämnet.

Lektor, FL Kaj Wikström blev ämnets första doktor i Tammer-
fors. Han framlade den 26 mars 1977 sin avhandling Begreppsfältet 
kroppsövning. Semantiska studier i svenskt idrottsspråk för offentlig 
granskning. Professor Carl-Eric Thors från Helsingfors universitet, 
som haft många sakkunniguppdrag i Tammerfors, fungerade som 
opponent och professor Björn Pettersson, som också hade varit 
Wikströms handledare, som kustos (för ett kort omnämnande av 
Wikströms avhandling se Thors 1977; se även Svensson 1988:19). 
Wikström hade behandlat samma tema i sin licentiatavhandling 
Studier i svenskt fotbollsspråk från begynnelsen till våra dagar (1968). I 
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sin avhandling om idrottsspråkets semantik behandlar Wikström ord 
som kroppsrörelse, kroppsövning, öva, träning, tränare, träna, lek, leka, 
gymnastik, sport, idrott med flera. Huvudvikten i Wikströms analys 
ligger på 1800-talet, det århundrade då det här särspråket kom till.

Lektor, FK Håkan Åbrink blev ämnets andra doktor, en av få 
sverigesvenska nordister som disputerat i Finland. Han disputerade 
för doktorsgraden den 4 december 1998 på avhandlingen ”Gomorron, 
Stockholm.” Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren (1998). 
Opponenter var professor Ib Poulsen (Danmarks Lærerhøjskole, 
Köpenhamn) och docent Juhani Sarsila (idé- och lärdomshistoria, 
Tammerfors). Professor Antti J. Pitkänen, Åbrinks handledare för 
avhandlingen, fungerade som kustos (för en recension av Åbrinks 
avhandling se Poulsen 2000).

Syftet med Åbrinks avhandling är att beskriva en radiodiskjockeys 
språk och uppträdande i 1990-talets Stockholm. Hans material be-
står av en korpus med inspelningar från 15 radiostationer under åren 
1994–1995, sammanlagt 70 timmar radioprat som innehåller också 
musik och nyhetsprogram. Åbrinks kvalitativa analys av materialet är 
tudelad: ett dramaturgiskt perspektiv på interaktion (i Erving Goff-
mans tappning) och ett retoriskt på begreppet ethos. Beståndsdelarna 
i en diskjockeys ethos analyserar Åbrink med utgångspunkt i ratio-
nalitet eller sunt förnuft (phronesis), karaktär (areté) och goodwill 
(eunoia). Åbrinks analys av diskjockeyns ethos visar att betydelsen 
av rationalitet är överlägen, det vill säga att de fakta som presenteras 
är tveksamma och imponerande på ett visst sätt. Åbrinks avhand-
ling visar ytterligare att diskjockeyns karaktär styrs av dennes vilja 
att verka ungdomlig, positiv och uppriktig. Diskjockeyns goodwill 
visar sig som en kontakt med lyssnaren: diskjockeyn uttrycker alltid 
sin empati och allmänna hjälpsamhet gentemot lyssnaren. (Åbrink 
1998:V.) Såväl Wikströms som Åbrinks avhandlingar bedömdes med 
betyget magna cum laude approbatur.
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Utöver de nämnda avhandlingarna har två av de licentiatavhand-
lingar som skrivits i Tammerfors resulterat i en doktorsavhandling 
vid andra universitet. Sirpa Koiranen, som licentierade i Tammerfors 
1988, disputerade vid Stockholms universitet 1992. Den undersök-
ning som Mikko Kuronen i sin helhet genomfört vid Tammerfors 
universitet framlades vid Jyväskylä universitet 2000. Eero Mustila, 
Tammerforslicentiat från 1970, blev i sin tur pedagogie doktor vid 
Helsingfors universitet 1990. Därtill kommer Heikki Meriläinen, 
som redan 1977 licentierat i Tammerfors, och som disputerade tjugo 
år senare vid Joensuu universitet men som under årens lopp hade 
hunnit byta avhandlingsämne (Meriläinen 1997). 

4.2 Licentiatavhandlingar

Nio nordister har avlagt filosofie licentiatexamen med nordisk 
filologi/nordiska språk som huvudämne vid Tammerfors universitet. 
Under 1960-, 1970- och 1980-talen har två licentiatavhandlingar 
skådat dagens ljus och under 1990-talet tre.

Efter bara två år efter det att ämnet grundats i Tammerfors lade 
ämnets första lektor Kaarina Hosiaisluoma fram den första licentiat-
avhandlingen för granskning. Hennes avhandling bär titeln Prosasti-
len hos Sigbjørn Obstfelder i belysning av samtida svenska och danska 
prosaverk (1967). Redan följande år, 1968, granskades Kaj Wikströms 
licentiatavhandling Studier i svenskt fotbollsspråk från begynnelsen till 
våra dagar. På 1970-talet fullbordades Eero Mustilas Syntaktiska och 
stilistiska studier över Viktor Rydbergs skönlitterära prosa (1970) och 
Heikki Meriläinens Alkoholen i svensk skönlitteratur från Strindberg 
till våra dagar. En terminologisk och stilistisk studie (1977). Båda arbe-
tena var delvis skönlitterärt förankrade. På 1980-talet granskades as-
sistent Anita Löfmans Om utformningen av lagbudens förutsättningar 
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i nutida svensk lag (1981) – den sista avhandlingen med professor 
Pettersson som handledare – och Sirpa Koiranens Språkspel i bruk. 
Musikrecensioner som kulturella manifestationer och kommunikations-
former (1988).

Under 1990-talet fullbordade tre av ämnets doktorander sina 
licentiatavhandlingar. Den första var FM Tuula Latva-Karjanmaa 
vars licentiatavhandling från 1996 är betitlad Kvinnan i brytningstid 
mellan hedendom och kristendom. Kvinnans position i den isländska 
sagan. Avhandlingen handlar om den nordiska kvinnans roll under 
förkristen tid. Mikko Kuronens kontrastiv-fonetiska licentiatav-
handling Vokaluttalets akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och 
finska (1997) är ett resultat av den fonetiska forskning som bedrivits 
inom ämnet i Tammerfors (forskargruppen Kari Leinonen, Antti J. 
Pitkänen och Veijo V. Vihanta). Assistent Kaisa Alanens licentiatav-
handling fullbordades i slutet av hennes första femårsperiod. Hen-
nes semantiska undersökning Iterativa, frekventativa och habituella 
situationer. Studier över upprepningarnas semantik och hur upprepning 
uttrycks i svenskan ventilerades i licentiatseminariet 1999. Av ämnets 
licentiater på 1990-talet har Mikko Kuronen sedermera fullbordat 
sin doktorsavhandling 2000 (se ovan).

Här kan också nämnas att Christina Melin (Melin-Köpilä), som 
blev filosofie licentiat vid Helsingfors universitet 1991, skrev sin 
licentiatavhandling på 1980-talet under sin tid som lektor i Tam-
merfors (se förteckningen i slutet av boken).
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5 Forskningsprojekt

I samband med presentationen av professorerna, biträdande professo-
rerna och lärdomsproven har en hel del forskning redan diskuterats. 
I det här kapitlet summeras kortfattat de viktigaste forskningspro-
jekten i ämnet från 1980-talet till 2000-talet. För 1960- och 1970-
talens vidkommande kan man inte tala om forskningsprojekt i ordets 
nu vedertagna bemärkelse.

Det var framför allt följande större forskningsprojekt som pågick 
i ämnet på 1980-talet: 1) Finlandssvenska, 2) Tammerforssvenska 
(delprojekt i det förra) och 3) Abiturientsvenska. Ytterligare bedrevs 
forskning till exempel i nominalfrasen i äldre nysvensk tid och sibi-
lantsystemet i finlandssvenska och sverigesvenska. På 1990-talet var 
professor Pitkänens stora satsning uppbyggandet av textkorpusen SF-
Data95, en kontrastiv svensk-finsk text- och morfologikorpus i data-
bas på cirka 300 000 ord (se Pitkänen 1997). Arbetet hann dessvärre 
inte fullbordas före hans pensionering. På 2000-talet pågår inom 
ämnet två forskningsprojekt som leds av professor Kristina Nikula: 
Text, bild, samhälle (se Nikula 2004) och EU-svenska (se Kristina 
Nikulas publikationsförteckning i Lönnroth 2003a). Till projekten 
finns anknutna både pro graduskribenter och doktorander.

Högre seminariet, som sammanträder regelbundet, har letts av 
ämnets professorer och ämnet har genom åren haft många internatio-
nella kontakter och besök av ett flertal nordiska gästföreläsare. Fors-
karseminarierna hålls i regel i det seminariebibliotek som nordiska 
språk förfogar över. Våren 2004 donerade professor emeritus Antti J. 
Pitkänen över 500 band ur sitt forskningsbibliotek till humanistiska 
fakulteten. Samlingen Pitkänen finns deponerad i seminariebibliote-
ket. Så länge institutionen var inhyst på Pyynikki arrangerades ofta 
postseminarier på den närbelägna restaurang Nathalie.
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6 Publikationsserier och konferenser

Nordiska språk har en egen publikationsserie, Nordistica Tamperen-
sia (NOTAM), som grundades av professor Antti J. Pitkänen 1995. 
Till och med år 1995 hette serien Skrifter utgivna av Institutionen 
för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi. Serien var 
gemensam för institutionens två huvudämnen nordisk filologi och 
slavisk filologi. Nordisk filologi gav ut nio volymer mellan 1977 och 
1990. Den nya serien NOTAM, som redigeras av ämnets professorer, 
är indelad i två underavdelningar: serie A för monografier och arti-
kelsamlingar, serie B för läromedel och övrigt undervisningsmaterial. 
(Se bilaga 1.) Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, dit 
nordiska språk numera hör, har från och med 2003 en egen publi-
kationsserie (referee), Tampere Studies in Language, Translation and 
Culture, som kommer ut på Tampere University Press med cirka en 
volym årligen. I Tammerfors universitets publikationsserie Acta Uni-
versitatis Tamperensis utges bland annat doktorsavhandlingar.

Ämnet har under årens lopp stått värd för fyra större vetenskapliga 
sammankomster. Den första sammankomsten för Svenskan i Finland 
hölls på Pyynikki i Tammerfors den 12 och 13 oktober 1989. Utöver 
plenarföredraget ”Språket i sociokulturell kontext” av professor Els 
Oksaar14 (Hamburg) hölls tio sektionsföredrag under seminariet 
(publicerade i Nikula & Pitkänen 1990). Efter Tammerforskonferen-
sen har Svenskan i Finland blivit en etablerad konferensserie som med 
jämna mellanrum samlar de finländska nordisterna för att dryfta 
aktuella frågor inom forskningen. År 2003 hade Tammerfors univer-
sitet igen turen att stå som arrangör för konferensen Svenskan i Fin-
land. Jubileumskonferensen, den åttonde sammankomsten i raden, 

14 Els Oksaars föredrag väckte uppståndelse och debatt, bland annat i Hufvud-
stadsbladet, eftersom hon hävdade att finlandssvenskan borde betraktas som ett 
eget språk.
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anordnades i Tammerforshuset den 16 och 17 oktober 2003. Denna 
gång hölls ett plenarföredrag (”Svenska utifrån”) av professor Chris-
ter Lindqvist (Greifswald)15 och ett (”Det ständiga livet i språket: att 
som diktare bruka ord”) av professor Torsten Pettersson (Uppsala), 
son till ämnets första professor Björn Pettersson. På detta vis ville 
ämnet uppmärksamma forskningen i såväl lingvistik som litteratur 
inom nordiska språk, något som många av konferensdeltagarna 
uppskattade. (Se vidare Lönnroth 2003b; bidragen från Svenskan i 
Finland 8 publiceras i Alanen & Johansson & Lönnroth & Nikula, 
under utgivning.)

Håkan Åbrinks intresse för retorik tog sig också uttryck i en kon-
ferens kring temat. Den 27 och 28 oktober 2000 arrangerade han 
tillsammans med Antti och Sirpa Koiranen samt Juhani Sarsila kon-
ferensen Språk, kultur och retorik. Konferensen, som arrangerades på 
Tammerfors universitets kulturforskningsstation i Virdois (Virrat), 
samlade ett tjugotal deltagare från Finland, Sverige och Estland. De 
ämnen som behandlades under de två konferensdagarna varierade 
från den klassiska retoriken till dess moderna tillämpningar: de 11 
föredrag som hölls under konferensen publicerades i en konferensvo-
lym (se Koiranen & Koiranen & Sarsila & Åbrink 2002). För Åbrink 
spelade retorik och radiospråk (t.ex. i den finlandssvenska radio 
X3M) en viktig roll inom hans forskning under tiden i Tammerfors.

Professor Nikulas forskning i samspelet text–bild resulterade i den 
första konferensen i nordiska språk Text, bild, samhälle, anordnad i 
Tammerforshuset den 15 och 16 augusti 2002. Forskare från Sverige, 
Norge, Danmark och Finland deltog med eller utan föredrag. Som 
plenarföredragshållare medverkade professor Göran Sonesson från 
Lund och docenten, sedermera professor Mikko Lehtonen från Tam-

15 Jämför Svenskan i Finland 1 då Els Oksaar från Tyskland fungerade som ple-
narföredragshållare.
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merfors (föredragen på denna konferens finns publicerade i Nikula & 
Alanen & Lönnroth 2004).16

7 Administration, lokaler och ämnesföreningar

Till en början utgjorde ämnet nordisk filologi en egen institution vid 
universitetet. En ny institutionsindelning ägde rum 1975 som innebar 
att språkämnena (med undantag för finska och översättningsveten-
skap) sammanslogs i två institutioner, Institutionen för filologi I och 
Institutionen för filologi II. Nordisk filologi hamnade i den senare 
tillsammans med det andra huvudämnet slavisk filologi och biämnet 
romersk litteratur och latin. Den här institutionsindelningen varade 
till och med 2001 då Institutionen för språk- och översättningsveten-
skap grundades. I den nya storinstitutionen ingår alla språkämnen 
vid Tammerfors universitet. Institutionen satsar starkt på forskning 
och forskarutbildning och traditionella ämnes- och språkgränser har 
överskridits på ett fruktbart sätt.

På kansliet har från och med Institutionens för filologi II dagar 
arbetat kanslisten Päivi Alava (1976–1980) och avdelningssekretera-
ren Maija Louhivaara (1980–)17 samt senare också amanuens Tiina 
Harjula (1990–) vilka tagit hand om de ärenden som angår nordiska 
språk.

16 15–16.3.2001 arrangerade ämnet i samarbete med Föreningen för nordisk 
filologi doktorandmötet Forskarträff för nordister i Tammerfors. Under de två 
dagarna ventilerades de finländska doktorandernas forskningsplaner under 
ledning av FD Margareta Svahn som inbjuden sakkunnig.

17 Maija Louhivaara handhade dock Päivi Alavas tjänst oavbrutet från och med 
30.8.1978 till sin utnämning 1980. Alava avgick 28.8.1980.
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Åren 1964–1983 fanns ämnet på Kalevantie 4 i C-flygeln i uni-
versitetets huvudbyggnad, ritad av arkitekten Toivo Korhonen (1960). 
Tjugoårsperioden 1983–2003 tillbringade ämnet i skuggan av värl-
dens högsta moränås i stadsdelen Pyynikki i det kulturhistoriskt 
värdefulla hus som tidigare hört till Tammerfors Tekniska läroverk. 
I huset på Pyynikintie 2 fanns alla språkämnen (förutom finskan), 
den pedagogiska fakulteten och ett pedagogisk-språkvetenskapligt 
filialbibliotek. Enligt legenden spökade det på Pyynikki: ledaren 
för de röda, Hugo Salmela, hade omkommit i huset under inbördes-
kriget 1918. Med anledning av den kusliga händelsen arrangerade 
ämnesföreningen för språkämnen Lexica varje höst en Hugo-fest för 
gulnäbbarna. Nordisternas egen ämnesförening Nordklubben (från 
och med 2003 Svenssonit) har också legat bakom olika tillställningar, 
speciellt de årliga Höstfest och Luciafest har varit populära. Nordklub-
ben företog också ett antal exkursioner i de nordiska länderna.

I början av höstterminen 2003 återkom ämnet till universitetets 
huvudcampus, den här gången till B-delen av den splitternya bygg-
naden Pinni18 (Kanslerinrinne 1), ritad av arkitekten Antti Kataja-
mäki (2003).

8 Framtidsperspektiv

På 2000-talet står ämnet åter inför nya utmaningar i och med den 
så kallade Bologna-processen som skall träda i kraft höstterminen 
2005. En internationell utvärdering av universitetets forskning kom-
mer också att genomföras under 2003–2004. Ett ökat samarbete, 

18 Namnet Pinni hänvisar till Otavala spinneriskola (1759–1767), det så kallade 
Spinni, som grundades av Hans Henrik Boije på Hatanpää gård.
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eventuell samgång, med ämnet översättningsvetenskap (svenska) 
inom universitetet hör till ämnets framtida planer. Inom ramen för 
det nationella nätverket för nordisterna Nordistnät fortsätter kon-
takten med de finländska systerinstitutionerna. Kontaktnätet utökas 
från hösten 2004 med institutionen Skandinavistika i Tammerfors 
estniska vänort Tartu samt med svenskämnet vid universitetet i Tal-
linn.
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filologi 7.) Tammerfors.

Pitkänen, Antti J. (1983a), ”Utgångspunkter för projektet Äldre nysvensk 
syntax.” I: Nyström, Ingegerd & Saari, Mirja (utg.), Studier i äldre 
nysvensk syntax I. Allmän del. (Meddelanden från institutionen för 
nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:
7.) Helsingfors. S. 9–50.

Pitkänen, Antti J. (1983b), ”Om bruket av genitiv i svenskan och finskan.” 
I: Tiisala, Seija (utg.), Grammatiska kontraster. Problem i svensk 
grammatik i kontrastiv belysning. (Suomen soveltavan kielitieteen 
yhdistyksen [AFinLA] julkaisuja 35.) Helsingfors. S. 67–122.

Pitkänen, Antti J. (red.) (1984), Interlingua-studier II. (Skrifter utgivna 
av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk 
filologi 10.) Tammerfors.
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Pitkänen, Antti J. (red.) (1985a), Skrifter utgivna av Institutionen för filologi 
II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 11. Tammerfors.

Pitkänen, Antti J. (1985b), ”Vilken väg för svenskundervisning/nordisk 
filologi?” I: Pitkänen, Antti J. (red.), Skrifter utgivna av Institutionen 
för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 11. Tam-
merfors. S. 1–6.

Pitkänen, Antti J. (1985c), ”Studier i Stig Dagermans romanteknik.” I: 
Pitkänen, Antti J. (red.), Skrifter utgivna av Institutionen för filologi 
II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 11. Tammerfors. S. 
61–130.

Pitkänen, Antti J. (1989), ”Porten kallas trång eller om syntax och syntak-
tiska felkällor i fri skriftlig framställning i svenska som främmande 
språk på gymnasie- och universitetsnivå.” I: Gunnarsson, Britt-
Louise & Liberg, Caroline & Wahlén, Staffan (utg.), Skrivande. 
Rapport från ASLA:s nordiska symposium, Uppsala, 10–12 november 
1988. (ASLA:s skriftserie 2.) Uppsala: ASLA. S. 114–124.

Pitkänen, Antti J. (red.) (1995), Bidrag till nordisk litteratur. (Nordis-
tica Tamperensia A:1.) Tammerfors: Institutionen för filologi II vid 
Tammerfors universitet.

Pitkänen, Antti J. (1997), ”SF-Data95 – en kontrastiv svensk-finsk text- och 
morfologikorpus i databas.” I: Haapamäki, Saara (red.), Svenskan i 
Finland 4. (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 3.) 
Åbo. S. 153–167.

Pitkänen, Antti J. (red.) (1999), Nordiska vindar. (Nordistica Tamperensia 
A:2.) Tammerfors: Institutionen för filologi II vid Tammerfors 
universitet.

Pitkänen, Antti J. & Kohonen, Viljo (1984), Johdatus kvantitatiiviseen kie-
lentutkimukseen ja alan atk-sovelluksiin. Helsinki: Gaudeamus.

Poulsen, Ib (2000), ”[Recension av] Åbrink, Håkan: ’Gomorron, Stock-
holm.’ Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren.” I: Språk 
och stil 9/1999. S. 206–209.

Rasila, Viljo (1973), Yhteiskunnallinen Korkeakoulu 1925–1966. Porvoo/
Helsinki: WSOY.

Sandström, Håkan (1977), Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927–1977. 
(Skriftserie utgiven av Handelshögskolan vid Åbo Akademi A:18.) 
Åbo.

Svensson, Jan (1988), ”Nordistikens kunskapsintressen.” I: Svensson, Jan 
(red.), Nordistiken som vetenskap. Artiklar om ämnets historia, teorier 
och metoder. Lund: Studentlitteratur. S. 9–30.
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Thors, Carl-Eric (1977), ”[Recension av] Wikström, Kaj: Begreppsfältet 
kroppsövning. Semantiska studier i svenskt idrottsspråk (1977).” I: 
Språk i Norden 1977. S. 83.

Wikström, Kaj (1977a), Begreppsfältet kroppsövning. Semantiska studier i 
svenskt idrottsspråk. (Acta Universitatis Tamperensis A:83.) Tam-
pere: Tampereen yliopisto.

Wikström, Kaj (1977b), Speciesproblemet i nusvenskt språkbruk I–II. (Skrif-
ter utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universi-
tet, nordisk filologi 1.) Tammerfors.

Wikström, Kaj (1980), Lexemen bana, plan. (Skrifter utgivna av Institutio-
nen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 5.) 
Tammerfors.

Wikström, Kaj (2002), ”Pohjoismaisen filologian emeritusprofessori Björn 
Pettersson.” I: Aikalainen 13/2002. S. 12.

Åbrink, Håkan (1998), ”Gomorron, Stockholm.” Radioprat som stil, genre och 
samtal med lyssnaren. (Acta Universitatis Tamperensis 632.) Tam-
pere: Tammerfors universitet.

Otryckt

Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä , jotka Yhteiskunnallisen Korkeakou-
lun kasvatusopin professori Väinö Juhani Heikkinen ja pohjoismaisen 
filologian professori Björn Otto Petter Pettersson pitävät virkaanastu-
jaisissaan 27 päivänä lokakuuta 1965 kello 12. Tampere 1965.

Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää jonka Tampereen yliopiston pohjois-
maisen filologian professori Antti J. Pitkänen pitää virkaanastujaisis-
saan 20 päivänä maaliskuuta 1985. Tampere 1985.

Leinonen, Kari (1991a), ”En krönika vid Kaarinas muckarfest den 30 ja-
nuari 1991 på cafeterian ’Kahveri’ i universitetets huvudbyggnad.” 
8 s.

Leinonen, Kari (1991b), ”Tapahtumia vuosien varrelta.” 12 s.
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BILAGA 1. Publikationsserier och utkomna volymer

Skrifter utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors univer-
sitet, nordisk filologi (till och med 1995)

1. Wikström, Kaj: Speciesproblemet i nusvenskt språkbruk I–II. 1977.

2. Pettersson, Björn: Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska I. 
1978.

3. Pettersson, Björn: Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska II. 
1979.

4. Festskrift till Björn Pettersson 29.12.1979. 1979.

5. Wikström, Kaj: Lexemen bana, plan. 1980.

7. Pitkänen, Antti J. (red.): Interlingua-studier I. 1982.

10. Pitkänen, Antti J. (red.): Interlingua-studier II. 1984.

11. Pitkänen, Antti J. (red.): Skrifter utgivna av Institutionen för filologi II 
vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 11. 1985.

14. Nikula, Kristina & Pitkänen Antti J. (red.): Svenskan i Finland. SiF 
rapport 1. 1990.

Nordistica Tamperensia (NOTAM) (från och med 1995)

Serie A (monografier och artikelsamlingar):

1. Pitkänen, Antti J. (red.): Bidrag till nordisk litteratur. 1995.

2. Pitkänen, Antti J. (red.): Nordiska vindar. 1999.

3. Alanen, Kaisa & Johansson, Carl-Eric & Nikula, Kristina (red.): Från 
ord till handling. Språkliga, kulturella och historiska artiklar. 2003.

4. Nikula, Kristina & Alanen, Kaisa & Lönnroth, Harry (red.): Text, bild, 
samhälle. 2004.

5. Alanen, Kaisa & Johansson, Carl-Eric & Lönnroth, Harry & Nikula, 
Kristina (red.): Svenskan i Finland 8. Under utgivning.

Serie B (läromedel och material ):

1. Kristiansen, Hans & Lundeby, Einar: Akkurat – sa nordmannen. Kom-
pendium i norsk. 2. opplag, rev. og red. av Antti J. Pitkänen. 1998.
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BILAGA 2. Björn Petterssons tryckta skrifter 1965–1982

Den här publikationsförteckningen upptar professor Björn Petters-
sons (1919–2002) tryckta skrifter för den period under vilken han 
innehade professuren i nordisk filologi vid Tammerfors universitet. 
De skrifter som han skrev före sin professorsutnämning har tidigare 
– tämligen representativt – förtecknats i inbjudan till hans installa-
tionsföreläsning den 27 oktober 1965. Här skall endast nämnas hans 
två språkspalter i tidningspressen: den ena i Nya Pressen på 1950-
talet, den andra i Hufvudstadsbladet från och med 1957 (”Svenska 
och osvenska”). Under hela sitt liv var professor Pettersson en aktiv 
skribent av tidningsartiklar, recensioner och andra artiklar. Ett vik-
tigt publikationsforum för honom var Finsk Tidskrift, vars långvarige 
redaktionssekreterare han var.

Publikationsförteckningen har sammanställts på basis av Tam-
merfors universitets verksamhetsberättelser som innehåller en för-
teckning över de publikationer som Björn Pettersson själv årligen 
rapporterat till universitetet.

1965

1. Språkbruk och språkvård. 2 översedda uppl. Utgiven av Svenska språk-
vårdsnämnden i Finland under redaktion av Björn Pettersson. Helsing-
fors: Schildts.

2. Stil och språk i affärsbreven. I: Språkbruk och språkvård. 2 översedda 
uppl. Utgiven av Svenska språkvårdsnämnden i Finland under redak-
tion av Björn Pettersson. Helsingfors: Schildts. S. 41–58.

3. Ostadiga ortnamn. I: Västra Nyland 20.7.1965.

4. Rolf Pipping som lärare. I: Finsk Tidskrift 10/1965. S. 483–489.

5. Finskans inflytande på svenska. I: Hufvudstadsbladet, oktober 1965 
(utan datum).
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6. Suomen vaikutus ruotsin kieleen. I: Aamulehti, oktober 1965 (utan da-
tum).

 Ytterligare två språkartiklar i Hufvudstadsbladet (2.1.1965 och 5.3.1965) 
och en språkspalt i tidskriften Skolnytt (2/1965 och 6/1965).

1966

7. Levande Runebergsord. I: Finsk Tidskrift 3/1966. S. 136–148.

8. Hur lära sig främmande språk? I: Hufvudstadsbladet 7.9.1966.

9. Svenska och osvenska. I: Hufvudstadsbladet 23.9.1966.

1967

10. Salami och Zulamith. I: Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 
24.11.1967. (Acta Universitatis Tamperensis A:18. Kirjallisuuden laitok-
sen julkaisuja 1.) Tampere: Tampereen yliopisto. S. 174–187.

1968

11. Bergroth, Hugo & Pettersson, Björn: Högsvenska. Kortfattad hjälpreda 
vid undervisningen i modersmålet. 9:e omarbetade uppl. Helsingfors: 
Söderströms. 106 s.

12. Finlandssvenskan av i går och i dag. I: Tammerfors Aftonblad 30.1. 
1968.

 Ytterligare ”några smärre tidningsartiklar” under läsåret 1968–1969.

1970

13. Runeberg och Topelius som centrallyriker. I: Finsk Tidskrift 4/1970. S. 
173–185.

1971

14. Några utländska lånord i finlandssvenskan. I: Språkvård 1/1971. S. 
13–15.
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15. »miste du en stå dig tusen åter.» I: Huldén, Lars & Thors, Carl-Eric 
(red.), Festskrift till Olav Ahlbäck 27.3.1971. (Studier i nordisk filologi 
58.) Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland. S. 230–236.

 Ytterligare ”några smärre tidningsartiklar” under läsåret 1970–1971.

1972

16. Kärleksord i tilltal. I: Västra Nyland 4.7.1972.

17. Svenska mot engelska. I: Västra Nyland 16.7.1972.

18. Man och du. I: Västra Nyland 13.8.1972.

19. Ett fyrtiotal finlandismer med exempel ur tidningspressen 1955–1965. 
I: Folkmålsstudier 21. 16 s.

1973

20. Förnamn i tilltal. I: Västra Nyland 11.7.1973.

21. Förnamnens känslovärde. I: Västra Nyland 21.7.1973.

1974

22. Finska i svenskan. I: Språkvård 1/1974. S. 14–15.

23. Främmande finesser i språket. I: Västra Nyland 27.2.1974.

1977

24. Språkbruk och språkvård. Under redaktion av Björn Pettersson och Mi-
kael Reuter. 3:e omarbetade uppl. Helsingfors: Schildts.

25. Stil och språk i affärsbreven. I: Språkbruk och språkvård. Under redak-
tion av Björn Pettersson och Mikael Reuter. 3:e omarbetade uppl. Hel-
singfors: Schildts. S. 67–84.

1978

26. Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska I. (Skrifter utgivna av 
Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 
2.) Tammerfors. 110 s.
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1979

27. Spridda studier i svenska, särskilt finlandssvenska II. (Skrifter utgivna av 
Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi 
3.) Tammerfors. 60 s.

28. Sku. I: Språkvård 4/1979. S. 30–32.

1980

29. Sandels och hans burduse adjutant. I: Ahlbäck, Olav & Huldén, Lars & 
Zilliacus, Kurt (red.), Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980. (Studier i 
nordisk filologi 62.) Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 
S. 218–221.

1981

30. Ryska i nutida svenska. I: Finsk Tidskrift 1/1981. S. 18–27.

1982

31. Russkie \lementy w sowremennom [wedskom qzyke. [Russkie elementy v 
sovremennom švedskom jazyke.] I: Issledowaniq po russkomu q\yku. 
[Issledovanija po russkomu jazyku.] (Skrifter utgivna av Institutionen 
för filologi II vid Tammerfors universitet 6.) Tampere. S. 61–72.

32. Ryska i nutida svenska. I: Språkvård 1/1982. S. 11–16.
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Irma Sorvali

Nordistiken vid universitetet i Uleåborg

Uleåborgs universitet hör till de nyare universiteten, som börjat sin 
verksamhet på senare hälften av 1900-talet i Finland. Universitetet 
grundades år 1958. Det tog dock några år innan undervisningen i 
ämnet nordisk filologi startades. Detta var på höstterminen 1965. 
Universitetet har utvecklats från de första tiderna till ett modernt 
universitet med sex fakulteter, humanistiska, pedagogiska, naturve-
tenskapliga, medicinska, tekniska och ekonomiska. 

Nedan redogör jag för ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs 
universitet. Speciell uppmärksamhet fäster jag vid undervisning och 
forskning och tar upp lärare, övrig personal och studenter som varit 
med om att åstadkomma det som har funnits och för närvarande 
finns i ämnet. Någon uttömmande bild är det helt omöjligt att ge, 
men redogörelsen syftar till att ge en översikt över en viss utveckling 
i nordistikens tämligen unga historia i landet. 

Nordisk filologi vid Uleåborgs universitet

Svenska språket har en lång historia som minoritetsspråk i staden 
Uleåborg. Staden grundades år 1605, och som undervisningens språk 
har svenskan fungerat i cirka 400 år. Det dröjde dock länge innan 
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Uleåborgs universitet började sin verksamhet. Det var år 1958 då 
beslutet fattades, och året därpå sattes undervisningen i gång. (Om 
de första skedena se Julku & Julku 1983; Salo & Lackman 1998; Salo 
2003.) Svenska språket hörde dock inte till de allra första ämnena vid 
det nya universitetet. Det var höstterminen 1965 då undervisningen 
i ämnet nordisk filologi kunde börja. 

En ny humanistisk studieinriktning började hösten 1965. Detta 
togs upp av universitetets rektor i talet på inskriptionsdagen i septem-
ber 1965. Han fann det av speciellt stor betydelse för universitetet att 
tre nya studieinriktningar öppnats för studerande vid universitetet. 
Förutom studerande i humanistiska ämnen kunde också blivande 
maskin- och elingenjörer börja sina studier. (Oulun yliopisto. Toi-
mintakertomus 1.9.1965–31.8.1966. Oulu 1968.)

Det första akademiska årets 1965–1966 verksamhet i nordisk fi-
lologi kan beskrivas mera detaljerat enligt verksamhetsberättelsen för 
det aktuella året. Under detta läsår meddelades undervisning av ett 
litet antal lärare. Professor Carl-Eric Thors från Helsingfors univer-
sitet inspekterade undervisningen, och som prefekt på institutionen 
fungerade FM Tuomo Tevajärvi. De övriga lärarna var HuK Hellin 
Suominen, fru Gertrud Strömberg och lektor Rachel Turunen. 

Antalet studenter under det första läsåret var 80. Betyget appro-
batur avlades av hälften av dessa, det vill säga 40 studenter.

Till institutionens bibliotek anskaffades sammanlagt 209 arbeten, 
och 73 arbeten fick biblioteket motta som donationer. Det gjordes 
fyra prenumerationer på tidskrifter. En magnetofon (Tandberg 74 B) 
anskaffades till institutionen.

Verksamhetsberättelsen för läsåret 1966–1967 ger upplysning 
om undervisningen i nordisk filologi. Då handhades professuren i 
ämnet av FL Raimo Halokari tillsammans med professor Carl-Eric 
Thors. Halokaris undervisning består av följande moment: fonetik, 
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fornisländska, proseminarieövningar, svenska språkets historia och 
grundkurs i fornsvenska. 

Undervisningen under läsåret 1967–1968 har bestått av följande 
teman: grammatik, språkhistoria, svensk litteratur med övningar, 
fornisländska, proseminarium, uttalsövningar, muntliga och skrift-
liga översättningsövningar samt samtalsövningar. Den undervisning 
som meddelas under påföljande år innehåller samma typer av ämnen. 
Med åren blir undervisningen mer omfattande och nya teman kom-
mer med. Sådana är användning av ordböcker, uppsatsskrivning, 
skönlitteratur, danska, norska, språkriktighet, metodik, satslära, Sve-
riges historia, terminologi i fonetik, historia, kultur- och samhällsliv 
i de nordiska länderna, språkteori, dialektologi, stilistik, kultur och 
samhälle, licentiatseminarium, handledning av laudaturarbeten, nu-
svenskans historiska bakgrund, allmän språkvetenskap, stillära och 
språklig variation, allmän fonetik, grammatik och språkteori samt 
kontrastiv grammatik. Grannspråken isländska, danska och norska 
är också representerade.

De ovannämnda punkterna är med på programmet under 1970-
talet. Då föreläste professorn i ämnet exempelvis över följande områ-
den: svenska dialekter, namnforskning och språkhistoria samt ledde 
seminarier. Det kan påpekas att handledning av laudaturarbeten då 
har hört till assistentens uppgifter. 

Från och med läsåret 1980–1981 studerar man enligt ett nytt 
studiesystem som för ämnets vidkommande heter Utbildningspro-
grammet för främmande språk. Då anges de enskilda momenten i 
antal studieveckor. Under övergångsperioden, åtminstone för läsåren 
1981–1982 och 1984–1985 utges parallellt ett program för dem som 
studerar enligt det gamla systemet (Vanhan järjestelmän mukaan opis-
kelevien tutkintovaatimukset ja opetusohjelma). Utbildningsprogram-
met för främmande språk följdes på 1980-talet, tills universiteten 
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gick över till ett nytt studiesystem, som i stort sett varit detsamma 
som nu när detta skrivs (2004).

Undervisningsprogrammet börjar så småningom utges på svens-
ka, medan de allra första programmen har varit skrivna på finska. 
Det är i programmet för 1983–1984 då svenskan kommer med, 
medan några bitar står fortfarande på finska. Namnet på program-
häftet varierar med åren. Oulun yliopiston ohjelma heter det i början 
och då ingår där all undervisning vid hela universitetet. Senare heter 
boken Opinto-opas och därefter blir det Opetusohjelma ja opinto-opas, 
som omfattar både undervisningsprogrammet och kursfordringarna 
samt övriga anvisningar.

Med åren får studenterna allmänna anvisningar och överhuvud 
bättre och mera detaljerad information om undervisningen och de 
enskilda momenten. Från och med år 1970 har studieprogrammet 
(Opinto-opas 1970) för humanistiska fakulteten röda pärmar. Den 
röda boken upphör att vara röd från och med programmet för läsåren 
1998–2002 då pärmarna fått en annan layout och blivit gulaktiga. 
Som ett kuriosum kan det nämnas att studiehandboken under några 
läsår på 1970-talet är av ett speciellt litet och praktiskt format (12 x 
17,5 cm). I och med att innehållet i handboken växer med åren blir 
den allt större och mera opraktisk. På 1990-talet slutar man att publi-
cera kursfordringarna i denna bok, och de finns att få i en stencilerad 
form på institutionens kansli.

Det är fortfarande många av de ovannämnda punkterna, åt-
minstone färdighetsmomenten, grammatik, skönlitteratur och 
vissa kurser i realia, som är kvar på programmet i dag. Enligt det 
för närvarande (läsåret 2004–2005) giltiga programmet hör föl-
jande moment till grundstudierna i nordisk filologi: uttal, muntlig 
och skriftlig framställning, översättning, skönlitteratur, kultur och 
samhälle, grammatik, svensk fonetik, nordistik samt tillvalskurserna 
i språkpedagogik, översättningsvetenskap, sociolingvistik och kom-
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munikationsvetenskap. Ämnesstudierna består av uttal, översätt-
ning, stilistik med text- och argumentationsanalys, svensk språk- och 
stilhistoria, proseminarium, norska, danska och språkpraktik samt 
tillvalskurserna i muntlig översättning, dialektologi, skönlitteratur, 
exkursion, ordbildning, översättningsvetenskap, sociolingvistik, 
kontrastiv grammatik, diskurs och kommunikation, textlingvistik, 
skönlitteratur med stilistik, svensk affärskommunikation, kommu-
nikation, kultur och organisationer, texttolkning, språkpedagogik 
samt kulturkurs. Till fördjupade studier hör muntlig och skriftlig 
färdighet, metodik och seminarium, praktik samt tillvalskurserna i 
översättning med texter, svensk stilhistoria, isländska, grammatik, 
översättningsvetenskap, sociolingvistik, semantik, kontrastiv ling-
vistik, fonologi, nordistik, stilistik, namnforskning, översättningsdi-
daktik, skönlitteratur med stilistik, kommunikation i organisationer, 
textlingvistik och semiotik. Avhandling pro gradu och mogenhets-
prov hör till högre examen. Det är några få i ämnet nordisk filologi 
som har svenska som modersmål och som således skriver mogenhets-
provet på svenska.

Undervisningen i nordisk filologi har genom tiderna fokuserats på 
svenska språket, i synnerhet finlandssvenska, och även övriga nordis-
ka språk har hört till programmet. Danska, norska och isländska har 
undervisats som intensivkurser av infödda lärare. Under de senaste 
åren har Hans Jørgen Boe, Arne Kjell Foldvik respektive Kristinn 
Jóhannesson hållit sina kurser i grannspråk.

Etik hör också till alla stadier i studierna. Undervisningen i etik 
består av två delar, en allmän del och en forskningsetisk del. Den 
allmänna delen, en kurs Etik för universitetsstuderande, är avsedd 
för första årets studenter och innebär etiska synpunkter på studier 
vid universitet. Den integreras i övrig undervisning. Forskningseti-
ken integreras i proseminarier, seminarier för fördjupade studier och 
forskarseminarier. 
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Undervisningen och kursfordringarna diskuteras livligt bland 
lärare och studenter. Av det första bevarade mötesprotokollet av en 
delegation i ämnet (Pohjoismaisen filologian laitoksen neuvottelukun-
nan pöytäkirja 1.4.1969, § 1) framgår att det första ärendet som tagits 
upp har varit tentamensfrågor och arkiveringen av dessa. Studen-
terna har velat få frågorna till sitt förfogande. På samma möte har 
det konstaterats att tentamina är avgiftsbelagda så att sluttentamen 
kostar 7,50 mark, skriftligt prov (litteratur) och översättningsprov 
4,50 mark (§ 9). För övrigt är studenterna vana vid att diskutera och 
evaluera undervisning. Ett fruktbart samarbete har uppstått i olika 
arbetsgrupper och kommittéer under åren.

Något om ämnet i dag

Studier i nordisk filologi i dag består enligt studiehandboken av 
följande:

Studier i nordisk filologi innebär i huvudsak studier i 
svenska språket, men omfattar också kurser i grannspråken 
norska, danska och isländska. Det övergripande målet för 
studierna är att ge den studerande en vetenskaplig grund-
utbildning, kunskaper och färdigheter i nordisk filologi. 
Syftet är att göra den studerande väl förberedd och lämpad 
att fullgöra arbetsuppgifter inom språkundervisning och 
språkforskning eller inom andra yrken som har anknyt-
ning till och kräver kompetens inom ämnesområdet. 
(Opinto-opas 2002–2004:143.)

De flesta av studenterna i nordisk filologi siktar på att bli lärare i 
svenska i finska skolor. Undervisningsprogrammet innehåller många 
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punkter avsedda för dessa studenter. Därtill finns andra alternativ 
som de som vill bli språkexperter kan välja. Det är möjligt för studen-
terna i nordisk filologi att välja biämnet Översättning, som omfattar 
15 studieveckor och består av momenten I Teori och praktik (språk 
och kultur, översättningsanalys och deltagande i Kääntämisentutki-
muksen päivät [se Forskning nedan] inklusive rapport) och II Öv-
ningar (översättning från svenska till finska, smärre översättningar, 
tolkning och referat). Det finns också andra kurser som är planerade 
speciellt med tanke på dem som inte vill bli lärare. Från och med 
1996 har studenterna också möjlighet att välja ett speciellt utbild-
ningsprogram som heter Utbildningsprogrammet för internationell 
företagskommunikation. Detta program genomförs också i språkäm-
nena tyska och engelska vid Uleåborgs universitet.

Lärarna brukar förnya sin undervisning med att göra experiment. 
En ny typ av undervisning startades inom projektet Virtuell nordistik. 
Projektet erbjuder studenterna möjlighet till flerformsstudier i temat 
text, diskurs och kommunikation. ”Med flerformsstudier avser vi en 
kombination av handledda när- och datorförmedlade studier med 
särskild tyngdpunkt på flexibelt, forskande lärande i kollaborativa 
grupper”, skriver projektets lärare Riitta Kosunen och Kristiina Suik-
kari i sin projektbeskrivning (2002)1.

Institutionen samarbetar med andra svenskinstitutioner i landet. 
Detta samarbete har varit speciellt aktivt med språkinstitutionerna 
vid Vasa universitet, vilket har inneburit olika typer av sakkunnig-
uppdrag, utlåtande och dylikt. Det görs också studiebesök. 

Nordiska språk- och litteraturkurser för studenter i nordisk filo-
logi har under alla år varit omtyckta av studenterna i nordisk filologi. 
Ämnet har utbyte med olika universitet inom ramen för Nordiska 
ministerrådets program Nordliks och EU:s program Erasmus. Stu-
denterna deltar aktivt i dessa program. Nordliks gäller alla universitet 

1 <http://cc.oulu.fi/~rkosunen/virtuell_nordistik/projektet.html> 16.9.2002.
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i de nordiska länderna med institutioner för nordiska språk och nord-
isk litteratur. I Erasmusavtalet är det fråga om ett antal olika univer-
sitet i Europa. Några utländska studenter har kommit till Uleåborg 
och studerat nordisk filologi vid Uleåborgs universitet inom ramen 
för dessa program. Några av lärarna har deltagit i lärarutbytespro-
gram och undervisat vid universitet i nordiska länder och Belgien. 
Institutionen har i sin tur fått besök av nordiska och belgiska lärare. 
Det har uppstått fruktbart samarbete både vad gäller undervisning 
och forskning.

Institutionen som administrativ enhet

När svenska språket blev ett ämne vid Uleåborgs universitet, utgjorde 
det då en institution som kallades Institutionen för nordisk filologi, 
och så hette den tills namnet i samband med en administrativ för-
ändring 1986 byttes ut mot Institutionen för nordiska språk. Det 
måste i det här sammanhanget påpekas att ämnet fortfarande heter 
nordisk filologi, medan orden nordiska språk ingår i benämningen 
på institutionen. När ett antal institutioner vid humanistiska fakul-
teten 1.1.1995 förenades till större administrativa helheter, blev det så 
att Institutionen för nordisk filologi och Institutionen för germansk 
filologi utgjorde en enda institution tillsammans. Franska språket 
som administrativt hört till germansk filologi anslöts till denna ge-
mensamma institution. Franskan fick i det här sammanhanget en 
självständig position bland de övriga två språken. Det var inte lätt 
att hitta ett gemensamt namn på denna nya institution. Det utlystes 
en namntävling, och det nuvarande namnet Institutionen för tyska, 
franska och nordiska språk ingick bland de 16 inkomna förslagen. 
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Det är flera personer som under kortare eller längre perioder 
fungerat som prefekt för institutionen med dess varierande namn. 
De första professorerna Tryggve Sköld och Åke Hansson var själv-
skrivna prefekter likaså andra som varit tillförordnade och utnämnda 
i professorstjänsten (se Personal nedan). Irma Sorvali fungerade som 
institutionens prefekt under en längre tid innan hon fick andra ad-
ministrativa uppgifter inom universitetets förvaltning (prodekan, 
dekan och prorektor). För närvarande (2004) är Daniel Attias, lektor 
i franska språket, institutionens prefekt.

På kansliet för institutionen har två personer tjänstgjort under en 
längre tid. Den ena av dem är byråsekreteraren Kirsti Rautio (Kreivi) 
som hann arbeta nästan 30 år (1974–2003) på institutionen, innan 
hon flyttades över till ett annat kansli vid universitetet. Den andra 
är byråsekreteraren Helena Karjalainen som börjat år 1984 och har 
således tjänstgjort cirka 20 år på institutionen. Byråsekreteraren Sari 
Tuppurainen som arbetat på kansliet för den sammanslagna institu-
tionen har varit ansvarig för den tekniska utformningen av ett otal 
publicerade arbeten.

För övrigt har följande personer arbetat på institutionens kansli: 
Sirkka Keronen, Riitta Järvelä, Elsi Hartikka, Irja Muhonen, Anita 
Järvinen, Seija Timonen, Sirpa Annala, Pirkko Toljamo, Kati Nou-
siainen, Kari Kaskela, Kristiina Siponen (Suikkari), Marja-Leena 
Rousu, Marja Uusitalo, Anitta Väyrynen, Aino Paakki, Ulla-Maija 
Mäcklin, Maija-Liisa Koskela, Pirjo Nurmi, Tuula Kangas, Kirsi 
Piuva (Lepistö), Marja-Leena Huovinen och Irene Moilanen.
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Personal

Professorer

Under de första åren meddelades undervisningen i nordisk filologi 
under inspektion av professor Carl-Eric Thors (1965–1966, 1968–
1970, 1973) från Helsingfors universitet. Den första ordinarie profes-
sorn (tjänsten inrättad 1965) var Tryggve Sköld som tjänstgjorde un-
der åren 1971–1973. Han efterträddes av professor Åke Hansson som 
handhade tjänsten under åren 1974–1977. Båda professorerna kom 
från Sverige. Deras perioder var dock inte längre än cirka två år. Kaj 
Wikström var utnämnd 
till professuren 1980. När 
professuren inte var besatt 
handhades den av biträ-
dande professor Arto Kirri 
ända till år 1983. Då blev 
Irma Sorvali utnämnd till 
professuren. I denna tjänst 
har hon nyligen startat sitt 
tredje årtionde vid insti-
tutionen. Irma Sorvali är 
docent i nordiska språk 
vid Helsingfors universitet 
och docent i svenska språ-
ket och översättning vid 
Vasa universitet.

Den biträdande pro-
fessorstjänst (inrättad 1977) som innehades av Arto Kirri (1977) blev 
ändrad till en ordinarie professorstjänst 1998 då alla biträdande pro-

Irma Sorvali
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fessorstjänster i landet ändrades på samma gång till professurer. När 
tjänsten lediganslogs efter han avgått med pension handhade Paula 
Rossi denna tjänst 2001–2003 och blev utnämnd 2003.

Följande personer – förutom de ovan nämnda – har fungerat som 
tillförordnade och/eller vikarierande professorer i ämnet nordisk filo-
logi: Tuomo Tevajärvi (1966–1967), Raimo Halokari (1966–1967), 
Bror Åkerblom (1967–1968), Sven Söderström (1969–1970), Aino 
Naert (1973–1974), Kaj Wikström (1978–1979) och Taina Pitkä-
nen-Koli (1987–1990).

Namnen står här i kronologisk ordning så långt det har varit 
möjligt att redogöra för de aktuella tiderna. Uppgifter angående de 
tidigare åren är otillräckliga för en exakt presentation, medan det i 
fråga om de senaste åren har varit möjligt att få bättre information 
direkt av personerna. Om tjänster och befattningar i språkämnen i 
Finland se Karlsson (1997:passim).

Biträdande professorer

Arto Kirri har tjänstgjort som utnämnd biträdande professor från 
1977 till 1998. Denna tjänst har haft vikarier eller tillfälliga inne-
havare: Per-Erik Beijar (1967), Lars Nyström (1968–1969), Märtha 
Malmström (1970–1971, 1973–1974, 1977–1978, 1980–1981), Mir-
ja Pinomaa (Saari) (1972), Taina Pitkänen-Koli (1973, 1981–1982), 
Sinikka Segerståhl (1975), Ulla Kampman (Ajula) (1977), Lea-Liisa 
Lahti (1978–1980, 1983, 1987) och Paula Rossi (Huhtala) (1994–
1995).
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Docenter

Det finns två docenter i ämnet, Airi Kuusela (Kartano) (1996–), som 
har namnforskning som specialområde, och Taina Pitkänen-Koli, 
som var docent i stilforskning (1989–2002). Airi Kartano har dok-
torerat på en avhandling Ortnamnen i Mörskom (Helsingfors univer-
sitet 1977) och ytterligare skrivit en monografi Dopnamn i Mörskom 
under 400 år (1983).

Lektorer och timlärare

Det finns fyra lektorstjänster i ämnet nordisk filologi (inrättade 
1961, 1972, 1973 och 1989). Därtill finns ett lektorat som till hälften 
hör till universitetets språkcenter. Av lektorn i denna tjänst förutsätts 
rikssvenskt uttal. Många av ämnets lektorer har tjänstgjort länge vid 
institutionen. De utnämnda lektorerna på institutionen är Hellin 
Suominen (1965–1978), Märtha Malmström (1967–2002), Taina 
Pitkänen-Koli (1967–2002), Börje Wähämäki (1973–1977), Lea-
Liisa Lahti (1978–1991), Ann-Margret Sandbäck (1981–1998), Ulla 
Kampman (1990–2003), Paula Heikkinen (Rossi) (1991–2003), Per-
nilla Lindqvist-Zarske (1999–2002), Mikko Kuronen (2000–2002), 
Birgitta Tamminen (2002–), Riitta Kosunen (2003–) och Kristiina 
Suikkari (2003–). Av de ovan nämnda personerna hör Ann-Margret 
Sandbäck, Pernilla Lindqvist, Mikko Kuronen och Birgitta Tammi-
nen till de lektorer som också tjänstgjort/tjänstgör vid språkcentret.

Det är ett stort antal personer som under åren vikarierat som 
lektorer. Det finns också en timlärartjänst på heltid (inrättad 1986). 
Antalet del- eller heltidsanställda timlärare är inte heller litet. En för-
teckning över sådana som tjänstgjort som timlärare och/eller vikarie-
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rat som lektor är följande: Ulla Ajula (Kampman) (1971–1983), Hel-
lin Suominen (1967–1978), Rachel Turunen (1965, 1973), Maj-Britt 
Lindström (1970), Ulla Kirri (1970–1991), Elsa Wilén, Eva Björklöf 
(1968–1969), Ulla Huttunen (1970–1971), Erika Lyly (1972), Stig 
Strömberg, Nina Sköld, Hans Jørgen Boe, Arnold Dalen, Terje Faar-
lund, Kristinn Jóhannesson, Arne Kjell Foldvik, Sinikka Segerståhl 
(1989–1991), Gertrud Strömberg (1966–1980), Birthe Saarikoski, 
Christian Kanschat, Turid Farbregd, Ulla Kampman (1984–1988), 
Lea-Liisa Lahti (1984), Maria-Liisa Hyvärinen (Järvelä) (1979–
1982, 1987), Hannu Niemi (1981–1982), Kari Kangas, Riitta Kär-
könen, Ulla Linna, Päivö Laine (1978), Sinikka Vainikainen, Ritva 
Himanen (1983), Kristiina Kojo (1983–1984), Kaisa Mattila, Kaisu 
Tuomaala, Margit Pahkala, Riitta Kataja, Päivi Kivelä, Arja Vesa 
(1987), Tuula Leppänen, Per-Eugen Furu, Helena Saramies, Søren 
Hvenekilde, Åse Hjort Lervik, Sirpa Liikanen, Paula Huhtala (Rossi) 
(1987, 1989, 1990, vikarierande lektor 1988, 1989), Anna-Maija 
Tapani (1988), Taina Salmivaara, Sari Rajaniemi, Marja-Leena Kok-
konen, Stig Lambertsen, Helena Lassila, Maija-Liisa Laukka, Martta 
Ruottu, Jyrki Kauppinen, Kerstin Högnabba (1993–1994), Kristiina 
Siponen (Suikkari), Eeva Haikara, Anne Mustonen (1998), Leena 
Kiuru (1995–1997), Nina Westman (1998), Riitta Kosunen (lektor 
1996–1997, timlärare 1996–2004), Ida Kunnari (2001–2002), Laura 
Rönnberg (lektor 2003, timlärare 2001–2003), Heidi Kiistala (2003) 
och Kirsi Lepistö (lektor 2001–2003, timlärare 2003–2004).
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Assistenter

Det finns en assistenttjänst (inrättad 1966) i ämnet. Denna tjänst är 
obesatt från och med januari 2004 enligt ett fakultetsbeslut och har 
förts till en så kallad tjänstepool vid fakulteten. Som assistent i ämnet 
har följande personer fungerat: Antti J. Pitkänen (1966–1967), Ger-
trud Strömberg (1967–1971), Jarmo Korhonen (1971–1973), Pirkko 
Toljamo (1973), Elina Järvenpää (1975), Leena Hyvönen (1975), 
Seija Timonen (1973–1974), Sinikka Segerståhl (1973, 1974–1979), 
Maria-Liisa Järvelä (1975), Kaisa Jämsä (1975), Ulla Kirri (1976), 
Hannu Niemi (1979–1980), Ritva Kemppainen (Himanen) (1978–
1987), Kari Kaskela (1983), Anne Paavonaho (1987–1988), Olli 
Kuure (1988–1989), Riitta Viittala-Lehti (1989), Kristiina Suikkari 
(1992–2003) och Tuula Jurmu (2003). Två av de namngivna assis-
tenterna har blivit professorer, Antti J. Pitkänen professor i nordisk 
filologi vid Tammerfors universitet och Jarmo Korhonen professor i 
germanska språk vid Uleåborgs, senare vid Helsingfors universitet. 
Av de som doktorerat i Uleåborg har Paula Rossi blivit professor i 
nordisk filologi och stannat kvar på sin egen institution.

Till övrig personal har hört följande som inte nämnts tidigare 
i något sammanhang: Anne Jaakkola, Heikki Mikkola, Elisa Pulli, 
Airi Perälä, Jukka Vesala, Matti Karjalainen och Jaakko Pulkkinen.

Amanuenser

Det finns en amanuenstjänst i ämnet sedan 1988. Den handhades 
från början av Kari Kaskela (1988–1992), som blev fakultetens stu-
diesekreterare. Efter honom kom Liisa Kaarre (Pietilä) (1992–1994) 
och Ari Hyvärinen (1994–1995). På grund av inbesparingar inom 
fakulteten förlorade ämnet denna sin amanuenstjänst. Institutionen 
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för tyska, franska och nordiska språk har för närvarande en för de tre 
språken gemensam amanuenstjänst som handhafts av Kristiina Suik-
kari och Marjo Pääskylä och som nu handhas av den nyutnämnda 
Oili Sievola. Amanuensen sköter en stor mängd praktiska ärenden 
på institutionen. Både student- och lärarutbytesverksamhet sköts av 
henne, och hon fungerar också som sekreterare på institutionsrådets 
möten.

Forskning

Forskningen på institutionen började profilera sig i och med ordi-
narie professorer. Under de första åren var det i synnerhet språk-
historia, skönlitteratur och radiospråk som det forskades i. De var 
också teman som togs upp i samband med undervisning. Den första 
utnämnda professorn Tryggve Sköld arbetade med svenskt skönlit-
terärt material, och hans efterträdare professor Åke Hansson startade 
med utforskningen av finlandssvenskt radiospråk. Detta var en fort-
sättning av hans forskningar i rikssvenskt radiospråk inom projektet 
Etermediernas språk.

Det är vissa teman som studeras under längre tider, men det finns 
också variation helt i enlighet med de personer som är anställda vid 
institutionen. Tidsmässigt skulle man kunna konstatera att det tema 
som varit aktuellt på 1970-talet är grammatiska studier. Dessa har 
Arto Kirri ägnat sig åt i sin doktorsavhandling Studier över passiv-
konstruktioner i nysvenskt skriftspråk (Åbo universitet 1975). Taina 
Pitkänen-Koli har haft stilforskning som tema, och hon har doktore-
rat på en avhandling Hedenvind i tiden: en kvantitativ studie i Gustav 
Hedenvind-Erikssons litterära språk (Uppsala universitet 1986). Det 
är skönlitteratur som Ulla Kampman har arbetat med både när det 
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gäller undervisning och forskning. Det är flera lärare som varit in-
tresserade av samma ämnen eller ämnesområden, och många studen-
ter har valt något av dessa till ämne för pro graduavhandling.

De som på 1960- och 1970-talen bedrev forskarstudier i ämnet 
nordisk filologi i Finland, brukade vid något skede av forskningen 
åka över till Sverige. Av personalen vid Uleåborgs universitet studera-
de Ulla Kampman och Taina Pitkänen-Koli vid Uppsala universitet, 
medan Arto Kirri och Irma Sorvali valde att studera och forska vid 
universitetet i Lund.

Språkhistoria, skönlitteratur, svenskans olika varieteter och 
språkkontakter har hört till teman för både forskning och undervis-
ning under en längre tid. Under förra hälften av 1980-talet började 
Irma Sorvali med nyare forskningsområden. Före utnämningen vid 
Uleåborgs universitet hade hon arbetat som biträdande professor vid 
Helsingfors universitet och vid Joensuu högskola. Dessförinnan hade 
hon doktorerat på en avhandling som gick ut på att jämföra en latinsk 
Vergilius-text med dess svenska översättningar från olika århundra-
den (Helsingfors universitet 1974). Året därpå publicerades hennes 
monografi i ämnet romersk litteratur med folkslagsnamn i historiska 
dokument som tema (The Peoples of Hermanaric, Suomalaisen Tie-
deakatemian Toimituksia 1975). Denna monografi innehåller också 
frågeställningar som hör till germanistik, vilket inte är helt främ-
mande inom nordistiken. Nyare teman som hon arbetade med i Uleå-
borg var översättningsvetenskap (översättandets teori och praktik, 
översättarintervjuer), tentamensspråk, tvåspråkighet samt svenskan 
i Uleåborg med Frans Michael Franzén, Svenska privatskolan och 
äldre uleåborgsbor som speciella studieobjekt med mera. Därtill 
arbetade hon med olika forskningsområden inom nordisk språkve-
tenskap för att kunna skriva ett kompendium över temat med tanke 
på undervisning (Introduktion till nordisk språkvetenskap 1986). Om 
hennes övriga publikationer i bokform kan nämnas Översättandets 
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teori och praktik (Gaudeamus 1983), Tentamenssvenska (Gaudeamus 
1984), Tuntematon kääntäjä (Pohjoinen 1996) och Translation Stu-
dies in a New Perspective (Peter Lang 1996). På 1980-talet arbetade 
lektor Lea-Liisa Lahti med sociolingvistiska studier samt studier i tal-
vård och kontrastiv prosodi. Lektor Märtha Malmström intresserade 
sig för lexikaliska studier i finlandssvenska. Den rikssvenska lektorn 
Ann-Margret Sandbäcks intresse var stilforskning, som också ut-
gjorde temat för hennes licentiatavhandling. 

När man kommer in på 1990-talet kan man å ena sidan notera i 
princip samma forskningsintressen, men nya rön kommer med. As-
sistent Kristiina Suikkari är intresserad av sociolingvistiska frågor, 
och tillsammans med flera lärare och några korttidsanställda är hon 
engagerad i ett projekt som syftar till att studera svenska som andra-
språk i skolan. 

Aktuella forskningsintressen hos personalen när man kommer 
in på 2000-talet är översättning, kontaktlingvistik, svecismer, 
språkhistoria, grammatik, krigsbarn, svenskan i Uleåborg (Paula 
Rossi), sverigefinsk samtalsstil (Kristiina Suikkari), datorförmedlad 
kommunikation (Riitta Kosunen), återflyttare från Sverige (Kirsi 
Lepistö), tvåspråkighet i Tornedalen bland gymnasieungdomar 
(Birgitta Tamminen), tvåspråkighet och uppsatsskrivning (Tuula 
Jurmu), interkulturell kommunikation (Pernilla Lindqvist-Zarske), 
1800-talsspråk (Laura Rönnberg) samt vardagsspråk, översättning 
och semiotik (Irma Sorvali). 

Vid institutionen ges forskarutbildning i nordisk filologi. Stu-
dierna är inriktade på doktorsexamen, men det finns möjlighet att 
avlägga en licentiatexamen. På forskarseminarierna behandlas fors-
karstuderandenas ämnen som kan exemplifieras med psalmdiktning 
i översättning, skönlitteratur och sociolingvistik. Se också förteck-
ningen över licentiat- och doktorsavhandlingar i denna volym.
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I all korthet kan man konstatera att nyare forskningsintressen 
hänger lika väl ihop med svenskans varieteter med speciell hänsyn 
till svenska som andraspråk, återflyttare och deras språk samt var-
dagsspråk. Språksociologiska aspekter har blivit beaktade i olika un-
dersökningar. Språkhistoriska synvinklar är inte heller bortglömda i 
den pågående forskningen av i dag. 

Resultat av forskningsverksamheten på institutionen finns pub-
licerade i nationella och även internationella sammanhang. Åke 
Hansson började utge en institutionsserie där hans arbeten Två 
recensioner (1975) och Finländska eterspråksstudier (1978) kom ut 
som de allra första publikationerna. (Se institutionens publikations-
serie i bilaga 1.) Serien består av fyra avdelningar, A Kompendier, 
B Forskningsrapporter, C Uppsatser och D Valfria. Även om man 
i allmänhet strävar efter att publicera sig i större serier, försvarar en 
institutionsserie sin plats i och med att det går mycket snabbt att där 
få sin text publicerad och kommenterad. Efter detta skede kan man 
omarbeta texten för att publiceras i något annat, eventuellt interna-
tionellt sammanhang. Studenterna har också möjlighet att få sin pro 
graduavhandling publicerad i en något förkortad form i avdelning C. 
Då skall avhandlingen innehålla något speciellt och dessutom måste 
den ha fått något av de högsta betygen.

Första disputationen i ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs uni-
versitet ägde rum 1991, då FL Elisabet Törnudd-Jalovaara doktore-
rade på en avhandling Modalverbet skall. Tretton skrifter om tid och 
modalitet. Avhandlingen var en sammanläggningsavhandling. Den 
andra doktorn i ämnet var Paula Huhtala (Rossi) som försvarade sin 
avhandling Från teori till praktik. Analys av översättningar från finska 
till svenska på Luciadagen 1995. Om doktorsavhandlingar i språkäm-
nen i Finland se Karlsson (1998).

Institutionen ansvarar för ett seminarium i översättningsve-
tenskap, som heter Kääntämisentutkimuksen päivät och anordnas 
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årligen för doktorander inom översättningsvetenskap. Seminariet är 
öppet för alla som intresserar sig för översättandets teori och praktik. 
Föredrag som hålls på seminarierna (det trettonde år 2003) blir pub-
licerade i institutionens serie (se bilaga 1). 

Svenskinstitutionerna i landet anordnar turvis en gemensam kon-
ferens Svenskan i Finland. Våren 2002 var det ämnet nordisk filologi 
vid Uleåborgs universitet som stod för arrangemanget av sjunde sam-
mankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. I konferensen 
deltog cirka 50 personer och det var cirka 20 som höll föredrag. Dessa 
publicerades i en konferensvolym Svenskan i Finland 7 (2002), som 
är redigerad av Irma Sorvali och Paula Rossi.

Om forskningen inom ämnet nordisk filologi se Sorvali (1986/
1992), Svensson (1988), Huldén (1990), Loman (1993), Suomen 
tieteen historia (Tommila 2000:253–257) och Suomen tieteen vaiheet 
(Tommila & Korppi-Tommola 2003:180–181).

Avhandlingar pro gradu

De första avhandlingarna pro gradu i nordisk filologi blev godkända 
och betygsatta år 1969. Då var det två stycken, och året därpå för-
dubblades antalet. Med åren ökar antalet avhandlingar, och år 1979 
gick det upp till 20. Under hela den nästan 40 år långa verksamheten 
har det skrivits och godkänts totalt cirka 450 avhandlingar pro gradu 
i ämnet nordisk filologi. På 1970-talet var antalet avhandlingar 102, 
på 1980-talet 140 och på 1990-talet 146.

I genomsnitt är det årliga antalet avhandlingar 13. Två rekordår 
med sammanlagt 24 avhandlingar kan noteras, och det finns många 
år med ett tjugotal arbeten. 
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Tematiskt sett kan man lägga märke till en del intressanta as-
pekter. Det som allra oftast har på ett eller annat sätt behandlats 
är grammatik. Så är fallet i cirka 170 avhandlingar. Detta tema är 
mest populärt under 1980-talet. Andra platsen intar avhandlingar 
med något skönlitterärt tema med cirka 130 avhandlingar. Det är på 
1970-talet som detta skett allra oftast. Översättning som intar tredje 
platsen är temat i nästan 80 avhandlingar. Detta tema förekommer 
oftast på 1990-talet. Stilistiska studier har också intresserat många 
studenter, vilket har lett till nästan 60 avhandlingar, och mest popu-
lärt är detta på 1970-talet. 

Det måste påpekas att en och samma avhandling kan innehålla 
flera av de ovan nämnda aspekterna. Exempelvis kan en grammatisk 
eller översättningsteoretisk avhandling bygga på skönlitterärt ma-
terial. Det är således 1970-talet som karakteriseras av skönlitterärt 
och stilistiskt inriktade avhandlingar, medan grammatiken kom-
mer synligare med på 1980-talet. Översättandets teori och praktik 
intresserar många studenter på 1980- och i synnerhet på 1990-talet. 
Alla dessa teman är dock representerade i en varierande utsträck-
ning under alla åren. Därtill möts följande teman i avhandlingar: 
textlingvistik, språksociologi, lingvistik, terminologi, tvåspråkighet, 
pedagogik, namnforskning, felanalys, fonetik/fonologi, talspråk, 
fackspråk, tolkning, realia, språkhistoria och dialektforskning. Man 
kan sammanfattningsvis konstatera att liknande ämnen finner man i 
kursfordringarna och i lärarnas publikationer.



173

Nordistiken vid universitetet i Uleåborg

Studenter

Intagning av studenter

Studenterna i ämnet nordisk filologi har tämligen klara planer på 
det framtida yrket. De flesta siktar på att bli svensklärare i finska 
skolor. Undervisningen i ämnet har också planerats i enlighet med 
detta. Alla skall och vill inte heller bli lärare. För dessa finns olika 
möjligheter. Det är intressant att här ta upp det som skrivs om fram-
tida vyer i studiehandboken redan år 1970. Även om största delen av 
språkstuderandena väljer läraryrket, finns det andra alternativ som 
det lönar sig att fundera över både vid val av ämneskombination 
och i hobbyverksamhet under studietiden, rekommenderar denna 
studiehandbok för drygt 30 år sedan. Om studenten vid sidan av sina 
studier skaffar sig praktiska specialkunskaper och -färdigheter i till 
exempel maskinskrivning och stenografi, god förmåga att tala, skriva 
och uppträda, kan han eller hon bli översättare eller tolk och söka sig 
till serviceyrken inom turism, affärsliv, utrikeshandel, internationella 
organisationer, press och kommunikation samt förlag (Opinto-opas 
1970:59). Man kan lägga märke till att de ovan nämnda områdena 
är i stort sett aktuella också i dag, de sistnämnda speciellt med tanke 
på det yrkesinriktade utbildningsprogrammet Internationell affärs-
kommunikation.

Majoriteten av studenterna vid Uleåborgs universitet kommer 
från Uleåborgs län och Lapplands län. Så är fallet också i ämnet 
nordisk filologi. Det är med andra ord halva landet som geografiskt 
sett är institutionens rekryteringsområde.

Antalet studenter i ämnet framgår av verksamhetsberättelser, 
dock inte helt konsekvent. Under första läsåret har antalet varit 80 
och vuxit tämligen kraftigt på följande sätt: 170 (1966–1967), 370 
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(1968–1969), 387 (1969–1970), 306 (1970–1971), 594 (1971–1972) 
och 598 (1973–1974). Det nuvarande (2004) antalet inskrivna och 
aktiva studenter är cirka 250.

Under det första läsåret 1965–1966 blir 40 studenter, det vill säga 
hälften av de intagna studenterna, färdiga med betyget approbatur. 
Betyget cum laude approbatur avläggs av fyra studenter under andra 
läsåret, och det är under femte läsåret som de första betygen lau-
datur, två stycken, blir färdiga. Under 1965–1983 varierar antalet 
avlagda betyg approbatur årligen mellan 20 och 71, cum laude appro-
batur mellan fyra och 57 samt laudatur mellan två och 23. Det årliga 
antalet utexaminerade studenter med magisterexamen är nuförtiden 
omkring 20.

Utexaminerade studenter

De studenter som utexaminerats med nordisk filologi som huvud-
ämne har i allmänhet blivit sysselsatta utan större svårigheter. En 
redogörelse av läget har gjorts av Päivi Mustonen i hennes avhand-
ling pro gradu Svenskan och arbetslivet. Utexaminerade studenters 
åsikter om svenska och användning av svenska ur arbetslivets synvinkel 
(Institutionen för tyska, franska och nordiska språk 2002). (Se också 
Mustonen & Suikkari 2002.) Avhandlingen ger lärarna i ämnet nyt-
tig information angående studierna och deras användbarhet. Några 
sifferuppgifter som bygger på redogörelsen kan anges i detta sam-
manhang. Under åren 1990–2000 avlade sammanlagt 167 stude-
rande med nordisk filologi som huvudämne en magisterexamen. Av 
dessa deltog sammanlagt 87 i den aktuella redogörelsen genom att 
besvara frågor som skickats till dem via en skriftlig postenkät. Som 
ovan framgått, kommer de flesta av studenterna från Uleåborgs och 
Lapplands län. Flertalet stannar också i samma trakter efter de blivit 
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utexaminerade. De flesta i undersökningen har fått arbete direkt ef-
ter examen och ofta ett arbete som dessutom motsvarar utbildningen. 
Cirka en femtedel har varit arbetslös eller sysselsatt i arbeten som inte 
motsvarar utbildningen. De som blivit lärare har oftast kommun eller 
kommunsammanläggning som arbetsgivare. Universitet/högskola, 
organisation/stiftelse eller motsvarande är andra arbetsgivare. De 
som inte blivit lärare har fått arbete i olika företag, organisation/
stiftelse och statsbolag. De flesta av dem som svarat i enkäten anser 
att studierna i nordisk filologi och goda kunskaper i språk har varit 
av avgörande betydelse vid sysselsättningen. De kunskaper som spe-
ciellt behövs i arbetslivet är framför allt muntlig färdighet, skriftliga 
kunskaper och ordförråd. Grammatiken uppskattas också tämligen 
högt. Färdigheter och kunskaper som anses vara viktiga på arbets-
platsen kan sammanfattas på följande sätt: interaktionskunskaper, 
kulturkännedom, förståelse och produktion, kännedom om olika 
språkliga varieteter (vardagligt språk, formellt språk, standardspråk), 
praktiska språkkunskaper, kommunikativ kompetens, översättning 
och litteratur.

Praktikanter

Studenter har haft möjlighet att inom ramen för praktik i statsför-
valtningen arbeta kortare perioder på institutionen. Arbetet har gått 
ut på samla in och arkivera material i samband med olika projekt och 
för övrigt hjälpa till med smärre uppgifter. 
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Samarbete mellan lärare och studenter

Det finns ett välfungerande samarbete mellan lärare och studenter i 
ämnet nordisk filologi. Vi har bra erfarenhet av lång tutorverksamhet 
på institutionen. Studenterna är också vana vid att ge kommentarer 
och kritik, både när det gäller undervisning och övrig aktivitet i 
ämnet. 

En kanal för information till institutionens studenter och lärare 
öppnades år 1974 då första numret av ett informationsblad publicera-
des. Bladet hette Institutionsnytt från Institutionen för nordisk filologi 
vid Uleåborgs universitet. Första numret bestod av en A4-sida med 
information om studiestatistik och om ett samarbetsseminarium i 
Lammi. En artikel om seminariet som stått i Hufvudstadsbladet var 
kopierad på denna sida. Lammiseminariet som 1974 var det första i 
sitt slag visade sig förresten vara en god form för samarbete mellan lä-
rare och studenter å ena sidan, mellan svenskinstitutionerna i landet å 
andra sidan. Liknande seminarier har hållits och hålls i ämnet.

Studenterna har en egen ämnesförening som heter Verba. Till för-
eningen hör alla som studerar svenska och andra främmande språk 
vid Uleåborgs universitet. Föreningen Verba har sitt inhyrda rum på 
samma korridor där institutionen har sina lokaler, så att det nära 
geografiska läget underlättar kontakterna. Regelbundet möts lärarna 
och studenterna på gemensamma temadagar (”palautepäivät”). 

Ett eget studentblad skapades i samband med en föreläsning 
Universitetssvenska höstterminen 2002. Det var kring denna före-
läsningsserie av Irma Sorvali som artiklarna och den övriga texten 
producerades. Tidskriften fick heta Tid, Rum, Nordicum. Bland 
rubrikerna i första numret (1/2002) kan nämnas följande: ”Att stu-
dera internationell företagskommunikation”, ”Att välja ett biämne”, 
”När har du senast slagit en kullerbytta?”, ”Nyt sprog, nye venner, 
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ny verden” och ”Anmäla och låta anmäla – en nervgripande novell”. 
Numret är illustrerat med bilder och fotografier.

Institutionens bibliotek

Institutionen har i likhet med andra institutioner vid humanistiska 
fakulteten haft ett eget bibliotek. Fysiskt sett fanns det ett bibliotek 
för flera ämnen, och det var ämnesinstitutionerna som stod för an-
skaffningarna. Detaljerad information om anskaffningarna får man 
via verksamhetsberättelserna. Denna information ges ämnesvis. För 
svenskans del kan man konstatera att antalet böcker som anskaffades 
till ämnets bibliotek under det allra första akademiska året 1965–
1966 var som ovan nämnts 209. Bokanskaffningarna ökade kraftigt 
med åren, och så gjorde också antalet studenter. Antalet anskaffade 
böcker blev mer än dubbelt så stort under andra läsåret (537) och 
under läsåret 1969–1970 hade det gått upp till 1200. Rekordstort 
(1787) var det under 1973–1974. År 1990 anges hela antalet böcker i 
ämnets bibliotek vara cirka 15 000. Donationerna är också något att 
beakta. Det största årliga antalet är omkring 80, men summan anges 
inte alltid exakt utan det står endast ”muutamia”. Antalet tidskrifter 
ökar också hela tiden, men blir aldrig större än cirka 80.

Nu finns det inga institutionsbibliotek längre, utan humanistiska 
och pedagogiska fakulteten har förenat sina bibliotek till en större 
helhet som heter Snellmanias bibliotek. Detta ligger i samma hus 
som de nämnda fakulteterna på kampusområdet Linnanmaa. På 
samma område finns också universitetets huvudbibliotek.
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Institutionens lokaler

När undervisningen i ämnet började höstterminen 1965, fanns det 
inga egentliga lokaliteter för verksamheten. I staden fanns det endast 
vanliga bostäder där universitetets institutioner fick arbeta under de 
första åren. Institutionen för nordisk filologi höll hus i stadens cen-
trum, vid Torikatu 23. År 1970 flyttade institutionen tillsammans 
med ett antal andra institutioner vid humanistiska fakulteten till 
Åströms gamla läderfabrik vid Kasarmintie 8. På 1980-talet hade 
personalen åtta arbetsrum och ett kafferum till sitt förfogande. Un-
dervisningsutrymmena bestod av två seminarierum och en föreläs-
ningssal. Institutionen hade därtill möjlighet att utnyttja två språk-
laboratorier och undervisningslokaler som var gemensamma för flera 
institutioner. I huset vid Kasarmintie bodde man under många år och 
var mer eller mindre nöjd. Centralt låg huset i alla fall. Men något 
opraktiskt var det i detta hus med flera föreläsningsrum utan fönster 
och dessutom med dålig ventilation. Ett nytt hus på kampusområdet 
i Linnanmaa blev färdigt, och fakulteten flyttade in 1992. Sedan dess 
har man bott i Linnanmaa som ligger på cirka 6 kilometers avstånd 
från centrum. (Salo & Lackman 1998:197.) Institutionen för tyska, 
franska och nordiska språk utnyttjar humanistiska fakultetens täm-
ligen moderna, välutrustade undervisningsutrymmen och universite-
tets andra lokaler.

Till slut

Presentationen ovan har gått ut på att beskriva institutionens vardag, 
det arbete som lärarna, studenterna och övrig personal dagligen gör 
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tillsammans. Det finns också dagar som avviker från det vardagliga. 
Ett exempel är universitetets akademiska fester, speciellt promotio-
ner. I promotionen som ägde rum våren 1998 deltog några represen-
tanter för personalen i ämnet nordisk filologi. Det var Paula Huhtala 
som då promoverades till doktor och Irma Sorvali som fungerade 
som promotor. 

Som en historisk händelse kan ett kungabesök noteras. Sveriges 
kung Carl XVI Gustav, drottning Silvia och kronprinsessan Victo-
ria besökte universitetet i samband med det officiella statsbesöket i 
landet år 1996. Vid detta universitetsbesök var också ämnet nordisk 
filologi representerat.

Ämnet nordisk filologi vid humanistiska fakulteten vid Uleåborgs 
universitet blir snart 40 år. Som ovan framgått har de första fyra 
årtiondena inneburit olika 
typer av arbete, när det gäl-
ler undervisning, forskning 
och administration. De år 
och årtionden som följer 
innebär med största sanno-
likhet dels samma typer av 
ingredienser, dels helt nya as-
pekter. Framtiden får utvisa 
hur radikala eller moderata 
innovationerna är. Den exa-
mensreform som skall träda 
i kraft år 2005 planeras som 
bäst. I det sammanhanget 
talas det om ett gemensamt 
europeiskt universitet. Där 
torde nordistiken ha sin 
givna plats.

Promotion, maj 1998. Paula Huhtala (Rossi) 
promoveras till doktor, promotor Irma Sorvali. Foto: 
Liisa Kärki.
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BILAGA 1

Uleåborgs universitet
Institutionen för tyska, franska och nordiska språk

Meddelanden från institutionen för nordiska språk

SERIE A: Kompendier

1. Arto Kirri: Språkhistoria från nusvenskt perspektiv. (1972) 1978.
2. Gertrud Strömberg: Uttalsövningar. Vokal- och konsonantljud i 

finlandssvenskt högspråk. 1977. Utgången.
3. Gertrud Strömberg: Språkundervisning i språklaboratoriet. 1977. 

Utgången.
4. Märta Malmström: En introduktion till några lingvistiska skolbild-

ningar. 1978. Utgången.
5. Ritva Himanen & David Marsh: Diskussionsuppslag. Utkast till 

övningar i muntlig framställning. 1982.
6. Arto Kirri & Ritva Himanen: Textkurs i fornsvenska. (1983) 1988.
7. Irma Sorvali: Att skriva uppsatser och avhandlingar. (1983) (1992) 

(1995) 1999.
8. Irma Sorvali: Introduktion till nordisk språkvetenskap. (1986) 

(1992) 1996.

SERIE B: Forskningsrapporter

1. Åke Hansson: Två recensioner. 1975. Utgången.
2. Åke Hansson: Finländska eterspråksstudier. 1978. Utgången.
3. Ulla Ajula: Några synpunkter på Björn-Erik Höijers roman Parenta-

tion. 1980.
4. Taina Pitkänen-Koli: Stilistikens dilemma: språkvetenskap eller lit-

teraturvetenskap. 1983.
5. Irma Sorvali: Fem studier tillägnade Åke Granlund på hans 70-års-

dag 28.4.1984. 1984.
6. Elisabet Törnudd-Jalovaara: Det multifunktionella skall. 1984.
7. Irma Sorvali (utg.): En skrift om Frans Michael Franzén. 1984.
8. Irma Sorvali: Översättandets 200 år i Finland. Forskningstradition 

och praktisk verksamhet. 1985.



183

Nordistiken vid universitetet i Uleåborg

9. Irma Sorvali: Sju studier tillägnade Lars Huldén på hans 60-årsdag 
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Christer Laurén och Marianne Nordman

Från tio böcker till stark profil
Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet 

Bakgrund

Den finskspråkiga Vasa handelshögskola inledde sin verksamhet 
1.8.1968 som en privat handelshögskola där språkundervisningen ge-
nast från början spelade en stor roll. Den tvåspråkiga stiftelsen bak-
om projektet ville egentligen grunda en tvåspråkig handelshögskola 
men fick inte tillstånd till detta. De blivande korrespondenterna hade 
i alla fall cum laude approbatur i ett språk som huvudämne i sin exa-
men, och bland språken fanns svenskan, där biträdande professuren 
handhades från 1970, även om den var grundad redan hösten 1968. 
Från 1974 blev den biträdande professuren omändrad till professur. 
Formellt grundades en institution för språk vårterminen 1971, som 
Christer Laurén blev prefekt för.

Hösten 1970 hade handelshögskolans bibliotek en halv hyllmeter 
språkvetenskaplig litteratur. Runebergsdagen den 5 februari 1971 
kom professorn i svenska, Sigurd Fries, vid det några år tidigare 
grundade Umeå universitet på oväntat besök. Han berättade om hur 
han själv genom kolleger i ämnet fick hjälp med att bygga upp biblio-
teket i Umeå. Med hjälp av bokdonationer på motsvarande sätt växte 
bokbeståndet för svenska språket snabbt också i Vasa.



186

Vasa universitet

År 1980 när handelshögskolan övergick i den likaledes finska Vasa 
högskola inleddes den också till namnet humanistiska utbildningen 
med professurer i svenska och finska. Inom språkinstitutionen ut-
bildades de första åren filosofie kandidater med översättning som 
inriktning och med specialisering inom något av områdena ekonomi 
och teknik eller lag och förvaltning. Som huvudämnen kunde man 
läsa svenska (för finskspråkiga) eller finska (för svenskspråkiga). Fin-
skan var klart inriktad på översättarutbildning för språkparet finska/
svenska medan vi i svenska betonade vårt intresse att utbilda folk för 
fackspråklig kommunikation inom näringsliv och förvaltning. Små-
ningom kom tyska, tillämpad språkvetenskap och informatik med 
som nya huvudämnen, senare också engelska och finska som moders-
mål. Ett tillskott från och med hösten 1995 är modersmålet svenska 
med en modern nusvensk och fackspråklig inriktning. Modersmåls-
studier till högsta nivå fanns redan från början av 1980-talet även om 
det inte förekom separat intagning för detta; studenterna kom från 
andra huvudämnen. De behövdes helt enkelt också för att tillgodose 
institutionens eget behov av svenskspråkiga svensklärare.

År 1991 fick högskolan namnet Vasa universitet och året därefter 
förändrades organisationen så att vi fick en fakultetsindelning med 
bland annat en humanistisk fakultet som i dag omfattar sex institu-
tioner. En av dessa institutioner är Institutionen för nordiska språk.

Institutionen för nordiska språk

Våren 1971 besökte Christer Laurén Handelshøjskolen i København 
och träffade bland annat professorn i franska, Jens Rasmussen, som 
då också var dekanus för fakulteten för språk. Detta besök gav den 
första tanken att utveckla våra studier och vår forskning i riktning 
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fackspråk, eftersom en ny språkvetenskaplig enhet knappast kunde 
ha fått resurser genom en traditionell inriktning. Därmed föddes 
också en anknytning till en kontinental europeisk tradition. I början 
av 1900-talet hade tyska, schweiziska, holländska och tjeckoslova-
kiska handelshögskolor betydande avdelningar/fakulteter för språk-
forskning och -undervisning. Denna tradition finns i Skandinavien 
överallt utom i Sverige. Också i Finland har det grundats professurer i 
språk vid handelshögskolorna. En självständig forskningsprofil fanns 
tidigt på kontinenten genom den så kallade Wirtschaftslinguistik, som 
ville studera sambandet mellan samhällsutveckling och språkföränd-
ring (jfr Sapir–Whorf-hypotesen och många andra). Det har sagts att 
den tillämpade lingvistiken fick sin början på det sättet i tidigt 1900-
tal i Europa. Det är ett etnocentriskt anglosaxiskt påstående att den 
tillämpade lingvistiken föddes först med andra världskrigets behov 
av språkkunniga och därmed av bättre språkundervisning. Men det 
visar också att den tidiga kontinentala insatsen hade en annan syn på 
vad den tillämpade lingvistiken innefattade. Vi har medvetet använt 
oss av bägge traditionerna. Eftersom Vasa handelshögskola verkade i 
en stad utan språkvetenskapliga institutioner i övrigt, var det natur-
ligt att institutionen för språk fick en självständig profil.

I slutet av 1974 gjorde vi upp en första långsiktig strategi för 
forskning och undervisning vid den dåvarande institutionen för 
språk. Vi utgick från att vi kan spela en roll enbart om vi också 
har en internationell status. På två områden såg vi då att det lönade 
sig med satsningar. Det ena var fackspråksforskning, inkluderande 
terminologi, eftersom fackspråklig kommunikation dominerar all 
språklig kommunikation i skrift – och eftersom den nästan inte alls 
hade undersökts för svenskans del, inte heller för finskans, norskans, 
danskans eller isländskans. Det fanns helt enkelt inga möjligheter 
ens att skriva en stilöversikt över facktexter på ett nordiskt språk, 
eftersom det mesta var outforskat och inte ens hade fokuserats som 
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mål för forskning. Det andra området som fokuserades var kontras-
tivt arbete. I synnerhet tänkte vi då på att den tvåspråkiga miljön 
gav speciella möjligheter för detta, en sorts frö för den inriktning på 
flerspråkighet och språkbad som kom in i tankegångarna de sista 
åren av 1970-talet.

En biträdande professur i svenska inrättades 1986. Ordet biträ-
dande föll bort år 1998. En donationsprofessur med inriktning på 
svenskt språkbad inrättades från och med höstterminen 1997. Efter 
sex och ett halvt år med donationsprofessur fick institutionen in 
tjänsten i budgeten från 1.1.2004. Institutionen för nordiska språk 
sysselsätter i dag cirka 30 lärare och forskare, av dem är 12 heltids-
anställda och resten är anställda på deltid eller genom olika forsk-
ningsanslag.

Vasa universitet inrättade en institution för språktjänst 2003. 
Ett särdrag vi har i jämförelse med andra är att vi har en matrisor-
ganisation. Detta innebär att Institutionen för nordiska språk har 
det vetenskapliga och pedagogiska ansvaret för svenskkurserna inom 
språktjänst för studenter från alla fakulteter. De som undervisar där 
räknas därför samtidigt som medlemmar av Institutionen för nord-
iska språk, och sköter i praktiken samtidigt om kurser för humanister 
på vilken nivå som helst, beroende på kompetens och intressen.

De inskrivna huvudämnesstuderandena är cirka 320 och dessut-
om finns ett stort antal biämnesstuderande, både finskspråkiga och 
svenskspråkiga, som valt svenska som kort biämne eller som långt. 
För licentiat- och doktorsexamen studerar cirka 25, av vilka en del är 
utländska forskarstuderande.

Institutionen tog hösten 2003 in 40 nya studenter, 35 platser är 
reserverade för studenter med finska som modersmål och fem platser 
för studenter med svenska som modersmål. De finskspråkiga kan 
under sitt första studieår välja inriktning på sina studier så att en 
mindre grupp kan välja nordiska språk som huvudämne, medan de 
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flesta fortsätter med svenska som huvudämne. Inom institutionen 
kan man dessutom inrikta sig på tolkning som fritt valbara studier 
och till och med välja detta som ett långt biämne (40 studieveckor) i 
sin examen. Under 1990-talet utvecklades studierna i språkbad och 
flerspråkighet så att man till och med kan läsa in ett långt biämne 
(40 studieveckor) på området. Detta sker på svenska och inom Insti-
tutionen för nordiska språk.

Forskningsområden

Institutionens centrala forsknings- och utbildningsområden är fack-
språklig kommunikation och flerspråkighet. I det följande kommer 
merparten av presentationen att gälla dem. Men vi är öppna för an-
nan forskning inom nordistiken och det finns och har funnits projekt 
som gäller fornsvensk text, svensk litteratur, översättning, norsk lit-
teratur, stil, prosarytm, vers, 1700-talsprosa, minilekter, språkplane-
ring, språkvård och så vidare.

Institutionens första professor, Christer Laurén, har texter av Jöns 
Budde som sitt äldsta aktiva forskningsintresse, den andra profes-
sorn, Marianne Nordman, disputerade på stilstudier i Jarl Hemmers 
En man och hans samvete. Vi sätter värde på en bredd i intressena 
inom institutionen, samtidigt som vi har profilerat oss klart på fack-
språk och flerspråkighet. Institutionens profil och öppenheten står 
inte i konflikt med varandra.

Även om en vetenskaplig institutions arbetsledare på många sätt 
präglar både forskning och utbildning förtjänar följande att fram-
hållas. Professorernas ursprungliga forskningsområden fick för vår 
del delvis vika för det pragmatiska intresset att främja forskning på 
områden där det behövdes, både ur nordistikens, samhällets och 
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institutionens synvinkel. Därmed blev också dessa nya forsknings-
områden på ett helt annat sätt än annars gemensamma intressen 
för arbetsgemenskapens alla anställda och forskarstuderande. Det 
offentliga intresset för dessa områden har ytterligare bidragit till allas 
motivation för att medverka i det gemensamma företaget. Mål ger 
styrka om de upplevs som gemensamma.

Fackspråk

I mitten av 1970-talet påbörjades det första facklexikografiska 
projektet som inom fyra år resulterade i ordboken Redovisningens 
terminologi (Otava 1977) av Christer Laurén och Raimo Wiklund, 
en lektor i redovisning vid handelshögskolan. Genom detta projekt 
skapades med tiden nordiska och internationella kontakter inom om-
rådet terminologi. Då betydde särskilt Heribert Picht, i dag professor 
i terminologi vid Handelshøjskolen i København, mycket för en vida-
reutveckling mot terminologins teori, en vetenskaplig disciplin med 
djupa rötter i filosofin. Heribert Picht arrangerade den första nord-
iska forskarkursen i terminologi 1978 och samma höst höll Laurén 
högskolans och landets första kurs i terminologins teori. Samarbetet 
med Picht fortsatte både i forskning, forskarutbildning och interna-
tionellt samarbete med tredje part.

Laurén bar ansvaret för den följande nordiska forskarkursen på 
området sommaren 1982, definierad som fackspråk och terminologi. 
När kursen avslutades beslöts det om att grunda en Nordisk tidskrift 
för fackspråk och terminologi som kom ut från 1983 till 1990 med 
två nummer per år. Tidskriften sköttes av redaktörerna Marianne 
Nordman, Risto Haarala, Henrik Selsøe Sørensen, Sigurður Jónsson, 
Jan Roald och Ove Oskarsson. När redaktionen i det sista numret 
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(1–2/1990) tackade prenumeranterna, sades det att tidskriften hade 
fyllt ett behov: ”for terminologiarbeid er også kulturarbeid – det 
har opplagte oppgaver å ivareta i våre kunnskaps-, informasjons- og 
mediasamfunn under sterkt press fra større språksamfunn.” Citatet 
visar att projektet fyllde ett behov som att döma av dagens diskus-
sion om de nordiska språkens domänförluster inte alls har förlorat sin 
aktualitet.

Från början av 1980-talet utvecklades de internationella kontak-
terna inom terminologiområdet. Laurén representerade Finland och 
Handels- och industriministeriet inom internationell terminologisk 
standardisering (ISO:s Terminology Committee 37) under några år i 
arbetet med riktlinjer för definitioner och termer för övrig standar-
disering.

För att illustrera vad forskning i terminologins teori innebär hän-
visar vi här till Anita Nuopponens och Nina Pilkes doktorsavhand-
lingar i svenska om begreppssystem respektive dynamiska begrepp. 
Vi rör oss i ett gränsområde mellan språkvetenskap, ontologi och 
kunskapsteori.

I slutet av 1970-talet påbörjade Yvonne Hoffman, Christer Lau-
rén, Marianne Nordman och Raimo Wiklund (den sistnämnde 
igen en gång som expert på ekonomi och företag) ett arbete på en 
serie fallstudier om ett existerande företag, Linda Kök, i Dagsmark, 
Kristinestad. Vi gick in i företaget och studerade det ur alla tänk-
bara aspekter och skapade så en serie arbetsuppgifter där blivande 
ekonomer med utnyttjande av autentiskt material (både texter och 
produkter) och informanter på svenska självständigt diskuterade 
och löste företagsstrategiska frågor. När fallstudierna blev klara och 
kom i bruk som undervisningsunderlag, reagerade studenterna med 
kommentaren: ”Det här var roligt men vad har det med svenskan att 
göra.” Integrationen mellan innehåll och språk hade fungerat som 
avsett. Allt hade ju skett på svenska och med svenskt material. Pro-
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jektet var på sätt och vis en inledning till de pedagogiska experiment 
som institutionen har präglats av därefter. När projektet Linda Kök 
påbörjades hade Hoffman, Laurén och Nordman just givit ut ett lä-
romedel för svenskt uttal, Svenskt uttal för finnar (Otava 1978), som 
bestod av bok och kassetter. Bokens språkliga material hade en klar 
fackspråklig inriktning, enligt institutionens behov.

För oss har en klar profilering inom undervisning och forskning 
alltid varit en nödvändighet för vår tillgång till resurser. Det som 
med rötter i den gamla handelshögskolan utvecklades till en formellt 
humanistisk utbildning hade en klar fokusering på fackspråk och 
fackspråklig kommunikation. På detta sätt avvek inriktningen från 
allt vad som tidigare fanns inom både översättarutbildning och all-
mänt taget svenska språket i landet. Fackspråksforskning var ännu i 
början av 1980-talet ett obearbetat område när det gällde svenskan, 
egentligen till och med i hela Norden om man bortser från de termi-
nologiska satsningarna speciellt kanske vid Handelshøjskolen i Kø-
benhavn. Det var därför en helt medveten och överlagd satsning från 
vår sida när vi inom svenskan bestämde oss för att starta forsknings-
projektet Svenskt fackspråk som efteråt berikade både vårt teoretiska 
kunnande och vår undervisning vid institutionen.

Inom projektet Svenskt fackspråk fokuserade vi först de fackom-
råden som låg närmast våra egna studenters behov, det vill säga 
de blivande filosofie magistrarna med specialisering på ekonomi, 
juridik, elteknik och datateknik. Senare utvidgades ämnesområdena 
med kommunikationsteori och lingvistik. För att nå fackområdenas 
verkliga, innersta kärna byggde vi upp materialet för forskningspro-
jektet kring vetenskapliga texter (introducerande läroböcker för hög-
skolestuderande, handböcker för färdiga experter och vetenskapliga 
artiklar).

Projektet har under åren avkastat ett stort antal artiklar och rap-
porter. Mest spridd och använd är en något populariserad projekt-
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rapport (Christer Laurén & Marianne Nordman, Från kunskapens 
frukt till Babels torn. En bok om fackspråk) som kom ut 1987 på 
Liber förlag (finns i dag i nätversion). Två omfattande rapporter är 
Marianne Nordman, Svenskt fackspråk (1992) och Christer Laurén, 
Fackspråk. Form, innehåll, funktion (1993), som båda kommit ut 
i form av monografier på Studentlitteratur i Sverige. Laurén och 
Nordman, Wissenschaftliche Technolekte (Peter Lang Verlag 1996) är 
en rapport för internationell publik. Vi har sedan många år erbjudit 
olika kurser i fackspråk. För de mer avancerade studenterna erbjuds 
ett fackspråkligt kollokvium och för många är det naturligt att skriva 
sin avhandling pro gradu om något fackspråkligt ämne. Också bland 
forskarstuderandena är fackspråklig kommunikation ett populärt 
ämnesområde. Inom undervisningen har forskningsprojektet burit 
ytterligare frukt genom att det genomsyrat kurserna i översättning 
och i muntlig och skriftlig kommunikation vid institutionen.

Insikterna från fackspråksprojektet har utnyttjats inom ett forsk-
ningsprojekt vid institutionen, det så kallade POP-projektet, där vi 
undersökt popularisering av vetenskaplig text på svenska. Bland an-
nat är Merja Koskelas doktorsavhandling Tema och rema i vetenskap-
lig och populärvetenskaplig text (1996) ett resultat av detta projekt, en 
nätkurs om popularisering ett annat.

Något senare, hösten 1994, inledde vi ett projekt med individ-
studier inom vetenskapligt språkbruk, som resulterat i en studie i 
två svenska sociologer (Christer Laurén & Marianne Nordman, Två 
sociologer och två idiolekter, 2003) och en studie i svenska filosofer 
(Merja Koskela, Svenska som filosofins språk, 2000). Projektet har i 
dag en internationell uppföljning i samarbete med Khurshid Ahmad, 
professor i språklig databehandling vid University of Surrey.

Dessutom har fackspråksprojektet gett oss utmärkta möjligheter 
till andra internationella kontakter framför allt med Danmark och 
Tyskland, men också Österrike spelar en viktig roll i det fackspråkli-
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ga nätverket. Vi är också starkt representerade i styrelsen för ett inter-
nationellt institut, Internationales Institut für Terminologieforschung, 
på området terminologins teori, där vi tillsammans med österrikiska 
och danska kolleger dragit upp riktlinjerna, grundat institutet och 
sett till att det tagits upp bland de österrikiska vetenskapliga samfun-
den. Därigenom har vi en internationell skriftserie, en internationell 
tidskrift (Terminology, Science and Research) och en serie internatio-
nella konferenser för oss och våra forskarstuderande.

Inom fakulteten har fackspråksprojektet varit en naturlig im-
pulsgivare till den forskargrupp som bildades under tidigt 1980-tal 
(VAKKI, Forskargruppen för översättningsteori och fackspråk; 2003 
utvidgades gruppens område till att inkludera flerspråkighet). Fors-
kargruppen har regelbundna, informella forskarmöten under termi-
nerna där den som vill presenterar något problem ur sin forskarverk-
stad, oberoende av språk eller forskningsinriktning. Varje vår, i regel 
i februari, hålls ett internationellt symposium, där man har fokuserat 
vissa ämnesområden som till exempel terminologi, lagtexter och po-
pularisering av facktext.

Institutionen har också stått värd för bland annat en nordisk 
forskarkurs i terminologi 1982, för det sjätte europeiska fackspråks-
symposiet år 1987 och det trettonde år 2001. De två sistnämnda 
konferenserna fick vardera 250–300 deltagare från cirka 35 länder.

Det nordiska projektet Nordens språk som vetenskapsspråk 
(1996–2002), utvecklat och upprätthållet genom institutionen, med 
deltagare som representerade alla språk i Norden, höll ett antal mi-
nisymposier med symposiepublikationer, och det producerades flera 
doktorsavhandlingar i anknytning till temat, andra är på väg.

Institutionens forskare är även med i internationella fackspråks-
nätverk och i redaktionsråd för flera internationella språkvetenskap-
liga tidskrifter. Vid institutionen finns ett Center för forskning i 
fackspråklig kommunikation.



195

Från tio böcker till stark profil

Detta är det första området vi fokuserade i svenskan för att ut-
veckla en egen forskningsprofil, som därtill gav det stöd vi ansåg 
att våra studenter behövde med sin inriktning. Vi påverkade på ett 
helt avgörande sätt därigenom fakultetens inriktning och vi föreslog 
också ett lingvistiskt humanistiskt informatörsprogram, som vi blev 
först om i Norden. Programmet förverkligas främst inom tillämpad 
lingvistik vid Institutionen för kommunikationsforskning inom vår 
humanistiska fakultet. Programmet har byggts upp med forskare 
som disputerat och på annat sätt meriterat sig för uppgiften inom 
Institutionen för nordiska språk.

Flerspråkighet

Tvåspråkighet och flerspråkighet var ytterligare ett område vi be-
stämde oss för att satsa på. Med en tvåspråkig stad, mer balanserat 
tvåspråkig än Åbo och Helsingfors, har vi mer chanser än någon 
annan att utnyttja de språkliga tillgångar miljön erbjuder och att på 
så sätt bli forskningsmässigt intressanta. Det första större projektet 
inom området tvåspråkiga barn i svensk skola i Finland genom-
fördes hos oss, från slutet av 1970-talet till 1994. (Se Ulla Lauréns 
doktorsavhandling Tvåspråkiga och enspråkiga skolelevers skriftliga 
produktion. Performans och kreativitet, 1994, och där anförda forsk-
ningsrapporter.)

Svenskt språkbad är ett större flerspråkighetsprojekt som vi 
började samla information för i början av 1980-talet och knyta in-
ternationella kontakter. Vasa stad kom i gång 1987 med det första 
språkbadet. Språkbadsdidaktiken tillämpas med början i daghem-
men och ända fram till grundskolans sista klass. Från 1990 finns 
språkbad också i andra städer. Tillväxten är snabb, i dag, det vill säga 
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läsåret 2003–2004, är antalet elever från daghem till högstadium 
5000–6000 (för översikt se Christer Laurén, Språkbad. Forskning och 
praktik, Vasa universitet 1999, och Dens., Kielten taitajaksi. Kielikylpy 
käytännössä , Atena Kustannus 2000).

I praktiken sköter vi vid Vasa universitet den vetenskapliga 
uppföljning som finns och lärarfortbildningen. Tillsammans med 
forskare vid Universitat de Barcelona, universitetet i Kiel och med 
andra har vi ett europeiskt institut för språkbad, vilket innebär att vi 
för ut språkbadsmodellen i andra europeiska länder, både i Tyskland, 
Italien och annanstans. Barcelona och Vasa har till exempel tillsam-
mans satt i gång språkbad i norra Italien och har skött fortbildningen 
av lärare där, publicerat information på italienska om språkbad och 
försökt utveckla en vetenskaplig utvärdering för italienska skolor i 
Bolzanoområdet. Skolorna Marcellini, som är en klosterskola, och 
Archimede, som är en del av det offentliga skolsystemet, har språk-
bad sedan hösten 1993 och det har kommit nya skolor till varje läsår 
sedan dess.

Som språkbadet fungerar hos oss och som modellen utgående 
från Canada har utvecklats i Vasa, är det ett svenskt språkbad som 
utgör den snabbaste vägen mot flerspråkighet. En effektiv start med 
ett språk som verkligen finns här, med läroböcker, medieutbud, geo-
grafisk närhet både i Vasa och till och med i Lieksa, det är också den 
snabbaste vägen mot flera språk.

Institutionens forskare har använts av Europarådet som hjälp vid 
flera seminarier om tvåspråkig skolgång i de baltiska länderna och i 
Kaukasusområdet. Detta ledde, från 1999 framåt, för Estlands del 
till planeringsmöten och till ett projekt för fortbildning av estniska 
språkbadslärare för ryska daghem och skolor som institutionen har 
skött om. Institutionens folk har också skött fortbildning av lärarut-
bildare för tvåspråkig skola i Bolivia och vi har skött denna fortbild-
ning också för utbildare därifrån på besök hos oss i Vasa.
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Språkforskning och pedagogisk utveckling

Vi har alltid arbetat med den pedagogiska utvecklingen. Detta har 
också givit sig på ett naturligt sätt genom institutionens forsknings-
områden. Vilken aspekt som är den primära är inte lätt att säga. Det 
fackspråkliga var intressant eftersom det som område inom svensk 
språkforskning var obearbetat. Samtidigt var det naturligt inom den 
handelshögskola som utgjorde vår första miljö att denna forskning 
hängde samman med undervisningen. Projektet Linda Kök hade 
därtill en specifikt pedagogisk profil. Det var en tidig satsning på 
autenticitet och självständig studentaktivitet.

Språkbadet kännetecknas kortfattat uttryckt ännu starkare av 
dessa egenskaper, autenticitet och egen aktivitet och eget ansvar. Även 
om språkbadet till en början gällde daghem och skola, utformade vi 
från och med hösten 1992 språktjänstkurser för vuxna i svenska som 
byggde på samma pedagogiska principer. Dessa kurser har följts upp 
och studerats från början av forskare vid institutionen. Resultatet har 
överträffat förväntningarna.

Ett allmänt mål för oss har varit att finna medel att få i gång stu-
denternas egen motor. De oftast nyblivna studenterna som kommer 
till universiteten har sällan fått den träning man borde kunna vänta 
sig. De är inte vana vid att strukturera sina studier självständigt och 
att söka sig fram inom universitetet, till exempel genom biämnen vid 
andra fakulteter. Därför behövs insatser för att träna till självständig-
het. De tidigare nämnda projekten har haft med detta att göra. De 
senaste åren har grupper av huvudämnesstuderande fått möjlighet att 
sköta sina inledande svenskstudier i något vi kallar dialogpedagogisk 
form (jfr Bachtin och Vygotskij). Detta innebär att en grupp om 
max. 12 studenter får sig tilldelade vissa lärarresurser. Gruppen har 
ett visst innehållsligt mål för det första studieåret men formerna för 
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arbetet överenskommer man om inom gruppen. Den normala kon-
taktundervisningen bryts upp och läraren/lärarna fungerar som ex-
perter och tutorer som självfallet samtidigt har ett överordnat ansvar. 
Också detta sätt att arbeta följs upp av forskare inom institutionen.

Om man skall tillägna sig ett annat språk med framgång krävs 
det mer än det vi kan ge genom studier vid universitet. Därför in-
ledde vi hösten 2002 ett samarbete med Vasa Arbetarinstitut för ett 
tandemprojekt. Vi rekommenderar våra studenter att delta i det men 
projektet är öppet för vem som helst i Vasa. I samverkan med oss 
informerar Arbis om vad tandem innebär, det vill säga att ett par, 
till exempel en finsk och en svensk student, överenskommer om att 
träffas minst en gång per vecka och då är umgängesspråket en timme 
svenska och en timme finska. Projektet har lockat många deltagare 
både från universiteten i Vasa och i övrigt. Hösten 2002 hade tandem 
cirka 60 deltagare, senhösten 2003 cirka 120. Tandem är också ett 
sätt att hjälpa studenterna att få i gång sin egen motor. En inspira-
tionskälla för tandem har våra vänner och kolleger vid universitetet 
i Freiburg/Fribourg i Schweiz varit men också Accademia Europea i 
Bozen/Bolzano i Italien.

För omkring 15 år sedan införde vi ett system som vi har kal-
lat egenlärare. Varje huvudämnesstuderande tilldelades genast efter 
inskrivningen en personlig lärartutor vid institutionen. Lärartutorn 
kompletterar studenttutorerna och vi ser detta som en nödvändighet. 
Lärartutorn och studenterna kommer till exempel överens om ett 
mål för det första årets studier. Ett skriftligt avtal görs upp som i viss 
mån också följs upp. Det är inte fråga om bindande löften utan om 
en hjälp på vägen och ett sätt att socialisera studenterna inom ämnet 
och institutionen.

Virtuella kurser finns det flera slag av inom institutionen. För 
de praktiska svenskfärdigheterna finns det och har det funnits sam-
arbete och utveckling tillsammans med Svenska handelshögskolan 
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och med Helsingfors handelshögskola där till exempel e-post och 
andra internetkontakter har nyttjats. För en kurs i popularisering av 
fackspråk har flerformsarbete använts där bland annat internet givit 
större flexibilitet. En kurs om människan och datorn skall utveckla 
studentens förmåga till kritisk användning av sin dator men också ge 
vissa praktiska färdigheter. Vi samarbetar med vår systerinstitution i 
Umeå om gemensamma distanskurser över internet.

Här förtjänar nämnas att institutionens studenter sedan 1980 
haft kurser i databehandling och statistik som obligatoriska inslag i 
sitt program.

Våra forskarstuderande tränas givetvis inom institutionens högre 
seminarier som hålls regelbundet. Men det finns informella arbets-
former som kompletterar.

Fakultetens forskarförening VAKKI har under läsåret arbetsmö-
ten med regelbundna mellanrum, då deltagarna presenterar problem 
ur sin forskarverkstad. Målet är att arbetet osminkat och oförberett 
skall diskuteras, så att valmöjligheter, tolkningsmöjligheter och 
verkliga problem är öppna. Också här, inte bara vid konferenserna, 
fungerar VAKKI flerspråkigt, vanligen så att finska, svenska, tyska 
och engelska används om vartannat under en kväll. VAKKI-mötena 
står alltid utanför universitetets program. Ingen är avlönad. Arbets-
mötena ger träning i spontan vetenskaplig diskussion. Men också här 
krävs det en ständig medvetenhet och påminnelse om att formalise-
ring fördärvar arbetsformen.

VAKKI-konferenserna och en del andra internationella och na-
tionella konferenser som vi har varit ansvariga för helt eller delvis 
har lett till konferenspublikationer. Både dessa arrangemang och 
allt förberedande och efterföljande arbete ger våra forskarstuderande 
och anställda träning i uppgifter som är centrala för en vetenskaplig 
institution.
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Vi har också krävt att våra forskarstuderande som en självklarhet 
skall läsa och förstå, självfallet alla nordiska språk, men också både 
tyska och romanska språk. Annars kan de inte fungera som forskare. 
Engelskan är mer en självklarhet än en merit. VAKKIs princip att 
uttryckligen främja flerspråkighet, också inom en enskild diskussion 
är ett värdefullt sätt att främja språkfärdigheterna. Men medges bör 
att den enspråkighet på ett enda främmande språk som karakterise-
rar Finland och begränsar utsikten och kontakterna och därmed de 
fruktbara tankeutbytena, den får vi alltid lov att kämpa mot.

Målet för utbildning

Institutionen har under olika former av sin existens haft som ett mål 
att utbilda språkexperter för olika slags uppgifter inom näringsliv och 
offentlig förvaltning. Detta arv från handelshögskolans tid följer med 
oss. En av de första handgripliga erfarenheterna vi hade av vilka möj-
ligheter en fackspråkligt inriktad språkmänniska hade var när för ett 
kvartssekel sedan en av våra studenter blev publicity manager vid en 
betydande finsk storindustri, en annan blev direktör med ansvar för 
personalfrågor vid en stor finsk bank och en tredje informatör vid en 
av landets största finska församlingar. Tendensen var fullt klar. Detta 
lönar sig.

Inom vetenskapsområdet terminologi (en del av området fack-
språk) rekommenderar vi att studenterna läser in ett biämnesbetyg 
och gärna mera om de tänker sig en karriär inom näringsliv och 
förvaltning. Terminologin kan studeras inom fakulteten till och med 
som långt biämne och sköts av forskare som disputerat vid Institutio-
nen för nordiska språk eller i övrigt fått sin grund hos oss.



201

Från tio böcker till stark profil

Samtidigt har vi följt den humanistiska sektorns allmänna krav 
på examina, också med tanke på läraryrket. Därför har det alltid 
funnits en mindre del av studenterna som har valt läraryrket. De har 
haft en fördel, i synnerhet inom olika slags yrkesutbildning, på grund 
av sin fackspråkliga inriktning.

I dag rekommenderar vi givetvis för den som tänker på läraryrket 
att välja så mycket kurser som möjligt inom språkbad och flerspråkig-
het som kan läsas som ett så kallat långt biämne, till 40 studieveckor. 
Naturligtvis förekommer det därtill att proseminarieuppsatser och 
avhandlingar pro gradu utarbetas inom språkbadsområdet.

Institutionen har en studiehelhet för tolkning främst mellan 
svenska och finska. Studiehelheten har en nationell roll när det gäller 
konferenstolkning.

Lokaliteter

Institutionen har under sin tillvaro från 1968 hållit till på flera stäl-
len i Vasa. Den första adressen var Rådhusgatan 31 där hela den 
gamla handelshögskolan till en början rymdes i en och samma bygg-
nad. Den följande adressen blev Fredsgatan 16, där vi hade en lång 
korridor delad med finskan och med fakultetsförvaltningen, och ett 
gott litet kafferum. Vi insåg vad ett kafferum kan betyda för idéer 
och kreativt samarbete. En liten parentes blev tillvaron i Rådhusga-
tan 33, där fördelen var att vi humanister hade obegränsad tillgång 
till biblioteket i samma byggnad dygnet runt.

När det blev dags att flytta till universitetets campusområde på 
Brändö, betonade vi vikten av att självfallet vara samlade i vår insti-
tution men vi ville också ha ett välutrustat och trivsamt stort kaffe-
rum. Där samlas vi normalt till lunch men också vid vissa kaffetider 
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och vi ryms där alla cirka 30 och fler därtill och vi har all teknisk 
utrustning som skall finnas i ett välförsett kök. Kafferummet är den 
plats där idéer föds, där alla väsentliga beslut fattas (innan de hun-
nit till papperet under ett möte), där kolleger umgås med varandra 
och diskuterar både professionella frågor och annat. Där skapas till 
väsentliga delar den atmosfär som finns inom en institution.

Många av våra forskarstuderande delar arbetsrum med institutio-
nens fast anställda. Detta sker automatiskt om de har ett forskarsti-
pendium eller undervisar inom våra program. Detta leder till att de 
flesta av oss delar rum med minst en kollega till. Trängseln upplevs 
ändå inte som trängsel eftersom det finns så många fördelar vi har 
av detta. Både i korridor och i kafferum diskuteras när som helst 
spontant ett eller annat pågående avhandlingsprojekt, det vill säga 
forskarstuderandena blir socialiserade i den diskussion som skall höra 
till en institution. Tyvärr har vi dock inte ett institutionsbibliotek 
men universitetsbiblioteket Tritonia finns på ett stenkasts avstånd 
från vår institution.

Institutionen i sin närmiljö och internationellt

Genom språkbadsaktiviteterna, forskning, information, fortbildning, 
lärarutbildning, har institutionen närkontakter på många sätt i Vasa 
och i landet. Den symbios vi har med Finlands största språkbadsskola 
Keskuskoulu i Vasa är en hörnsten i vår fortbildning på området. Vi 
gick först in för att hjälpa fram en modellskola för språkbadets och 
våra behov i landet, delade med oss av alla internationella kontakter 
och besök, fortbildade och fortbildar skolans lärare, sköter kurser 
tillsammans med dem, ordnar med finansiering och arbetsrum för 
läromedelsprojekt när skolans lärare har varit intresserade, anställt 
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lärare för tillfälliga uppdrag som planerare inom vår fortbildning och 
så vidare. Vi har samtidigt från mitten av 1990-talet givit nästan all 
fortbildning för språkbadslärare också i Helsingfors. Vi har skött in-
formations- och fortbildningsuppdrag på praktiskt taget varje ort där 
det finns svenskt språkbad i Finland. Eftersom det i dag finns när-
mare 6000 elever i detta, har uppdragen inneburit hundratals resor.

Förutom att vi själva sköter en mycket omfattande fortbildning av 
lärare för språkbad har vi sedan några år i dag en lärarutbildning för 
språkbad i samarbete med lärarutbildningsenheten i Kajana. Detta 
innebär att lärarstuderande, för daghem och grundskola, bedriver 
hälften av sina studier i Kajana och hälften i Vasa. Inom denna ut-
bildning ansvarar vi för undervisning i språkinlärning, språkbad och 
språkbadsdidaktik, och i svenska språket, det vill säga för i stort sett 
hälften av en examen.

Under avsnittet om flerspråkighet nämndes om internationella 
uppdrag och uppgifter i Sydeuropa, Italien och Katalonien, och i 
Estland. Under avsnittet om fackspråk omtalades institutionens en-
gagemang internationellt i organisationer, internationellt samarbete 
och medier.

Forskar- och lärarutbyte finns med de flesta samarbetspartner 
som vi har kontakter med inom våra specialområden och inom Nor-
den. Utbyte har ordnats med universiteten i Umeå, Duisburg, Bonn, 
Wien, Barcelona, Bozen, Bergen och Reykjavik. Institutionen ordna-
de för sina anställda två exkursioner till Island under 1990-talet och 
vi har haft gemensamma exkursioner och högre seminarier med vår 
systerinstitution i Umeå. Under de senaste åren har vi tagit initiativ 
till och genomfört ömsesidiga besök för institutioner som finns på ett 
avstånd lämpligt för endagsturer.

Institutionen deltar aktivt i ett nätverk för samarbete mellan sys-
terinstitutioner i ämnet. För att ytterligare främja kontakterna mel-
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lan forskare i nordiska språk finansierade institutionen också starten 
av en nättidskrift, Nordiska Språk1 (2001–), som sköts av Nina Pilke 
(Vasa), Paula Rossi (Uleåborg) och Harry Lönnroth (Tammerfors). 
Institutionens önskan var att redaktionen inte skall känna av eller 
ha någon bindning till eller något beroendeskap av någon som helst 
institution eller organisation. Redaktionen är suverän. 

Slutord

Självfallet byggs våra studier i modern svenska upp med innehållsliga 
beståndsdelar som finns för det mesta också hos våra systerinstitutio-
ner i landet. Vi har här främst betonat vår egen touche, våra strategier 
och våra särdrag. En allmän karakteristik för oss kunde vara vårt helt 
dominerande intresse för språket i bruk.

Att bygga upp en institution samtidigt som vi har varit med om 
att bygga upp en ny humanistisk fakultet och ett nytt universitet har 
varit och är en upplevelse som är värd allt extra arbete. När utgångs-
punkten var en enorm frihet att skapa nytt, var det samtidigt nödvän-
digt att finna nya områden och inriktningar som kunde försvara sin 
plats inom forskning och undervisning i svenska. Inom en politiskt 
svag region som det gamla Vasa län fanns det ingenting som kunde 
uppnås utan egna mångsidiga insatser och hållbar argumentering.

Forskning i fackspråk och terminologi är desto viktigare ju mera 
utsatt ett språk är. Oron i dag för att språk som de nordiska språ-
ken och finskan förlorar terräng (domänförlust) visar att vi behöver 
veta mera om vad vi talar om. Studierna och avhandlingarna inom 

1 <http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/info/presentation.php3>
 Hämtat 4.2.2004.
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vår institution om svensk fackspråklig kommunikation utgör den 
väsentligaste grunden för vetande och undervisning på området i 
Finland och Sverige i dag. På tal om domänförlust är det ytterst fråga 
om hot mot den demokratiska tillgången till vetande, den som ligger 
bakom den demokratiska revolutionen i våra nordiska länder, bakom 
konkurrenskraft och kulturell styrka. Det är inte ointressant vad vi 
språkvetare arbetar med. Vi kan vara av betydelse för andra eller vi 
kan sakna intresse för dem.

Det är en paradox att vi måste ta vara på våra nationella språk, 
och inse varför, och samtidigt ge vemsomhelst fungerande tillgång 
till andra språk. Svenskt språkbad är en innovation som ger finska 
skolelever en raketstart med målet funktionell flerspråkighet. Den 
nationella tvåspråkigheten och de tvåspråkiga miljöerna är oöver-
träffliga resurser om de tas på ett intressant sätt i bruk för språkinlär-
ning. Inget främmande språk har en motsvarande start att erbjuda.

Vi har en gynnsam miljö att arbeta i. Det finskspråkiga Vasa 
universitet har uppskattat våra satsningar. I Vasa är intresset för 
flerspråkighet stort och naturligt, eftersom så gott som all industri 
är exportindustri och eftersom staden är centrum för ett stabilt två-
språkigt område. Vägen över Kvarken förblir kort. För inte så länge 
sedan var det säljägare och fiskare från bägge sidor som träffades ute 
på vattnen och isarna, nu är det ofta universitetsfolk som reser över.

Men som vi såg det i mitten av 1970-talet har vår inriktning på 
internationella kontakter varit helt avgörande för oss. Vårt intresse 
för den fackspråkliga kommunikationen väcktes allra först av Jens 
Rasmussen i Köpenhamn och vi sökte oss vidare till tyska, tjeckiska 
och ryska miljöer för ytterligare forskarkontakter, terminologins teori 
kom till oss tack vare en annan dansk, Heribert Picht, som dessutom 
bidrog till att vi utvecklade samarbete med österrikare, östeuropéer 
och forskare och språkplanerare i Québec. Språkbadet fick vi upp 
ögonen för när Ulla och Christer Laurén i tvåspråkighets- och 
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fackspråksintressen var gästforskare vid Université Laval i Québec 
för snart ett kvartssekel sedan. De viktigaste kontakterna på språk-
badsområdet utvecklades med engelskspråkiga och franskspråkiga 
forskare i provinserna Ontario, New Brunswick och British Colum-
bia, i USA och i synnerhet i Barcelona. För tillfället utvecklas kon-
takterna på språkbadsområdet med australiensiska forskarmiljöer. 
Karita Mård är detta läsår (2003–2004) gästforskare vid universitet 
i Australien tack vare institutionens tidigare kontakter på området 
språkbad. 

Vi brukar själva betona att vi har två områden inom svenska språ-
ket som vårt folk måste kunna något om, fackspråklig kommunika-
tion (inklusive terminologins teori) och flerspråkighet/språkbad. Det 
är specialiteter i linje med vad en institution kunde erbjuda i äldre 
dagar, då dialektologi och ortnamn kunde utgöra profilen. Ingen 
av våra profileringar, varken fackspråksprojektet eller språkbads-
projektet, är snabbköpt. Varje profil har krävt minst ett årtionde av 
förberedelser, innan tillräckligt med forskarkontakter, forskning och 
färdiga doktorsavhandlingar finns tillgängliga, som undervisning 
kan bygga på.

I denna artikel har vi inom en kort historik givit en skiss av vad 
forskningens globalisering betyder för vårt arbete med svenska språ-
ket. Vi befinner oss inom svenska språket i vår forskning och under-
visning, men det kan sägas att vi inte hade varit konkurrenskraftiga 
på de plan där vi måste arbeta för vår institution, om vi hade försökt 
förbli ortodoxa. Institutionens första historia var en så spännande 
upptäcktsresa att vi hoppas generationerna efter oss vill satsa på 
samma sätt och får nöjet av liknande upplevelser. Deras motivation 
hittills kan man inte ta fel på. Det visar våra doktorsavhandlingar.
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Gunvor Granlund, fil. mag., timlärare
Bodil Haagensen, fil. lic., lektor
Jens Hansen, hum. kand., timlärare
Yvonne Hoffman, fil. mag., timlärare
Sirpa Koiranen, fil. dr, lektor
Maria Kvist, fil. stud., planerare 2003
Ulla Laurén, fil. dr, lektor
Karita Mård, fil. dr, forskare
Tiina Männikkö, fil. mag., forskare vid Finlands Akademi
Nina Niemelä, fil. mag., forskare
Niina Nissilä, fil. mag., forskare vid Finlands Akademi
Heidi Nyblom, fil. mag., tf. lektor
Emilia Palm, fil. mag., amanuens 2004
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Jaana Puskala, fil. dr, forskare, timlärare 2003
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Konferenser och forskarkurser som institutionen ansvarat 
för

Nordisk forskarkurs i fackspråk och terminologi, augusti 1982
Sjätte europeiska symposiet om fackspråk, augusti 1987
Forskarkurs i filologisk metod, augusti 1988
AFinLAs höstsymposium, november 1988
Sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen, juni 1990
Första europeiska konferensen om språkbad, september 1993
Andra europeiska konferensen om språkbad, september 1994
Tredje nordiska tolkutbildarseminariet, april 1995
Nordiskt minisymposium, oktober 1995
Tredje europeiska konferensen om språkbad, september 1996 

(vid Universitat de Barcelona; Institutionen för nordiska språk 
medarrangör; viceordförande)

Sjunde nordiska tvåspråkighetskonferensen, mars 1997
Sjätte nordiska metrikkonferensen, september 1997
Nordiskt minisymposium, oktober 1997
Nordiskt minisymposium om fackspråk, november 1998 (on 

line-konferens)
Tolfte europeiska symposiet om fackspråk, augusti/september 

1999 (vid Accademia Europea, Brixen/Bressanone; Institutio-
nen för nordiska språk medarrangör; viceordförande)

Femte europeiska konferensen om språkbad, augusti 2000
Svenskan i Finland 6, september 2000
Nordiskt minisymposium, november 2000
Trettonde europeiska symposiet om fackspråk, augusti 2001
VAKKI-konferenser om fackspråk och översättning, årligen se-

dan 1981 (i samarbete med andra institutioner inom fakulte-
ten; för 24e gången i februari 2004)



Bengt Loman och Saara Haapamäki

Svenska språket och nordiska språk vid Åbo 
Akademi1

En institution vid en fakultet liknar en vägkorsning; folk kommer 
från olika håll, korsar vägen och försvinner. Vad de sysslade med 
innan de kom till institutionen har endast indirekt betydelse för dess 
arbete, och ännu mindre det de utför därefter. Som regel saknar in-
stitutionen också de målmedvetna linjer som präglar ett forsknings-
instituts långsiktiga arbete. Mycket beror på tillfälligheter. Jag har 
därför valt att koncentrera denna översikt till vad institutionens lära-
re och forskare uträttade i själva korsvägen. Man kan dock upptäcka 
vissa allmänna tendenser. Åbo Akademis svenska institution har varit 
ett av landets viktiga organ för utbildning av modersmålslärare; detta 
har särskilt under senare år satt spår även i forskningen. Man kan 
även iaktta en förskjutning från språkhistorien, särskilt studiet av det 
svenska medeltidsspråket, till studiet av modern svenska i alla dess 

1 Redaktionell not. Bengt Lomans artikel ”Svenska språket och nordisk filologi” 
ges ut på nytt i den här boken med smärre redaktionella ändringar: den har 
tidigare varit införd på s. 240–257 i Widén, Solveig (red.) (1993), Åbo Akademi 
1918–1993. Forskning och institutioner II. Humanistiska fakulteten. Teologiska 
fakulteten. Åbo: Åbo Akademis förlag. Den senare delen av historiken, dvs. 
tioårsperioden från Lomans bortgång 1993 till 2003, är skriven av Saara Haa-
pamäki. Inskanning, kontrolläsning och översyn är gjord av redaktören. De 
fotografier som finns i den ursprungliga artikeln har utelämnats. Litteratur-
förteckningarna i de två artiklarna har sammanslagits. Också rubriken är ny. 
Harry Lönnroth.
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aspekter. En central gestalt, som samtidigt markerar en begynnande 
nyorientering, är Rolf Pipping, vilken var verksam vid Akademien 
från dess grundande och till sin avgång från professuren 1956. Det 
är motiverat att huvuddelen av denna krönika ägnas åt hans insatser 
för ämnet.

Enligt grundplanen för Åbo Akademi skulle en professur i svens-
ka språket ingå i den allra första uppsättningen av lärostolar; svenska 
språket uppfattades av stiftarna som ett centralt ämne. Trots detta 
lämnades tjänsten obesatt under flera år, och undervisningen sköt-
tes av magister Rolf Pipping – i förhoppning om att denne lovande 
yngling med sina omfattande forskningar kring en fornsvensk rim-
krönika skulle meritera sig för den ordinarie tjänsten. Till slut kunde 
denna dock inte längre hållas vakant; professuren ledigförklarades. 
Med rörelse konstaterar jag att min egen avhållne lärare Elias Wessén 
stod på första förslagsrummet; han avstod dock för att i stället inrikta 
sig på en nyinrättad professur i nordiska språk vid Stockholms hög-
skola. Helsingforsdocenten Bruno Sjöros utnämndes 1923 till profes-
sor i svenska språket vid Åbo Akademi.

Sjöros, son till en hovrättsassessor i Åbo, väckte redan som tjugo-
tvåårig student uppmärksamhet i den lärda världen med ett föredrag 
på filologmötet i Uppsala 1902 (om en ljudhistorisk detalj i rundan-
skan). I sin fortsatta forskning visade han ett starkt beroende av sin 
lärare Hugo Pipping, professor i nordisk filologi i Helsingfors (och 
far till Sjöros konkurrent Rolf Pipping).

Sjöros doktorsavhandling 1906 behandlar fornvästnordisk vers-
lära. Metriken var kring sekelskiftet en forskningsgren på modet, 
inte minst tack vare Eduard Sievers banbrytande men kontroversiella 
insatser. Sjöros anknöt till sin lärares, Hugo Pippings Bidrag till Ed-
dametriken; medan Pipping studerat fornyrdislag, valde Sjöros det 
mindre vanliga versmåttet málaháttr. Syftet var att på basen av en 
analys av bevarade cirka 1000 versrader formulera så fullständiga 
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regler, att man med deras hjälp ånyo skulle kunna dikta metriskt 
korrekt málaháttr-vers. Frågan är dock om det blev regler som verkli-
gen existerade för de forntida skalderna eller om det bara var mönster 
som framträdde vid en sentida språkstatistisk analys (vars förutsatta 
principer inte var helt odiskutabla). Sjöros avhandling fick dock ett 
erkännsamt omnämnande av en av tidens stora auktoriteter på det 
gamla eddaspråket, professor Gustav Neckel i Heidelberg.

Sjöros huvudintresse blev sedan fornsvensk filologi, och på hans 
initiativ omvandlades professuren till en lärostol i ”svenska språket 
och nordisk filologi”; med nordisk filologi avsågs vid denna tid stu-
diet av äldre, det vill säga forntida och medeltida, nordiska språk-
minnesmärken. Mest omfattande var Sjöros forskning rörande den 
äldre Västgötalagen, vilken under perioden 1880–1935 var föremål 
för finländska filologers synnerliga intresse. Sjöros bidrog bland an-
nat med en del ortografiska och ljudhistoriska detaljstudier. Viktigast 
var dock hans utgåva av laghandskriften B 59 a från 1280-talet. Den 
diplomatariska utgåvan, det vill säga det ordagranna och bokstavs-
trogna återgivandet av handskriftens text, är mönstergill; däremot 
kan åtskilligt invändas mot den parallelltryckta ”normaliserade” 
versionen, det vill säga ett försök att få ortografisk konsekvens och 
regelbundenhet i en text från en tid utan stadgade normer för skrift-
språket. Sjöros urval av former bygger också på en primitiv statistisk 
metod: ta den form som är vanligast i handskriften. Sjöros försök 
att (som elev till Hugo Pipping) tillämpa statistiska metoder på ett 
språkhistoriskt material väckte en metodisk debatt, som fortsatte 
med inlägg av bland annat Hugo Pipping och Natanael Beckman 
även långt sedan Bruno Sjöros gått bort 1927.

En annan lovande, men ofullbordad forskningsinsats utfördes 
under åren kring professorsskiftet 1928 av en ung studerande från 
Pörtom, Axel Grans. Han hade varit elev till Sjöros, som utbildat ho-
nom i konsten att göra dialektuppteckningar med noggrann fonetisk 
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notation, något som kräver god hörsel och diskriminationsförmåga 
men dessutom behärskning av det svenska landsmålsalfabetets rika 
uppsättning av grafiska varianter. Grans avlade 1929 kandidatexa-
men efter att ha författat en gedigen pro graduavhandling om ett dia-
lektdrag i sin hemsocken. Avsikten var att han sedan skulle utsträcka 
denna studie till att omfatta alla Österbottens sockenmål. Men redan 
påföljande år avled han, 28 år gammal. Grans pro graduavhandling 
publicerades 1936 med efterord av Rolf Pipping, och på institutio-
nen förvaras fortfarande de uppgifter om dialektords uttal som han 
samlade i Österbotten under 1920-talet. Det rör sig om sammanlagt 
cirka 1000 lappar med språkprov. Grans avsikt var att behandla ut-
vecklingen av gammalt kort y och i i österbottniska dialekter, och 
typorden är valda därefter. Men därutöver ger det opublicerade och 
obearbetade materialet värdefulla uppgifter om uttalsskillnader inom 
Österbotten. Av särskilt intresse är att Grans anlitat åtskilliga med-
delare födda redan på 1850-talet och i några fall ännu äldre. Till vår 
institutions kommande uppgifter bör höra att slutföra denna under-
sökning på basen av Axel Grans unika materialsamling.

Rolf Pippings vetenskapliga gärning präglas av stort anlagda 
forskningsuppgifter, genomförda med en enveten energi. Han kan 
med viss rätt karakteriseras som den siste Noreen-lärjungen i fin-
ländsk nordistik. Adolf Noreen hade en gång påtalat den rådande 
tendensen inom fornsvensk filologi att behandla en stor urkund ur 
endast en eller annan synpunkt; ett exempel på detta var den gigan-
tiska men ensidiga avhandling om Hälsingelagen, som Rolf Pippings 
lärare O. F. Hultman 1905 framlade som sin doktorsavhandling. 
”Vore det inte nu tid att någon försökte behandla en liten urkund ur 
alla synpunkter?” yttrade Noreen i sin lärjungekrets. Den som först 
och hittills mest konsekvent anammat Noreens vädjan var Rolf Pip-
ping. Han specialiserade sig redan som ung student på den medeltida 
Erikskrönikan, och fortsatte med detta arbete ända tills han några år 
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före sin professorsutnämning 1928 kunde utge en väldig Kommentar 
till Erikskrönikan, ett oslagbart specimen i en professorskonkurrens. 
Som förarbeten publicerade Pipping en beskrivning av textens ljud-
lära enligt handskriften Cod. Holm. D 2 från cirka 1470–1480, vi-
dare en fullständig förteckning över Erikskrönikans ordförråd samt 
slutligen en utgåva av texten enligt handskriften D 2, med väsentliga 
textvarianter i ett tjugotal andra handskrifter registrerade i en not-
apparat som genomgående fyller halva sidor. Så omsorgsfullt och så 
metodiskt säkert hade ingen fornsvensk handskrift tidigare utgivits. 
Pipping följer så långt som möjligt D 2:s läsarter; detta innebär dels 
att han undviker att göra så kallade konjekturer, det vill säga egna 
förslag till ändring av oklara och möjligen korrumperade textställen, 
dels att han söker konsekvent ge D 2:s läsarter företräde framom 
läsarter i andra handskrifter. Ett problem i detta förarbete låg dock i 
själva handskriftsläget: de äldsta bevarade handskrifterna är halvtan-
nat århundrade yngre än originaltexten, varför det är vanskligt att 
välja bland läsarterna och att restituera textens originalformer; även 
valet av huvudhandskrift är osäkert.

En blick på det avslutande sak- och ordregistret visar hur mångsi-
dig Pippings kommentar till Erikskrönikan är – ordförklaringar och 
textkritik, grammatiska, stilhistoriska och kulturhistoriska utred-
ningar. Allt är underbyggt med en ordentlig dokumentation. Kom-
mentaren följer diktverket rad för rad, med avbrott för översikter över 
större textavsnitt, vilket ger nödvändig överblick över handlingens 
episka bredd. Pipping ger dessutom ingående analyser av diktens 
förhållande till den historiska verkligheten. Erikskrönikan är en hu-
vudkälla till vårt vetande om periodens politiska historia. Den ägnar 
påfallande stort utrymme åt Finland, nämligen i skildringen av de 
svenska korstågen. Detta ger Pipping anledning att kritiskt granska 
källor och forskning rörande Finlands historia under 1200-talet. 
Tack vare sina språkkunskaper kunde han här utnyttja även ett finskt 
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och ryskt material, som ej beaktats av skandinaviska forskare. Hans 
allmänna uppfattning är att diktverket förtjänar stark tilltro som 
historisk källskrift, men han är samtidigt medveten om vissa drag 
som markerar blandningen av dikt och verklighet. Erikskrönikan är 
litterärt sett en exponent för den höviska diktningen och har sina 
motsvarigheter i samtida svensk riddar- och balladdiktning samt i 
tyska rimkrönikor; härifrån har Erikskrönikan övertagit en rad scha-
bloner, till vilka hör maneret att diktaren låtsas ha själv upplevat eller 
varit åsyna vittne till vissa händelser. En annan tendens är politiskt 
eller psykologiskt betingad: en strävan att försona, att släta över, sär-
skilt i skildringen av den sista tidens händelser. Denna strävan har av 
Pipping satts i samband med den oroliga situationen i Sverige kring 
1320, då riket hotades av nya uppslitande konflikter. Alla försök att 
närmare fastslå när och var och av vem Erikskrönikan diktats har 
dock varit förfelade. Pipping var den förste att framhålla hur osäker 
dateringen är – och hur svårt det därför också är att avgöra andra 
väsentliga frågor vilkas svar är beroende av en säker datering.

Som en påminnelse om en annan sida av Rolf Pippings vetenskap-
liga gärning finns i Svenska institutionens seminariebibliotek en ex-
klusiv avdelning med signum ”D, ordspråk”; det torde vara en täm-
ligen fullständig uppsättning av de nordiska ordspråkssamlingar och 
-kommentarer, vilka utkom under 1800-talets senare hälft. Viktigast 
är Axel Kocks och Carl af Petersens vetenskapliga utgåva Östnordiska 
och latinska medeltidsordspråk (1889–1894). Trots att utgåvan är fyl-
ligt kommenterad grep sig Pipping på tjugotalet an med att ännu 
mer ingående studera dessa ordspråk. Huvudsyftet var ursprungligen 
att undersöka deras grammatiska form och verbala betydelse, men 
planen vidgades snart, framför allt sedan Pipping stiftat bekantskap 
med morbrodern Edvard Westermarcks pågående undersökningar 
av marockanska ordspråk. Antropologen Westermarck hade bland 
annat betonat vikten av att känna de situationer i vilka ordspråken 
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brukar nyttjas, att studera dem i funktion. Pippings analyser är också 
synnerligen mångsidiga och innehållsrika. Han undersöker varianter, 
inte bara i nordiska ordspråkssamlingar utan även i den västerländ-
ska kulturkretsen från antiken. Han jämför varianter och sätter 
upp deras typologi, varpå han försöker komma till rätta med den 
kronologiska utvecklingen och ordspråkens växlande innebörd. Han 
uppfattar ordspråket som ett socialt fenomen, så till vida som det kan 
anses vara lagt i samhällets mun, uttrycka ett kollektivt tänkande. 
Men naturligtvis har det uppstått i en viss krets, och Pipping söker 
även komma underfund med vilka slags personer som står bakom 
de iakttagelser och omdömen som formulerats och tillämpats med 
anspråk på social auktoritet. Här kan även skiftningar i den gram-
matiska formen vara betydelsefulla indicier. Ett vida spritt ordspråk 
lyder så här i sin forndanska variant: Hoo møghet haffwer aff smøredh 
han kasther somt i kaalen. Senare varianter har bland annat den änd-
ringen att det indikativa påståendet ersatts med en uppmanande 
konjunktiv (han kaste). Pipping ser häri en förskjutning i innebörden. 
Ordspråket har ursprungligen uttryckt fattigt folks kritik och avund 
gentemot de rikas överflöd (här ger Pipping en orientering om smö-
rets och kålens roller i dåtida mathållning); den konjunktiva varian-
ten är däremot en uppmaning till den rike att kasta något av sitt smör 
även i den fattiges, till exempel husfolkets, kål. Men naturligtvis skall 
detta ordspråk, liksom andra, samtidigt tolkas figurligt – vare sig här 
med ”smör i kålen” avses yppighet för egen räkning eller frikostighet 
mot andra.

Pippings ordspråksstudier blev så omfattande och tidskrävande 
att andra viktiga företag tyvärr förblev ofullbordade. Här må särskilt 
nämnas hans arbete med modern svensk grammatik.

Kring sekelskiftet var studiet av nordiska språk huvudsakligen 
inriktat på språkens äldre skeden, så som dessa kunde beskrivas på 
basen av bevarade språkminnesmärken – runinskrifter, ortnamn, 
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medeltida handskrifter, ålderdomliga dialektformer. Två viktiga 
bidrag till studiet av modern svenska utkom emellertid vid seklets 
början, nämligen Natanael Beckmans Svensk språklära för den högre 
elementarundervisningen och Adolf Noreens stort anlagda Vårt språk. 
Båda dessa arbeten ingick i universitetens lärokurser ända in på 
sjuttitalet, delvis i brist på nya alternativ. Studiet av modern svensk 
grammatik var försummat under denna period. Ingen av dåtidens 
nordistprofessorer i Sverige sysslade därmed vare sig i undervisningen 
eller i det egna vetenskapandet; bland de studerande förutsattes att 
de elementära kunskaperna i grammatisk analys och terminologi in-
hämtats redan i läroverkens språkstudier. Endast ett par doktorsav-
handlingar ägnades åt grammatiska detaljfrågor. Noreens originella 
och idérika arbete borde egentligen ha blivit skolbildande, i varje fall 
stimulerat till en uppfriskande debatt om den svenska grammatikens 
grundfrågor. Men Noreens elever fortsatte i stället med traditionella 
språkhistoriska ämnen (vilket naturligtvis ansenligt ökade vår kun-
skap om svenskt medeltidsspråk). Inte heller fanns det något märk-
bart intresse för språkteoretiska frågor. Att 1900-talets första hälft 
i Centraleuropa innebar ett genombrott för en ny ”strukturalistisk” 
lingvistik var det få i Sverige som upptäckte. Med desto större förvå-
ning tar man då del av ett länge obeaktat manuskript i ”Rolf Pip-
pings samling” i Åbo Akademis biblioteks handskriftsavdelning.

Ur åtta kapslar med påskriften ”Nysvensk grammatik” kan 
man sammanställa ett grammatiskt arbete på mer än 2500 hand-
skrivna sidor i A5-format. Sorteringen underlättas av ett utförligt 
innehållsregister med sidhänvisningar. Manuskriptet har utarbetats 
1933–1935 som grund för föreläsningar; Pipping gjorde sedan vissa 
tillägg 1944–1945 och 1952, då han åter föreläste över samma ämne. 
Arbetet är imponerande, inte bara till omfånget utan även till den 
språkliga formen. Stilen är ledig och klar, alldeles utmärkt avpassad 
till det muntliga föredraget; dispositionen är överskådlig och logisk 
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både som helhet och i detaljer. Detta är desto mer förbluffande som 
det uppenbarligen är fråga om ett icke-renskrivet första koncept. 
Men märkligare är givetvis innehållet. Först och främst på grund 
av att vi här har en omfattande svensk grammatik från en för övrigt 
grammatiklös period i svensk nordistik (först på sjuttitalet kom det 
nya svenska språkläror med vetenskapliga ambitioner). Man måste 
beklaga att Pippings arbete nådde ut till endast en liten skara elever 
och sedan antvardades åt glömskan. Det visar sig nämligen att Pip-
ping, till råga på allt, även var en välorienterad och kritiskt vaken 
introduktör av nya tankar inom lingvistiken.

En av Pippings idégivare var den moderna strukturalismens fa-
der, Ferdinand de Saussure, vars föreläsningar Cours de linguistique 
générale utgavs postumt 1916. Från de Saussure lärde sig Pipping att 
göra en sträng åtskillnad mellan den diakroniska synen på språket 
som historisk process och den synkroniska synen på språket som ett 
tillstånd, ett system av tecken vars inbördes relationer bestäms av 
en serie regler enligt principen ”tout se tient”. Pipping diskuterar in-
ledningsvis de ingalunda alltid lättfattliga huvudtankarna i ”Cours”. 
Han är väl bevandrad även i den allra senaste tidens språkvetenskap-
liga arbeten, och visar ett gott sinne för nyheternas kvaliteter när han 
1933 diskuterar Louis Hjelmslevs Principes de grammaire générale 
(1928) och andra verk av den vitala Köpenhamnsskolan, vars läror 
annars först på femtitalet nådde fram till svensk lingvistik. Pippings 
grammatik är diskuterande. Enligt planen åsyftar han – trots om-
fånget – inte fullständighet, utan han dröjer vid ”det viktiga och 
typiska, som ger en föreställning om teckensystemets byggnad, och 
grammatikens grundfrågor”. Så ger han till exempel i beskrivningen 
av substantivet blott en summarisk översikt över dess böjningsformer 
för att i stället utförligt behandla bruket av singular och plural form, 
av bestämd och obestämd form samt substantivets olika funktioner i 
en sats. Dessa frågor är inte så enkla som det låter, och Pipping kastar 
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oväntat ljus över problemen med slående citat ur sin vidsträckta fri-
tidsläsning. Utförligheten beror på hans krav på vetenskaplig heder: 
”att man också i elementargrammatiken, i skolgrammatiken, bör 
spela öppet spel, och inte dölja de svårigheter om vilka man själv är 
medveten”.

Om Pippings grammatiska arbete fullbordats och publicerats i 
rätt tid hade det möjligen gett en delvis annan inriktning åt den 
svenska språkvetenskap som nu efter århundradets mitt kom att 
domineras av den vitala och expansiva amerikanska lingvistiken. 
Framför allt kunde Pipping ha spelat en roll som förmedlare av Adolf 
Noreens språkteori. Pipping utförde här ett betydelsefullt arbete i det 
fördolda, då han kritiskt granskade åtskilliga av Noreens idéer och 
försökte skilja det givande från det ofruktbara. Ur en synpunkt utgör 
Pippings arbete ett särskilt viktigt komplement till Noreens. I Vårt 
språk ingår en ljudlära, en betydelselära och en oavslutad formlära. 
Däremot kom Noreen lika litet som sin föregångare J. E. Rydqvist 
fram till syntaxen, till ”satsläran”. För Pipping var detta däremot hu-
vudsaken: den sista tredjedelen i det väldiga manuskriptet har titeln 
”satslära”, men även de föregående avsnitten, som är uppbyggda kring 
ordklasserna substantiv och verb, behandlar huvudsakligen syntak-
tiska fenomen.

Avsåg Rolf Pipping att publicera sin nysvenska grammatik? Up-
penbarligen bedömde han sitt eget verk med samma omutliga kritik 
som andras arbeten. Han kände att grammatikstudiet befann sig i en 
brytningstid. I inledningen till en sommarkurs för lärare i juni 1945 
påpekar han, att språkvetenskapens framsteg sedan 1800-talet visar 
att varje språk har sin egen grammatiska byggnad och att de moderna 
språkens grammatik därför inte längre kan skrivas efter mönster av 
den latinska grammatiken. Man har frigjort sig från de ifrån latinet 
övertagna grammatiska schablonerna, men utan att ännu kunna 
sätta något annat i stället. Många av grammatikens grundfrågor har 
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visat sig svåra att besvara, och detta har lett till en fördjupad prövning 
av de grammatiska begreppen. Tiden var därför ännu inte mogen för 
en ny svensk grammatik efter i allo godtagbara nya principer. Emel-
lertid tog Pipping några år senare kontakt med Söderströms förlag 
för att utröna intresset för saken. Projektet förföll dock, kanske mest 
beroende på att ordspråksstudiet var så tids- och kraftkrävande. Vad 
skall man nu göra med Pippings manuskript? En första orientering 
har visat att det är ett vetenskapligt arbete på hög nivå, utfört med 
all den kunskap, kritik och omsorg som genomgående utmärker Pip-
pings vetenskapliga gärning. Det har ett vetenskapshistoriskt intresse, 
vartill bidrar dess språkvårdande kommentarer samt iakttagelser om 
samtida finlandssvenskt språkbruk. Men därutöver ger det en rad väl 
genomförda analyser på originella iakttagelser av det levande språket. 
Arbetet har intresse även för våra dagars grammatiska forskning. En 
senkommen utgåva vore därför motiverad.

Medan Rolf Pippings grammatiska arbete inte avsatte några 
omedelbara spår, verkade hans filologiska studier inspirerande på 
hans elever. Pipping hade också tidigt förvärvat gott anseende som 
kännare av den fornsvenska litteraturen. Ett uttryck för detta var 
uppdraget att på detta specialområde medverka med en översikt i det 
stora samlingsverket Nordisk kultur. Manuskriptet inlämnades redan 
1933, men tryckningen uppsköts till 1942. Under Pippings handled-
ning utarbetades också vid Åbo Akademi en rad avhandlingar med 
fornsvenska texter och språkdrag som ämne – av Olav Ahlbäck, Carl-
Eric Thors, Ola Mattsson och Björn Pettersson. Pippings inflytande 
på ämnesval och metodik skönjes även i de avhandlingar av Bertel 
Fortelius och Christer Laurén som tillkom under efterträdarens 
professur. Flertalet av dessa skrifter publicerades i Studier i nordisk 
filologi, som Pipping redigerade 1936–1963 (band 26–54).

Olav Ahlbäck fick sin utbildning som nordist vid Rolf Pippings 
seminarium, men lämnade Åbo 1937 för att tillträda en tjänst som 
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dialektolog vid det då nyinrättade Folkkultursarkivet i Helsingfors. 
Detta gav honom vidsträckt kännedom om finlandssvenska dialek-
ter, något som senare gagnade utgivandet av Ordbok över Finlands 
svenska folkmål vars huvudredaktör Ahlbäck var från 1960. Folkkul-
tursarkivets ordsamling gav honom också ett rikt primärmaterial till 
hans doktorsavhandling om substantivböjningen i Finlands svenska 
folkmål. Detta är en grundlig och systematisk genomgång av ett 
kaotiskt material. Substantivet hade en invecklad böjning redan i 
det nordiska fornspråket, och oredan tilltog under de följande år-
hundradenas dialektala splittring. Materialet kunde ha gett stoff till 
dialektgeografiska kartor till belysning av dialektgränser i Österbot-
ten. Men Ahlbäcks huvudsyfte var i stället språkhistoriskt: han ville 
visa hur olika variantformer utvecklats ur fornspråkets paradigm och 
samtidigt ge dessa varianter övertygande språkhistoriska förklaring-
ar. Det språkhistoriska perspektivet har medfört att indelningen i de-
klinationer vilar på fornspråkets grund, vilket bland annat leder till 
att ord med flera växlande former för till exempel obestämd och be-
stämd plural ändå hänförs till samma ”deklination”. Ahlbäck ligger 
här före den strukturella språksyn, som bland annat Pipping föregrep 
i Finland. Under denna period fick inom den svenska dialektologien 
fornsvenskan ofta spela latinets roll som mall vid beskrivningar av 
moderna språksystem.

Det medeltida Finlands märkligaste skriftställare var Nådendals-
munken Jöns Budde, som under 1400-talet översatte religiösa texter 
från latin till svenska. Hans språk har intresserat forskarna, bland an-
nat på grund av den för sin tid anmärkningsvärt vårdade ortografin, 
vilken kan studeras i ett bevarat originalmanuskript, känt som ”Jöns 
Buddes bok”. På 1940-talet fick Jöns Budde ny aktualitet genom ett 
par studier av Rolf Pipping. Man började nu på allvar diskutera Jöns 
Buddes landsmanskap. Jöns Buddes egen originaltext utan inbland-
ning av senare avskrivare gjorde att man här hade goda möjligheter 
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att pröva en metod som tidigare tillämpats på betydligt osäkrare 
grund: att lokalisera handskrifters språk med hjälp av de moderna 
dialekternas vittnesbörd. Två finländska forskare började nu samti-
digt att undersöka denna fråga, nämligen Olav Ahlbäck och Eskil 
Hummelstedt. Då båda inlämnade sina manuskript vid sökande av 
professur i Helsingfors 1949 visade det sig att de helt oberoende av 
varandra kommit till ungefär samma resultat: att Jöns Budde här-
stammade från Österbotten, eventuellt från det tidigare svensksprå-
kiga Laihela. Deras undersökningar både stödde och kompletterade 
varandra. Medan Ahlbäck gjort systematiska studier i texternas or-
tografi och ljudsystem, hade Hummelstedt inriktat sig på ordförråd, 
fraseologi och syntax. Ahlbäck fick professuren, men Hummelstedt 
kunde med framgång stödja sig på sitt Budde-manuskript då han i 
stället tio år senare erövrade professuren vid Åbo Akademi, denna 
gång i konkurrens med Carl-Eric Thors.

Carl-Eric Thors var en flitig, gedigen och mångsidig forskare; 
kanske den av Rolf Pippings elever som tagit starkast intryck av 
mästaren. Som tema för sin doktorsavhandling (1949) hade Thors 
valt Substantivering av adjektiv i fornsvenskan, ett ämne som kan 
relateras till Pippings grammatiska föreläsningar. Men ämnesvalet 
var kanske närmast betingat av lust att komplettera en några år äldre 
Lunda-avhandling, Karl Gustav Ljunggrens Adjektivering av substan-
tiv i svenskan. Det är dock – trots de likartade titlarna – stor skillnad 
mellan dessa båda arbeten, en skillnad som kanske kan hänföras till 
de olika forskningsklimaten i Lund och Åbo. Ljunggren har framför 
allt analyserat uttryck i yngre svenska och gärna hämtat exempel ur 
folkmålen och ur det vardagliga, vårdslösa talspråket. Bakom Thors 
koncentration på fornsvenskan anar man däremot lärofaderns ord-
nande hand: Pipping hade ju bland annat i en recension frågat sig 
hur den svenska scoutchefen Ebbe Lieberath i sina böcker för gossar 
kunde använda så vulgära ord som hyss och hyvens. Ljunggren för 
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också utförliga resonemang kring sina exempel, medan Thors arbete 
kan beskrivas som en omfattande, väl systematiserad exempelsam-
ling. Det leder dock fram till resultat av språkhistoriskt intresse: att 
bruket av substantiverade adjektiv genomgår förändringar under 
den undersökta perioden, bland annat genom inflytande från främ-
mande språk.

Som lectio praecursoria vid disputationen gav Thors en översikt 
över latinets inflytande på fornsvenskan. Detta var särskilt omfat-
tande inom det religiösa språkets terminologi. Föreläsningen kan 
uppfattas som en förstudie till Thors följande stora arbete, Den 
kristna terminologien i fornsvenskan (1957). På basen av omfat-
tande ordboksstudier ger han en begreppsligt ordnad översikt över 
en väsentlig del av det fornsvenska ordförrådet; särskilt viktiga är 
hans uppgifter om hur detta religiösa ordförråd uppstått. Han kan 
i detalj visa hur många av de äldsta uttrycken för den kristna tron 
helt enkelt övertagits från de hedniska nordbornas ordförråd, medan 
ord som berör den kristna kulten och olika kyrkliga föremål ofta har 
ett västgermanskt, och särskilt engelskt, ursprung – ett minne av 
den tidiga missionen från de brittiska öarna. Sedan blev inflytandet 
starkare från kontinentalgermanska språk och från latinet, särskilt i 
fråga om ecklesiastiska och teologiska begrepp. Thors arbete ger en 
fascinerande inblick i hur ett historiskt förlopp speglas i ordförrådets 
utveckling.

Thors erhöll 1958 en tjänst som biträdande professor vid Helsing-
fors universitet; efter en kort tid i Jyväskylä utnämndes han sedan 
1967 till professor i svenska språket vid Helsingfors universitet. Han 
hade då stärkt sin meritering med bland annat en ordgeografisk över-
sikt över finlandssvenska ortnamnstyper samt en rad smärre artiklar, 
i vilka han på ett metodiskt säkert sätt går till rätta med en del tolk-
ningar av österbottniska ortnamn som framlagts av T. E. Karsten, 
särskilt i det stora arbetet Svensk bygd i Österbotten (1921–1923). 
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Thors kunde här, sannolikt slutgiltigt, fastslå att de svenska ortnam-
nen i Finland inte kan vara äldre än den svenska kolonisationen på 
1100-talet.

Björn Petterssons avhandling Stilstudier i de svenska landskaps-
lagarna anknyter till Rolf Pippings stilhistoriska behandling av en 
annan medeltida genre, riddardiktningen. Äldre västgötalagen anses 
med rätta vara en svår text för språkstuderande på nybörjarstadiet, 
bland annat på grund av att många ”överhoppade ord” gör samman-
hangen dunkla. Pettersson utreder förtjänstfullt hur detta förkor-
tande manér följer sina egna regler och tillhör lagspråkets stilnorm. 
Dessutom tolkar han bruket av olika bildliga uttryck som ansetts 
utmärka lagarnas kärnfulla språk.

Mattsson, Fortelius och Laurén, slutligen, behandlade i sina 
avhandlingar översättningsarbeten av det slag som präglar sen-
medeltidens litterära verksamhet i Sverige. I deras undersökningar 
ägnas stort utrymme åt diskussion om översättningarnas förlagor. 
Särskilt Mattsson och Laurén har sedan tagit jämförelser med för-
lagorna till utgångspunkt för en bedömning av översättarens egen 
stilvilja, översättningsteknik och redaktionella principer. Fortelius 
inriktade sig däremot på frågan om varifrån översättaren till hans 
text, Trojasagan, härstammade. Det kan tilläggas att Åboforskarnas 
oförminskade intresse för den språkliga medievistiken observerades i 
Arkiv för nordisk filologi 1973 i ett omnämnande av Christer Lauréns 
avhandling, där det samtidigt, inte utan vemod, konstaterades att i 
Sverige hade däremot, särskilt i den yngre forskargenerationen, de 
senaste epokernas språk dragit till sig nästan allt aktivt intresse.

Rolf Pippings seminarium var en plantskola för blivande finländ-
ska professorer i svenska språket och i nordisk filologi. Men hans 
egen efterträdare kom från annat håll. Eskil Hummelstedt, som kom 
till Akademien 1946 som tillförordnad lektor i svenska språket, hade 
utbildats vid Helsingfors universitet och betraktade T. E. Karsten 
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som sin lärofader. Karsten gjorde sina vetenskapligt mest betydande 
insatser som lånords- och ortnamnsforskare, med uppmärksamheten 
riktad mot spår av urgammal germansk bosättning i Finland. Vid 
sidan av detta intresserade han sig för utforskandet av de finlands-
svenska dialekterna; jämte Ahlbäck förde han därigenom vidare tra-
ditionen från A. O. Freudenthal och Svenska landsmålsföreningen i 
Helsingfors. Han grundade 1932 Föreningen för nordisk filologi och 
var till sin bortgång 1943 redaktör för dess tidskrift Folkmålsstudier. 
Karsten var själv en ivrig ordforskare, men han önskade bredda den 
finlandssvenska dialektologiens målsättning genom att beakta även 
folkmålens syntax, ordbildning och betydelselära, och detta framför 
allt genom studiet av det levande talspråket. Hummelstedt följde 
Karstens råd och anvisningar och doktorerade 1939 på Östsvenska 
verbstudier, en morfologisk-semantisk undersökning som speciellt 
utreder de finlandssvenska folkmålens förmåga att med vissa kon-
sonantiska suffix göra tillfälliga verbbildningar av ofta affektiv eller 
pejorativ karaktär.

I sin installationsföreläsning framhöll Hummelstedt att dialek-
ternas syntax vore ett synnerligen givande ämne för studenternas 
kandidat- och licentiatavhandlingar. Studenterna kunde också 
göra forskningen en god tjänst genom att med uppteckningar och 
bandinspelningar i fält ta vara på de återstående resterna av gammalt 
folkmål. I Finland var de svenska dialekterna bättre bevarade än i 
Sverige, och ett studium av deras syntaktiska särdrag kunde i många 
fall komplettera bilden av det svenska skriftspråkets utveckling. Drag 
som bedömts som främmande inlån kunde i själva verket med stöd 
av dialektala belägg uppfattas som inhemska särutvecklingar. Men 
det gällde att skynda på, medan de gamla genuina dialekterna ännu 
levde kvar. Med hjälp av intresserade studenter och med anslag från 
Svenska kulturfonden lyckades Hummelstedt snabbt bygga upp ett 
eget dialektarkiv på Svenska institutionen; redan i slutet på sextitalet 
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omfattade detta cirka 10 000 ordlappar, cirka 25 ljudband och åtskil-
liga tusen ortnamn. Han såg dessutom till att Folkkultursarkivets 
dialektsamlingar mikrofilmades för Svenska institutionens räkning. 
Delar av detta dialektarkiv omsattes också under Hummelstedts led-
ning i pro graduavhandlingar över drag i dialekternas syntax.

När Eskil Hummelstedt tillträdde professuren representerades 
ämnet vid Åbo Akademi på gammaldags vis av en lärostol med en 
professor som i stort sett ensam fick sköta all forskning, undervis-
ning, examination och administration. Under Hummelstedts tid 
växte verksamheten ut till en akademisk institution av modernt snitt. 
Själva tillväxttakten var imponerande. När Pipping avgick omfat-
tade undervisningen sammanlagt cirka 11 timmar i veckan, vilka var 
fördelade på olika stadier inom två ämnen och dessutom avsedda för 
såväl svensk- som finskspråkiga studerande. Redan under sitt första 
år som professor fick Hummelstedt upp undervisningen till cirka 50 
timmar per vecka, en siffra som sedan dess har hållit sig i stort sett 
oförändrad. Tillväxten märktes framför allt inom den så kallade 
B-linjen, det vill säga ”linjen för lärare vid finskspråkiga skolor”, 
som fick sin fasta organisation markerad redan 1959, då särskilda 
kursfordringar infördes för denna linje i fakultetens studiehandbok. 
B-linjen fick ungefär halva antalet undervisningstimmar, främst i 
form av färdighetsundervisning. Det blev också en lavinartad till-
strömning av elever till denna linje, och trycket lättade inte förrän 
1962–1964, då Åbo universitet (Turun yliopisto) fick egna lärare i 
svenska.

Även A-linjen, det vill säga ”allmänna linjen”, utvecklades genom 
tillkomsten av en rad nya kurser, i bland annat nusvensk gramma-
tik, stilistik och uppsatsskrivning; härigenom tillgodosågs bättre 
modersmålslärarutbildningens behov. Seminarierna uppdelades i 
proseminarier för utarbetande av fackuppsatser samt seminarier för 
pro graduskribenter. Senare tillkom även särskilda kurser i svensk 
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skönlitteratur samt läsning av äldre svenska texter. Kurser i danska 
kom in i programmet redan 1960 och omfattade snart tre timmar per 
vecka. År 1967 skedde ytterligare en uppdelning av institutionens ut-
bildningsprogram. Då delades nämligen A-linjen i ”allmän linje” och 
”den nusvensk-stilistiska studieinriktningen”. Den senare utmärktes 
av nedskurna kurser i nordiska fornspråk och av utvidgade kurser i 
språkteori, nusvensk grammatik och stilistik. Den omfattade endast 
nivåerna approbatur och cum laude, men det fanns möjlighet att ge-
nom tilläggsstudier ta sig över till den allmänna linjens laudaturnivå. 
Under Hummelstedts sista år som professor kunde Svenska institu-
tionen, med sina trots allt begränsade resurser, erbjuda de studerande 
inte mindre än fyra olika utbildningslinjer: allmän linje, nusvensk-
stilistisk linje, linjen för blivande lärare vid finskspråkiga skolor samt 
nordisk filologi. I samband med den stora undervisningsreformen på 
sjuttitalet reducerades utbudet sedan till en utbildningslinje i svenska 
språket (för svenskspråkiga studerande) och en i nordiska språk (för 
finskspråkiga). Samtidigt förnyades hela undervisningsprogrammet, 
bland annat genom en anpassning till de nya läroplaner för grund-
skola och gymnasium som samtidigt utarbetades.

Parallellt med undervisningsprogrammets utveckling skedde en 
utökning av lärarkåren. Hummelstedts eget lektorat från 1946 upp-
delades under en övergångsperiod på två halvtidstjänster, och ur detta 
provisoriska arrangemang framträdde 1962 två fulla lektorstjänster, 
med Ola Mattsson som förste och Sven Andersson som andre lektor. 
Efter Mattssons tragiska bortgång följande år hölls lektoratet obesatt. 
Det omnämndes inte ens i årsredogörelserna. I stället talas det från 
1966 om att ”adjunkturen i svenska var vakant”, och denna adjunk-
tur ombildades 1969 till en biträdande professur, som likaledes hölls 
vakant under Hummelstedts tid. Sedan Sven Andersson 1970 avgått 
med pension, lyckades Eskil Hummelstedt åter förse institutionen 
med två ordinarie lektorstjänster. Sten-Erik Abrahamsson blev lektor 
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I, och Ing-Marie Ferm lektor II. Tillkomsten av det andra lektoratet 
var helt motiverad med tanke på det ansenliga timantal som redan 
var anslaget åt de finska studenternas färdighetsundervisning. Av stor 
betydelse för stabiliteten och kontinuiteten i institutionsarbetet var 
tillkomsten 1967 av en assistentur, vars första innehavare var Peter 
Slotte.

Under Eskil Hummelstedts tid förändrades också de yttre beting-
elserna för svenskundervisningen. Rolf Pipping hade som ende pro-
fessor vid fakulteten haft ett eget arbetsrum i Akademiens lokaler, för 
övrigt beläget i Humanisticums bottenvåning och olyckligtvis så pla-
cerat att han till föreläsande kollegers förargelse måste passera genom 
ett auditorium för att nå det. Under sin första professorstid förfogade 
Eskil Hummelstedt över ett trångt och inklämt rum i Humanisti-
cums källare, och han betraktade sitt ämne och dess studenter som 
mer eller mindre husvilla. Men på höstterminen 1968 kunde Svenska 
institutionen flytta till Sibeliusmuseets gamla lokaler i trähuset vid 
åstranden. Lokaliteterna hade blivit grundligt renoverade, vilket vis-
serligen utplånade en del värdefulla drag i den gamla inredningen, 
men i gengäld gav institutionen rymliga och ändamålsenliga lokaler. 
Inte bara biblioteket utan även det stora seminarierummet var fyllt 
med väggfasta bokhyllor från golv till tak. Detta sammanhängde 
med att undervisningen till en början fortfarande hölls i Humanis-
ticum, medan seminarierummet var avsett att vara det som namnet 
antyder: en plats för seminariets arbete, för forskning och läsning.

Benämningen ”Svenska institutionen” finns belagd först i rektors 
årsredogörelse 1965, och den var ju då befogad med tanke på den för-
hållandevis stora skaran av ordinarie lärare och timlärare. Dessförin-
nan hade man i stället, från 1961, talat om ”Svenska seminariet”. På 
traditionellt sätt var det till detta seminarium som den vetenskapliga 
skolningen och forskningen knöts. En viktig uppgift för seminariet 
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var, enligt Hummelstedts tanke, att fortsätta hans egna studier kring 
de österbottniska dialekterna.

Sedan höstterminen 1987 har Svenska institutionen sina lokaler i 
kvarteret mellan gamla Stortorget och Tavastgatan, närmare bestämt 
längs den medeltida gatstump som fortfarande bär namnet Kloster 
Mellangatan. Institutionens hus anses delvis härstamma från 1700-
talets början, men har genom grundlig renovering kunnat erbjuda 
personal och studerande en modern, rymlig och ljus arbetsmiljö. I 
princip bildar lokalerna tre sektioner, vilka motsvarar institutionens 
uppgifter. Undervisningen meddelas i gårdshuset, där även ett språk-
laboratorium och ett studentpentry är inredda. Administrationen 
ombesörjs i institutionsbyggnadens andra våning, där lärarna har 
sina arbetsrum. Högst uppe ligger biblioteket, ett par forskarrum 
samt ett tidskriftsrum och ett så kallat dialektrum; denna våning är 
naturligtvis främst avsedd för de studerandes självverksamhet, bland 
annat för författandet av större och mindre uppsatser. Institutionens 
bibliotek är speciellt sammansatt med tanke på behovet av litteratur 
för föreläsningar och självstudier.

Efter Eskil Hummelstedts avgång från professuren framlades från 
Svenska institutionen fyra doktorsavhandlingar, vilka delvis förbe-
retts redan under hans tid. Peter Slotte behandlade i sin avhandling 
(1978) sjönamnen i Karlebynejden, ett språkligt gränsområde som 
ger stoff för jämförelser mellan svensk och finsk namngivning. Slot-
tes huvuduppgift var emellertid att utifrån topologiska iakttagelser 
bestämma efterledernas betydelse, till exempel vilken skillnad som 
eventuellt föreligger mellan vatten med namn på -sjö(n), -träsk(et) 
respektive -vattnet. I en utförlig recension framhöll fakultetsoppo-
nenten att ”knappast någonsin har ett nordiskt naturnamnsmaterial 
fått en så grundlig genomgång ur olika synvinklar”.

En utgångspunkt för Marianne Nordmans avhandling Stil och 
struktur i Jarl Hemmers En man och hans samvete (1981) var romanens 
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heterogena karaktär. Nordman visar att detta inte bara beror på ro-
manens splittrade tillkomsthistoria, utan även motsvarar en avsiktlig 
tendens i kompositionen – att i första delen spegla den dagboksskri-
vande huvudpersonens splittrade natur, och i andra delen ställa hans 
psykiska samling mot bakgrund av andras växlande känslor och 
stämningar. Den språkliga analysen är här på ett känsligt sätt under-
ordnad romanens innehåll och komposition.

Under sjuttitalet nåddes Svenska institutionen även av den nya 
lingvistik som har sin upphovsman i amerikanen Noam Chomsky. 
Övergången från ”traditionell grammatik” till ”transformations-
grammatik” blev abrupt; man saknar de stadier som utgörs av den 
centraleuropeiska fonemteorien, den danska glossematiken och den 
amerikanska strukturalismen. Pionjären på institutionen var Erik 
Andersson, som betecknande nog erhållit en del av sin utbildning 
i Madison, Wisconsin, och sedan ytterligare skolats i Nils Erik En-
kvists textlingvistiska forskargrupp. Andersson var väl inläst i den 
allra modernaste lingvistiken, med tyngdpunkt på den postchomsky-
anska semantiska syntaxen, men han hängav sig ingalunda åt någon 
nyförvärvad frälsarfanatism utan förvånade sina läsare med att även 
behandla klassiker som Noreen och Jespersen med förståelse och res-
pekt. Hans avhandling Verbfrasens struktur i svenskan (1977) är (som 
underrubriken anger) ”en studie i aspekt, tempus, tidsadverbial och 
semantisk räckvidd”. Det är alltså ett både centralt och omfattande 
ämne, dessutom outtömligt komplicerat. Erik Andersson har därför 
inte kunnat påtaga sig att undanröja alla de problem som staplat sig i 
hans väg. Arbetet är emellertid grundläggande, och knappast någon 
som i fortsättningen sysslar med modern svensk syntax kan förbigå 
det. Bland annat på denna merit erhöll Andersson förtroendet att 
ingå i den grupp om tre förtjänta forskare som Svenska Akademien 
1986 tillsatte för att utarbeta en ny heltäckande svensk grammatik. 
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Erik Andersson utnämndes 1977 till biträdande professor vid institu-
tionen och 1991 till dess professor i svenska språket.

Under åttitalet utgav en forskare vid Svenska institutionen yt-
terligare två arbeten om centrala frågor i modern svensk grammatik. 
I Existentialkonstruktionen i svenskan (1980) behandlade Marketta 
Sundman (som i Helsingfors skolats i allmän språkvetenskap) det 
vanliga sättet att i svenskan inleda en sats med ett semantiskt inne-
hållslöst men formellt betydelsefullt det (det finns mjölk i kylskåpet). 
Denna enkla utgångspunkt gav upphov till ingående jämförelser 
med syntaktiskt likartade satser. För sin doktorsavhandling valde 
Sundman sedan ett ännu mer omfattande ämne, nämligen Subjekt-
val och diates i svenskan (1987). Utgångspunkten är här att i en sats 
spelar olika nominala konstituenter som substantiv och pronomen 
olika roller, och språksystemet ger en rik uppsättning möjligheter att 
fördela olika roller på olika satsdelar. Den mest karakteristiska skift-
ningen ligger i ”diatesen”, det vill säga i växlingen mellan aktiv och 
passiv verbform. Sundmans undersökningar utarbetades med Erik 
Andersson som huvudhandledare. De befäste ytterligare intrycket 
att det grammatiska studiet vid institutionen nått det stadium som 
Rolf Pipping efterlyst redan på trettitalet: empiriska undersökningar 
baserade på en grundlig diskussion av studiets principer och teore-
tiska förutsättningar – samt en öppen redovisning av oklarheter och 
alternativa tolkningsmöjligheter.

Ett uttryck för institutionens nyorientering var att professurens 
benämning ånyo ändrades. Sjöros tillägg ”och nordisk filologi” 
ströks med motivering att institutionen måste inrikta sina begrän-
sade resurser på det inom ämnesområdet mest centrala, inte minst 
med hänsyn till det moderna samhällets inklusive skolans krav. Ut-
bildningen hade successivt utvecklats till att omfatta allt fler kurser 
i det moderna språket, vilket medfört en motsvarande breddning i 
valet av ämnen för pro graduavhandlingar. Under sådana omständig-
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heter vore det omöjligt att även bedriva någon seriös forskning och 
utbildning i nordisk filologi, särskilt som institutionen saknade fasta 
lärartjänster i de nordiska grannspråken. Däremot tillförde Marketta 
Sundman genom sin tvåspråkighet institutionen en viktig kompetens 
i utbildningen av finskspråkiga studerande; dessa kunde nu erbjudas 
avancerade kurser i kontrastiv svensk-finsk grammatik, i bilingualism 
och översättningsteori. Ett viktigt arbete utförde Sundman som hu-
vudansvarig för den stora konferensen Svenskans beskrivning 17, som 
institutionen anordnade i maj 1989 med ett par hundra deltagare 
från Finland och Sverige. Svenska institutionen hade för övrigt också 
i april 1972 fungerat som värd för en sammankomst (den sjunde) i 
denna serie av konferenser för studiet av modern svenska.

Professuren innehades 1975–1990 av Bengt Loman, som kom 
till Åbo 1973 efter att ha skrivit en avhandling om fornsvensk ord-
bildning, varit verksam som lektor vid Köpenhamns universitet och 
ordboksredaktör i Lund (Svenska Akademiens ordbok) samt forskat 
i amerikanska negerdialekter (Center for Applied Linguistics, Wash-
ington, D.C.) och svenskt talspråk (Talsyntax, Lund). Språkteoretiskt 
hade Loman tagit starka intryck av den danska glossemantiken 
och den amerikanska Bloomfieldskolan. Detta kombinerade han 
med erfarenheter av den sociolingvistiska rörelse som utvecklades 
i USA under sextitalet med William Labov som banbrytare. Han 
upptäckte då att beskrivningen av språkets sociala variation inte kan 
kombineras med den generativa grammatikens modeller, medan 
däremot den tills vidare undanställda strukturalismen fortfarande 
var en användbar metod. Denna tillämpades bland annat i en rad 
pro graduavhandlingar om de finlandssvenska dialekternas ljud- och 
formlära, vilka utarbetades vid Lomans seminarier. För dessa lades 
en god grund i de kurser i dialektologi, vilka hölls av Ing-Marie 
Loman, som vid sidan av en omfattande undervisning publicerade 
studier över åländska, estlandssvenska och österbottniska texter. 



232

Åbo Akademi

Bengt Loman och Erik Andersson erhöll också efter Hummelstedt 
uppdraget att redigera tidskriften Folkmålsstudier. Efter ankomsten 
till Åbo sökte Loman arbeta sig in i den finlandssvenska nordistikens 
traditioner och aktuella problem, bland annat genom att intressera 
sig för modersmålsundervisningen. Han ägnade också mycken tid åt 
att studera sin vetenskaps historia. Ett resultat av detta var den över-
sikt över svensk språkvård från gustaviansk till oscariansk tid, som 
han utarbetade på uppdrag av Svenska Akademien med anledning av 
dess tvåhundraårsjubileum 1986. Föreliggande översikt är ett annat 
resultat av hans läsning av föregångarnas arbeten.

Svenska språket och nordiska språk vid Åbo Akademi 
1993–2003

Undervisning och personalresurser

Under den tioårsperiod som saknas i Bengt Lomans översikt, det 
vill säga 1993–2003, har Svenska institutionen varit en av de största 
institutionerna vid Åbo Akademis humanistiska fakultet. Liksom på 
Lomans tid ger institutionen fortsättningsvis utbildning i två ämnen: 
svenska språket, som är avsett för studenter som har utexaminerats 
från ett svenskspråkigt gymnasium, och nordiska språk, som är 
avsett för studenter som har utexaminerats från ett finskspråkigt 
gymnasium. Båda ämnena har ungefär lika många studenter, och de 
kan studeras antingen som huvudämne eller som biämne. Därtill är 
det möjligt att välja mellan olika inriktningsalternativ: allmän linje, 
lärarlinje och fackspråkligt-merkantil linje. Hösten 2004 inleds för 
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studenter med svenska som modersmål ett experiment med en över-
sättarlinje där finskan är källspråket och svenskan målspråket.

De kurser som erbjuds på institutionen är delvis gemensamma, 
delvis olika för ämnena svenska och nordiska språk. Gemensamma 
är samtliga fördjupade studier, medan grund- och ämnesstudierna 
till stor del är olika för de båda ämnena. Indelningen mellan kurser 
i svenska och nordiska språk är emellertid inte rigid utan studen-
terna får även välja det andra ämnets kurser. Den förskjutning av 
undervisningens tyngdpunkt från fornspråken till det samtida språk-
et och dess variation som Loman omtalar i sin översikt har under 
den senaste tioårsperioden blivit allt mer påtaglig. Idag handlar 
undervisningen bland annat om grammatik, språkriktighet, stilistik, 
textanalys, språkhistoria, dialektologi, språksociologi, språkinlär-
ning, språkvetenskaplig metodik, nordisk litteratur och nordiska 
grannspråk (främst modern danska och norska). Dessutom ingår 
språkfärdighetsövningar av olika slag. Kursutbudet återspeglar den 
brokighet som kännetecknar yrkesvalet hos de utexaminerade. Dessa 
arbetar bland annat som lärare, informatörer, språkvårdare, språk-
experter, journalister, översättare, ordboksredaktörer, arkivarier och 
språkforskare.

En del av den personal som utnämndes under Bengt Lomans 
tid har varit kvar på institutionen även under den senaste tioårspe-
rioden. Professor Erik Andersson innehar fortfarande den så kallade 
första professuren i svenska. FD Marketta Sundman utnämndes till 
biträdande professor 1993, och hon innehade denna tjänst ända till 
år 1998, då hon blev utnämnd till professor i nordisk filologi vid Åbo 
universitet. Tjänsten var vakant i tre års tid, och den ledigförklara-
des år 2001 som en högre professur, benämnd ”andra professuren i 
svenska”. Professor Lars Wollin från Uppsala universitet utnämndes 
till tjänsten 2003 men handhade den redan från hösten 2002. Till 
lektoratet i svenska utnämndes FL Sonja Vidjeskog 1994. Hon inne-
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hade tjänsten fram till år 2001, då hon anställdes av Åbo Akademis 
språktjänst. Tjänsten utlystes år 2002 och samma år utnämndes FD 
Gunilla Harling-Kranck till den. FM Ing-Marie Loman innehade 
det andra lektoratet i svenska fram till sin pensionering år 2003, och 
därefter ombildades detta lektorat till en ny typ av tjänst, akademi-
lektorat. FD Saara Haapamäki utnämndes till innehavare av denna 
tjänst. Utöver de två ordinarie professorstjänsterna och de två ordi-
narie lektorstjänsterna har institutionen även haft en assistenttjänst. 
Denna innehades under åren 1994–2002 av Saara Haapamäki. År 
2002 utnämndes FL Viveca Rabb till tjänsten. Utöver institutionens 
ordinarie tjänster har Stiftelsen för Åbo Akademi en längre tid be-
kostat ett lektorat i danska. Lektoratet har under den senaste tioårs-
perioden handhafts av mag. art. Ruth Mulvad, mag. art. Per Sandal, 
mag. art. Martin Haastrup Strøm och mag. art. Jon Høyer.

Åbo Akademi har genomfört några ganska omvälvande reformer 
under den sista tioårsperioden. De har även haft påtagliga konse-
kvenser för institutionens vardag. Två stora förändringar ägde rum 
år 2001: övergången till ett system med tre terminer (hösttermin, 
vintertermin och vårtermin) och sammanslagningen av institutioner 
vid humanistiska fakulteten. Vid denna tidpunkt slutade Svenska 
institutionen existera som en självständig administrativ enhet. I stäl-
let blev svenskämnet en del av Institutionen för språk och kultur, en 
institution som innefattar alla ämnen vid humanistiska fakulteten 
med undantag för psykologi.
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Professorernas forskning

Bengt Loman liknar ovan universitetsinstitutioner vid vägkorsningar 
och väljer att koncentrera sig på det som forskarna uträttade vid 
själva vägkorsningen, inte på det de gjort innan de kom till institu-
tionen eller efter att de lämnat den. Också jag kommer i min översikt 
över forskningen i svenskämnet att koncentrera mig på vad lärare 
och forskare uträttat i korsvägen. Först och främst är det skäl att 
nämna att Loman själv var en ytterst mångsidig forskare som i stor 
utsträckning bestämde bilden av den forskning som bedrevs på in-
stitutionen. Det torde därtill vara befogat att säga att institutionens 
forskning även efter Lomans pensionering 1991 och bortgång 1993 
i mångt och mycket präglats av hans mångsidiga forskarprofil. Det 
är i synnerhet hans intresseområden dialektologi, språksociologi och 
vetenskapshistoria som har fortsatt att leva kvar i ämnets forskning 
– egentligen ända fram till idag.

Professor Erik Anderssons specialintresse har fortfarande varit 
svensk syntax. Svenska Akademiens grammatik, som han under sin 
tjänstlediga period 1986–1990 var med om att författa, utkom slut-
ligen i fyra band år 1999 (Teleman & Hellberg & Andersson 1999). 
Under tiden skrev han en rad specialartiklar om ordföljd och kon-
struktionsväxling, rörelseverb och måladverbial, samt om gramma-
tiska kategorier som pronomen, genus och modus (se t.ex. Andersson 
1992a, 1992b, 1993a, 1997, 2000). Han producerade också en läro-
bok, Grammatik från grunden (Andersson 1993b), som fortfarande 
används som grundbok i ämnets undervisning. Därutöver engage-
rade han sig för grammatikdidaktik i den finlandssvenska skolan (se 
t.ex. Andersson & Slotte 1994). Samtidigt var han fortsättningsvis 
medlem av Svenska språknämnden i Finland och publicerade några 
uppsatser ämnade för en bredare publik, delvis om klassiska gram-
matiska ämnen som subjektsregeln, men också om finlandssvenskans 
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situation (se t.ex. Andersson & Reuter 1997). Sitt litteraturintresse 
har han odlat inte bara som sonettskribent utan också i artiklar om 
finlandssvenskt litterärt språk (se t.ex. Andersson 1996). Andersson 
engagerade sig också i den nya forskarutbildning som startade 1995. 
Under en fyraårsperiod var han ansvarig ledare för forskarskolan 
Språkkontakt och kommunikation, ett samarbetsprojekt mellan 
Åbo Akademi och Åbo universitet med sex doktorandtjänster. Un-
der följande fyraårsperiod fungerade han som handledare inom den 
landsomfattande forskarskolan LANGNET. Därtill har han varit 
aktiv inom administrationen till exempel som dekanus 1999–2001, 
samt som ordförande i Akademiens språknämnd och Språktjänsts 
direktion.

Biträdande professor Marketta Sundman forskade under perioden 
1993–1998 framför allt om tvåspråkiga finlandssvenska skolelevers 
kompetens i svenska och finska. Forskningen tillhörde projektet 
Tvåspråkigheten i skolan, som under 1985–1989 hade finansierats av 
Utbildningsstyrelsen. Förutom en rad artiklar gav hon ut en forsk-
ningsrapport om projektet, Tvåspråkigheten i skolan. En undersökning 
av språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga skolelever i Finland. Denna 
publicerades 1994 i institutionens skriftserie (Sundman 1994b). Hon 
gav även ut en bok om tvåspråkigheten hos finlandssvenska skol-
elever, Barnet, skolan och tvåspråkigheten (1998). Ett annat av Sund-
mans forskningsintressen har gällt kontrastiv svensk-finsk syntax. 
Under den aktuella tidsperioden gav hon bland annat ut artiklar om 
nominalfrasens struktur i svenskan och finskan (Sundman 1993), 
om species i svenskan och finskan (Sundman 1994a) samt om species 
och artikelbruk hos finska inlärare av svenska (Sundman 1995).

Professor Lars Wollins forskning har delvis tillfogat ämnet nya 
områden. Ett av hans forskningsintressen har gällt det tema som är 
inskrivet i ämnesbeskrivningen för hans professur, nämligen ”språk-
lig variation”. Wollin har studerat framväxten av en social variation 
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i svenskt språkbruk i ett historiskt perspektiv och försökt spåra evi-
densen för detta så långt tillbaka i tiden som möjligt. Det styrande 
språkteoretiska konceptet är diglossi. (Se Wollin 2003a, 2003b.) 
Besläktat med detta tema är det Birgitta-filologiska: diglossi- och 
variationsidéerna vinklas mot studiet av den specifikt birgittinska 
svenskan, dess samspel med latinska källtexter och dess vittnesbörd 
om samtidens skriftlighet och språkkultur (se Wollin 2003c). I 
samma anda arrangerade Wollin oktober 2003 ett ämnesöverskri-
dande tvådagarssymposium kring temat ”Birgitta i språket, bilden 
och tiden”, under medverkan av experter från Sverige och Finland. 
Hösten 2002 lanserade han ett nytt större forskningsprojekt, med 
arbetsnamnet 1800 -talets svenska fiktionsprosa i Sverige och Finland, 
som erhållit stöd från Finska Vetenskaps-Societeten. 

Lärdomsprov

En doktorsavhandling som hör till den dialektologiska forsknings-
traditionen och som lades fram samma år som Bengt Loman dog är 
Maj-Len Rönkäs avhandling Termer för slåtter och skörderedskap. Fin-
landssvensk ordgeografi i nordiskt perspektiv (1993). Rönkäs avhandling 
syftar till att belysa slåtter- och skördeterminologin i finlandssvenska 
dialekter för att därmed kunna ge bidrag till kännedomen om de 
finlandssvenska dialekternas ordgeografiska indelning. De redskap 
(samt delar av dem) vilkas terminologi står i fokus för studien är 
räfsan, lien, slagan, risslet, kastskoveln och vannan. Sammanlagt är 
det fråga om 13 redskap eller redskapsdelar. Teoretiskt-metodiskt hör 
avhandlingen hemma i en referensram som är präglad av dialektgeo-
grafi och ord-och-sak-forskning (Wörter und Sachen). Det primära 
materialet utgörs av orduppteckningar i olika dialektarkiv i Norden. 
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De studerade beläggen härstammar från förra hälften av 1900-talet. 
Arkivmaterialet jämförs i en viss utsträckning med ett intervju- och 
enkätmaterial, insamlat i Svenskfinland (företrädesvis Österbotten) 
under 1960- och 1970-talen. I Rönkäs syfte ingår det att studera den 
finlandssvenska dialektala redskapsterminologin i ett större nordiskt 
perspektiv, i synnerhet i förhållande till sverigesvenska dialekter, men 
i en viss utsträckning även i förhållande till danska, estlandssvenska 
och norska dialekter samt till isländskan. Hennes slutresultat blir att 
den finlandssvenska redskapsterminologin liknar den i sverigesven-
ska dialekter, varför man enligt henne inte kan betrakta Svenskfin-
land som en i språkligt hänseende från Sverige åtskild enhet.

Ett år innan Rönkä disputerade, det vill säga 1992, hade en 
annan av Lomans elever, Sonja Vidjeskog, lagt fram sin licentiatav-
handling om vävterminologin i Pedersöre–Purmodialekten i norra 
Österbotten. Avhandlingen publicerades i tidskriften Folkmålsstudier 
1993 under rubriken ”Vävterminologin i en österbottnisk dialekt 
– ett begreppsområde under utveckling”. Också denna avhandling 
följer ord-och-sak-forskningstraditionen men kombinerar den med 
sociolingvistisk dialektgeografi i Peter Trudgills tappning. Syftet 
med avhandlingen är att studera förändringar i den dialektala väv-
terminologin. Detta fullföljs genom att ta fasta på så kallad skenbar 
tid och välja informanter från tre åldersgrupper för undersökningen. 
Informanterna är 24 till antalet och jämnt fördelade på de tre ålders-
grupperna. Det primära materialet består av vävtermer som infor-
manterna angett i en intervju som utgick från en lista med 89 vävter-
mer kombinerade med bilder på de avsedda vävredskapen. Vidjeskog 
kan konstatera att en knapp tredjedel av de undersökta termerna 
uppvisar en åldersbetingad variation och att det då ofta är fråga om 
att yngre informanter använder standardspråklig terminologi i stäl-
let för dialektal. Detta antar hon ha sin orsak i att de nya termerna 
förmedlats via kurser och litteratur om vävning.
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Saara Haapamäkis licentiatavhandling 1994 hör till språksociolo-
gins område. Den heter ”Språk de e som snöre.” En studie av tjugo kur-
ders svenska språkfärdighet och publicerades år 1995 i institutionens 
skriftserie. Arbetets syfte är att beskriva tjugo invandrares muntliga 
språkfärdigheter i svenska efter ett års vistelse i den västnyländska 
staden Ekenäs. Därutöver syftar avhandlingen till att på ett generellt 
plan diskutera teoretiska grundvalar för testning och beskrivning av 
språkfärdigheter. Den övergripande teoretiska ram inom vilken ana-
lysen utförs är talaktsteorin i John L. Austins tappning. Materialet 
består av inspelade intervjuer med de tjugo kurdiska informanterna, 
av vilka hälften är barn och hälften vuxna. Vid inspelningstillfäl-
let hade samtliga vistats i Svenskfinland ett år och deltagit i en nio 
månaders språkkurs i svenska. Resultaten visar att informanternas 
kunskaper i svenska ligger på en mycket varierande nivå och att detta 
särskilt för de vuxna informanternas del kan förklaras med hänsyn 
till utbildningsbakgrund och kontakter med svenskan utanför språk-
kursen.

Efter Lomans bortgång uppstod en lucka i den dialektologiska 
forskningen på institutionen. Detta förhållande ändrades emellertid 
tio år senare genom Viveca Rabbs licentiatavhandling Förändrings-
tendenser i ett nutida grammatiskt genussystem (2002), som fokuserar 
på förändringar i genussystemet i Kvevlaxdialekten i Österbotten, 
även här med hänsyn till variationen i skenbar tid. Rabb beskriver 
dels variationen i genusval hos tre olika generationer, dels försöker 
hon finna orsaker till variationen. Teoretiskt-metodiskt är det när-
mast fråga om en sociolingvistisk variationsanalys. Materialet utgörs 
av 36 informanters självrapportering av genusvalet beträffande 128 
substantiv, närmare bestämt valet av demonstrativt pronomen (den 
där) och substantivets bestämda slutartikel i singularis. Informan-
terna härstammar från fyra olika byar i före detta Kvevlax kommun, 
och de är köns- och åldersmässigt relativt jämnt fördelade. Resultat-



240

Åbo Akademi

en visar att de traditionella starka maskulina substantiven i hög grad 
är genusbevarande, medan de starka feminina substantiven (särskilt 
hos de yngsta informanterna) mest är utsatta för genusbyte och för-
lorar terräng till förmån för maskulint genus. Detta överensstämmer 
med utvecklingen i många sverigesvenska och sydfinlandssvenska 
dialekter.

Haapamäkis doktorsavhandling Studier i svensk grammatikhisto-
ria (2002) kombinerar två tyngdpunkter i institutionens forsknings-
profil, grammatik och vetenskapshistoria. Hon skisserar en bild av 
svensk grammatikskrivning från slutet av 1600-talet till början av 
1970-talet. Studien täcker alltså den typ av grammatikskrivning som 
med en vid och emellanåt även pejorativ term kallas ”traditionell 
grammatik”. Primärmaterialet utgörs av ett urval av svenska språk-
läror, som är avsedda som modersmålsgrammatikor. Den teoretiska 
ram inom vilken det historiska materialet tolkas är hermeneutiskt 
grundad och kan karakteriseras som diakron-narrativ historieskriv-
ning. Utgångspunkten ligger i utvalda frågeställningar rörande den 
konceptuella nivån (framför allt språk- och grammatikbegreppet), 
den kategoriala nivån (ordklass- och satsdelsindelningen) samt app-
likationsnivån (dvs. hur grammatikerna illustrerar sin ansats med 
hjälp av objektspråkliga exempel). I slutet av avhandlingen diskute-
ras de behandlade grammatiska konceptionerna i ljuset av Thomas 
Kuhns teori om vetenskapsutvecklingen och med hänsyn till frågan 
om vetenskapligt framsteg. Haapamäki pläderar för en historisering 
av framstegsbegreppet, vilket innebär ett avståndstagande från 
möjligheten att förknippa den svenska grammatikens historia med 
föreställningen om en ackumulativ kunskapstillväxt. Det faktum att 
den svenska grammatikens historia redan före den generativistiska 
vändpunkten uppvisar en komplex mångfald av perspektiv på studie-
objektet föranleder henne att problematisera begreppet ”traditionell 
grammatik”, uppfattat som något välavgränsat och homogent.
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Konferenser och skriftserier

Under den senaste tioårsperioden har institutionen fungerat som 
värd för två större konferenser, Svenskan i Finland 4, år 1997, och 
Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning år 2001 (tillsam-
mans med ämnet nordisk filologi vid Åbo universitet). Institutionen 
har en oregelbundet utkommande skriftserie, Skrifter från Svenska 
institutionen vid Åbo Akademi, av vilken det hittills kommit ut fyra 
nummer.

Avslutning

År 2003 står svenskämnet vid Åbo Akademi återigen inför nya refor-
mer och utmaningar. Ämnet lämnar de lokaler som det sedan 1988 
haft i det Rettigska komplexet på Nunnegatan och flyttar i början 
av år 2004 till det så kallade Arkenkvarteret, nyrenoverade fabriks-
lokaler vid Aura å. Treterminssystemet och institutionsindelningen 
kommer inom den närmaste framtiden att omprövas, och läget är för 
tillfället ännu något oklart. Sist men inte minst kommer övergången 
till Bolognasystemet sannolikt att medföra stora förändringar i exa-
menssystemet och i undervisningen.
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Nordistiken vid Åbo universitet

Tillkomsthistoria

När Turun Suomalainen Yliopisto (namnet ändrat till Turun 
yliopisto år 1927) grundades år 1920, hörde en professur i svenska 
språket av lättförståeliga skäl inte till de lärostolar som skulle inrät-
tas först. Universitetet sågs, åtminstone till en början, såsom också 
det ursprungliga namnet antyder, som en finsk motpol till stadens 
svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi, som grundats två år tidi-
gare (1918). I själva verket dröjde det hela fyrtio år, innan en lärostol 
i ämnet kom till vid Turun yliopisto. Professuren i nordisk filologi in-
rättades vid universitetet år 1960, för övrigt samtidigt med professu-
ren i klassisk filologi. Det berättas att påstötningar hos universitetets 
ledning om att starta undervisning i svenska gjorts av dåvarande pro-
fessorn i svenska vid Åbo Akademi Eskil Hummelstedt, vars egen in-
stitution inte längre kunde ta hand om den snabbt växande ström av 
finskspråkiga studenter som sökte sig till den så kallade B-linjen vid 
Akademien (en linje avsedd för lärare vid finskspråkiga skolor, star-
tad 1959). Den nyinrättade tjänsten handhades först på förordnande 
av professor Carl-Eric Thors, FD Ola Mattsson, FD Olav Panelius, 
professor Eskil Hummelstedt och FL Bertel Fortelius. Som sökande 
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till professuren anmälde sig vid ledigförklarandet 1960 docenten 
Lars Huldén, docenten Pierre Naert och professor Carl-Eric Thors. 
Efter att ha hört fyra sakkunniga, professorerna Olav Ahlbäck, Valter 
Jansson, Hans Kuhn och Peter Skautrup, ställde fakulteten Pierre 
Naert främst. Till lärostolens första ordinarie innehavare utnämndes 
29.5.1962 FD, docenten i nyare nordisk och allmän språkvetenskap 
vid Lunds universitet Pierre Naert. Nämnda dag kunde Pierre Naert 
fira både sin professorsutnämning och sin 46-årsdag, han var nämli-
gen född den 29 maj 1916.

Professorer

Pierre Naert (1962–1971)

Pierre Naert kan väl betraktas som något av en rara avis inom Fin-
lands nordistkår: en man av fransk börd som professor i nordisk fi-
lologi vid ett finskspråkigt universitet i Finland. Han var född i Albi 
i departementet Tarn i Languedoc i södra Frankrike och båda hans 
föräldrar hörde till nationella minoriteter i landet: modern var infödd 
talare av occitanska och fadern flamländare. Denna hans bakgrund 
torde ha bidragit till hans livslånga lidelse för de små språkens och 
minoriteternas rätt. Han var bland annat med om att grunda or-
ganisationen Association internationale pour la défense des langues et 
cultures menacées, vars generalsekreterare han var fram till 1969. Det 
franska språkförtrycket i det provensalska Sydfrankrike upprörde 
honom, för att inte tala om ainufolkets öde. För finlandssvenskarnas 
språkliga situation hade han stor förståelse och ansåg bland annat 
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att Hugo Bergroths stränga purism sannolikt mera skadat än gagnat 
finlandssvenskarnas sak.

Pierre Naert avlade magisterexamen med tyska som huvudämne i 
Sorbonne 1938. Läsåret 1936–1937 var han lektor i franska i Reykja-
vik, där han lärde sig tala isländska flytande. Hösten 1939 kom han 
med sin maka till Lund som stipendiat och i Lund skulle han stanna 
tills han blev åbobo. Svensk medborgare blev han 1960. Nordiska 
språk hade han börjat studera redan i Paris och dessa studier fortsatte 
han i Lund, främst som lärjunge till Erik Noreen. Sin licentiatexa-
men avlade Pierre Naert i Uppsala 1943 och sex år senare disputerade 
han i Lund på en avhandling om Vilhelm Ekelunds säregna stil: 
Stilen i Vilhelm Ekelunds essayer och aforismer. Med en inledning om 
stilistikens förutsättningar och arbetsmetoder. Doktorsavhandlingen 
innehåller ett stort och värdefullt inledningskapitel, där författaren 
efter en kritisk genomgång av tidigare definitioner av begreppen stil 
och stilistik definierar stilen som det individuella språk(bruk)et och 
stilistiken som det individuella språk(bruk)ets lingvistik (”la linguis-
tique de la parole”), i motsats till det allmänna språkets och framför 
allt språksystemets lingvistik (”la linguistique de la langue”). Naerts 
stilbegrepp är lingvistiskt och han vill avgränsa stilistiken från inne-
hållsforskningen (ämnen som motivval, person- och miljöskildring 
osv.). I anslutning till Friedrich Kainz går Naert från verkan till 
formen, från stilupplevelse till stildrag och grupperar sitt material i 
affektiva, intellektuella och aktiva stildrag. Som forskare var Naert 
påverkad av den strukturalistiska lingvistiken och i 1940-talets Lund 
torde han – kanske vid sidan av Bertil Malmberg – ha varit bäst in-
satt i de strukturalistiska idéerna i Ferdinand de Saussures och Prag-
skolans tappning. För övrigt var det i Danmark som dessa idéer först 
slog rot och ledde till nytänkande i Norden, man behöver bara tänka 
på forskarnamn som Louis Hjelmslev, Paul Diderichsen och Viggo 
Brøndal. När Diderichsen 1946 gav ut sin danska skolgrammatik 
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Elementær dansk Grammatik, där han tillämpade strukturala och 
glossematiska synpunkter, skrev Naert en insiktsfull recension i Arkiv 
för nordisk filologi 63 (1948). Enligt recensenten kunde man karakte-
risera grammatiken som ”ett stort anlagt försök till syntes mellan den 
traditionella grammatiken och de strukturalistiska teorier som under 
de två sista decennierna med känd storslagenhet utarbetats i Dan-
mark” (s. 232). Det var således inte överraskande att både Diderich-
sens grammatik och Hjelmslevs Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse 
ingick i de kursfordringar som Naert införde i ämnet, när han kom 
till Åbo. I en översikt över finlandssvensk språkforskning, publicerad 
1968 i Zeitschrift für Mundartforschung (Beihefte, Neue Folge Nr 6), 
konstaterar han med beklagande att ”der strukturelle Gesichtspunkt 
noch kaum Eingang in die finnlandsschwedische Sprachforschung 
gehabt hat” (s. 397).

På en helt annan mark, även rent geografiskt, rörde sig Pierre 
Naert i sin nästa monografi: La situation linguistique de l’aïnou: 
I. Aïnou et indoeuropéen (Lund 1958). Här gav han sig i kast med 
det isolerade, numera nästan utdöda ainuspråket, som talats i det 
nordliga Japan, på södra Sachalin, Kurilerna och i sydligaste Kam-
tjatka. I sin undersökning kunde Naert påvisa häpnadsväckande 
korrespondenser mellan ainu och det rekonstruerade indoeuropeiska 
ord- och formmaterialet, som knappast kan bero på en slump. Sin tes 
om ainuspråkets indoeuropeiska ursprung verkar Naert dock under 
sina senare år själv ha övergivit. Han lämnade sin ainuforskning 
och ägnade sig åt jämförande ordstudier inom främst tokhariskan 
(”Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropé-
ens” I–IV, Orbis 13–, 1964–). Han lärde sig även baskiska, som han 
ägnade flera inträngande studier.

Redan som 20-åring hade Pierre Naert kommit till Island och 
västnordiskan låg överhuvud honom varmt om hjärtat. Redan hans 
första tryckta skrifter från 1930-talet handlade om isländskt språk 



249

Nordistiken vid Åbo universitet

och isländsk diktning. Under sina sista år hade han planer på en bok 
om isländsk syntax, men sjukdomen kom hindrande emellan. En av 
hans sista tryckta skrifter hör hit, artikeln ”Góður maðurinn. En 
studie över den syntaktiska kombinationen obestämt–bestämt i is-
ländskan, särskilt den nyare isländskan” (Arkiv för nordisk filologi 84/
1969 s. 115–130). Samma år, 1969, trycktes en artikel om isländsk 
och färöisk fonetik (”La différenciation des consonnes en corrélation 
quantitative en islandais et féroyen”, Orbis 18/1969 s. 427–438).

Pierre Naert avled den 4 juni 1971, endast 55 år gammal. De två 
monografierna av hans hand, båda lika originella och uppseende-
väckande, hade tillkommit före hans åbotid. Men som forskare var 
han rastlöst verksam in i det sista och i fråga om bredden är hans 
vetenskapliga produktion (drygt 70 titlar) helt unik för en professor i 
nordisk filologi: där ingår allmänlingvistiska teoretiska diskussioner 
och de särspråkliga undersökningarna handlar inte bara om nord-
iska språk, utan även om finsk-ugriska språk, ainu, tokhariska och 
baskiska. Även hans språkkunskaper var imponerande: han talade 
obehindrat ett tiotal språk.

Både som föreläsare och examinator var Pierre Naert krävande och 
många av eleverna, särskilt de något svagare, hyste väl en rädsla för 
honom. Egentligen var han bara intresserad av elever med ”utmärkta 
insikter”, elever som kunde tillgodogöra sig hans undervisning och 
ge hopp om vetenskaplig återväxt. För dessa elever engagerade han 
sig varmt. De elever som kom i närmare kontakt med honom, till 
exempel på institutionskollegiets sammanträden eller på postsemi-
narier på krogen Hämeenportti, kunde uppleva sin professor som en 
charmerande sällskapsmänniska.
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Bertel Fortelius (1973–1992)

Efter Pierre Naerts frånfälle 1971 handhades professuren på förord-
nande av biträdande professorn i ämnet Bertel Fortelius, som också 
sökte den ledigförklarade tjänsten. Andra sökande var den tillför-
ordnade biträdande professorn, FL Christer Laurén och professorn, 
FD Tryggve Sköld, den senare av rikssvensk börd. Som sakkunniga 
hördes professorerna Sigurd Fries, Ulrich Groencke, Gösta Holm och 
Carl-Eric Thors. Sedan både Laurén och Sköld senare återtagit sin 
ansökan, kvarstod Fortelius som enda sökande och blev utnämnd till 
tjänsten 22.11.1973.

Bertel Fortelius (1927–) är infödd åbobo och studerade svenska 
vid Åbo Akademi, där Rolf Pipping var hans lärare. Han blev fi-
losofie licentiat 1957 och disputerade 1965 för doktorsgraden på 
avhandlingen Historia Trojana eller Troya Borgdzs Chröneka. Studier 
över språk och stil i en svensk 1500-talstext. I. Förhållandet till den la-
tinska förlagan. Lokaliseringen av språkformen. Fornsvenska texter och 
språkdrag hade då redan blivit ett traditionellt avhandlingsämne vid 
Åbo Akademi: före Fortelius hade Olav Ahlbäck, Carl-Eric Thors, 
Ola Mattsson och Björn Pettersson disputerat på fornsvenska ämnen. 
Christer Lauréns avhandling av år 1972 fortsätter denna tradition. 
Översättningen av Historia Trojana fullbordades enligt handskrift-
ens egen utsago visserligen 1529, men texten brukar räknas till den 
yngre fornsvenska litteraturen. Såsom av titeln framgår har Fortelius 
doktorsavhandling ett dubbelt syfte, dels att utpeka den direkta la-
tinska förlagan, dels att lokalisera översättaren. Avhandlingen följdes 
1969 av Nya Historia Trojana-studier. Översättningsteknik, stil, syntax, 
lånord (Studier i nordisk filologi 57). I inledningskapitlet återkommer 
författaren här till frågan om den svenska textens direkta latinska 
förlaga och tar ställning till den kritik som opponenten Hans H. 
Ronge i sin recension riktat mot avhandlingen på denna punkt. 
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Fortelius är nu böjd att ge Ronge rätt i att översättarens förlaga 
varit en sedermera förlorad Vadstenahandskrift och inte en år 1494 
i Strassburg tryckt utgåva av den latinska texten. När det gäller den 
dialektgeografiska lokaliseringen av översättaren har kritiken (Hans 
H. Ronge, Gösta Holm) varit skeptisk till den snäva lokaliseringen 
till sydvästra Småland; däremot kan översättaren mycket väl ha varit 
götalänning. Isoglosser är inte oförändrade och man löper lätt risken 
att överbetona de moderna dialekternas beviskraft.

Efter de två digra monografierna om en 1500-talstext, båda 
imponerande lärdomsprov, ägnade sig Bertel Fortelius åt ortnamns-
forskning. Ett värdefullt specimen för professuren var undersökning-
en Tillhörighetsangivande namn på gård i by i Korpo. En undersökning 
av personnamn och personbeteckningar i ortnamn (1972). I under-
sökningen, som handlar om namntypen Arvids, Eskils, Mickels och 
dylikt, redovisas ett stort urkundsmaterial, med hjälp av vilket förfat-
taren försöker spåra upp de bönder som hemmanen blivit uppkallade 
efter. Ortnamnen i Korpo blev Bertel Fortelius inmutning redan på 
1960-talet då familjen skaffade sig en sommarbostad på orten. Ar-
betet med dessa ortnamn fortsatte Fortelius oförtrutet även efter sin 
pensionering och resultatet föreligger i den stora volymen Ortnamnen 
i Korpo (1999), där författaren på närmare 500 sidor antecknar och 
analyserar inemot 5900 ortnamn i Korpo. År 2000 hedrade Korpo 
kommun sin ortnamnskunnige sommarboare med ett nyinstiftat 
kulturpris genom att utse honom till årets ”kulturkorp”.

Bertel Fortelius avgick med pension 1.1.1992. Eleverna minns 
honom som en jovialisk farbror bolmande på sin pipa, lagom tank-
spridd för att motsvara den klassiska bilden av en professor.
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Marketta Sundman (1998–)

Efter Bertel Fortelius pensionering 1.1.1992 ledigförklarades profes-
suren första gången 1993 och söktes då av grundskolläraren (!) Asko 
A. Hovi, biträdande professorn, FD Arto Kirri, biträdande profes-
sorn, FD Kristina Nikula och biträdande professorn, FD Marketta 
Sundman. På grund av det kärva ekonomiska läget avbröts dock 
proceduren, innan sakkunniga utsetts. År 1995 ledigförklarades 
tjänsten på nytt, varvid de tidigare ansökningarna från 1993 automa-
tiskt beaktades. Som nya sökande anmälde sig FD Ilkka Hirvonen 
och FD Maija Kalin. Sakkunniga var professorerna Lars-Gunnar 
Andersson, Lennart Elmevik och Ernst Håkon Jahr. Då Hovi inte 
lämnat in några merithandlingar, återstod fem sökande, av vilka 
Marketta Sundman ställdes främst och utnämndes till innehavare av 
lärostolen 20.8.1998.

Marketta Sundman (1949–) studerade vid Helsingfors universi-
tet, där hon avlade FL-examen 1979 (med ämnena nordisk filologi 
och allmän språkvetenskap). Den år 1980 utgivna monografin Exis-
tentialkonstruktionen i svenskan bygger på licentiatavhandlingen och 
är en inträngande studie av den syntaktiska konstruktionstypen ”det 
ligger en bok på bordet”. Doktorsavhandlingen Subjektval och diates 
i svenskan, framlagd 1987 vid Åbo Akademi, anknyter ämnesmässigt 
och metodiskt till undersökningen av existentialkonstruktionen och 
är en vidareutveckling av den teori som författaren skisserat upp i den 
tidigare monografin. Utgångspunkten för undersökningen är de oli-
ka nominala konstituenternas olika roller och dessa rollers fördelning 
på olika satsdelar, varvid diatesen, växlingen mellan aktiv och passiv 
form, är en väsentlig faktor. Grammatiska frågor, ofta i kontrastiv 
belysning (svensk-finsk syntax) har Sundman behandlat också i sina 
artiklar. Ett historiskt perspektiv finns med i uppsatsen ”Från Mik 
angrar till Jag ångrar” (Folkmålsstudier 29/1985 s. 85–123).
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Ett annat område, där Marketta Sundman varit aktiv som fors-
kare är tvåspråkighet och språkriktighet. År 1994 kom monografin 
Tvåspråkigheten i skolan. En undersökning av språkfärdigheten hos 
en- och tvåspråkiga grundskolelever i Finland och 1998 monografin 
Barnet, skolan och tvåspråkigheten. Undersökningarna ger relevant 
kunskap om hur barn kan tillägna sig färdighet i två olika språk, 
kunskap som kan omsättas i praktiken i vårt tvåspråkiga land.

Innan Marketta Sundman kom till Åbo universitet var hon an-
ställd vid Åbo Akademi, där hon 1993 blivit utnämnd till biträdande 
professor i svenska språket.

Ilkka Hirvonen (1998–)

Biträdande professorstjänsten i ämnet drogs under sparbehovets 
täckmantel in 1.8.1993; i praktiken flyttades tjänsten till ämnet 
kulturhistoria. Det var självklart att undervisningen på professors-
nivå, framför allt handledningen av pro graduavhandlingar, skulle 
bli starkt lidande av denna halvering av professorskåren och ämnet 
strävade aktivt efter att återfå tjänsten. Till slut erbjöds ämnet en 
möjlighet att ombilda ett lektorat till en biträdande professorstjänst, 
varvid ämnet också blev tvunget att avstå från den ena assistenturen. 
En biträdande professorstjänst återinrättades i ämnet 1.1.1996 och 
ledigförklarades strax därefter. Tjänsten söktes av FD Gunilla Har-
ling-Kranck, FD Ilkka Hirvonen, FD Maija Kalin och biträdande 
professorn, FD Kristina Nikula. Som sakkunniga anlitades profes-
sorerna Lars-Gunnar Larsson, Lennart Elmevik och Ernst Håkon 
Jahr. Innan man hann besätta tjänsten, ändrades 1998 tjänstebe-
teckningen ”biträdande professor” till ”professor”. Av de fyra sökan-
dena utnämndes Ilkka Hirvonen 21.10.1998 till professor i nordisk 
filologi.
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Ilkka Hirvonen (1944–) är institutionens egen adept, elev till 
både Pierre Naert och Bertel Fortelius. Han avlade FL-examen 
1979 (liksom Marketta Sundman med ämnena nordisk filologi och 
allmän språkvetenskap) och disputerade 1987 för doktorsgraden på 
avhandlingen Konstruktionstyperna denne man och denne mannen 
i svenskan. En språkhistorisk undersökning (Studier i nordisk filologi 
69). Avhandlingen vilar på ett stort empiriskt grundmaterial och un-
dersökningen omfattar hela den dokumenterade utvecklingen från 
fornsvenska till 1900-tal. Arbetet innehåller också två exkurser, den 
ena om förhållandena i de övriga nordiska fornspråken, den andra 
om pronomenet thenne här i fornsvenskan och uppkomsten av pro-
nomenet den här i svenskan. Författaren kan påvisa existensen av den 
här redan i fornsvenskan och anser att typen uppkommit av denne 
här. Ytterligare ett bidrag till den svenska nominalfrasens historia är 
den omfångsrika uppsatsen ”Konstruktionstyperna den gamle man, 
den gamle mannen och gamle mannen i fornsvenskan” (Studier i nord-
isk filologi 75 s. 7–104). I en exkurs behandlas frågan om hin som 
prepositiv artikel i fornsvenskan. Nordisk språkhistoria är överhuvud 
Hirvonens centrala forskningsområde, därtill har han ofta försökt 
kombinera nordistiken och fennistiken, så till exempel i uppsatserna 
”Kuinka omintakeinen on Agricolan Uuden testamentin ns. toinen 
alkupuhe?” (Sananjalka 18/1976 s. 15–27), ”Onko ims. huikea skan-
dinaavista alkuperää?” (Sananjalka 21/1979 s. 51–56) och ”Fi. juhla 
och joulu – två lånord och deras ursprung” (Folkmålsstudier 40/2001 
s. 181–196).
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Tillförordnade professorer

Följande personer har handhaft professuren på förordnande, då tjäns-
ten varit vakant eller den ordinarie innehavaren tjänstledig: FD Ber-
tel Fortelius (1969–1973), FD Gudrun Utterström (1988–1991), FD 
Ilkka Hirvonen (1992–1998), FL Christer Hummelstedt (1993), FD 
Marketta Sundman (1998) och FD Margareta Svahn (2000–2001). 
Om förhållandena före den första professorsutnämningen 1962 se 
ovan under Tillkomsthistoria.

Biträdande professorer

Bertel Fortelius (1969–1973)

En biträdande professorstjänst inrättades i ämnet 1965. Tjänsten 
ledigförklarades 1967, varvid endast en sökande anmälde sig, FD 
Bertel Fortelius, som sedan 1965 handhaft tjänsten på förordnande. 
Efter att ha hört två sakkunniga, professorerna Olav Ahlbäck och 
Eskil Hummelstedt, uppförde fakulteten Bertel Fortelius på förslag 
och han blev utnämnd 1969 (om honom se närmare ovan under 
Professorer). I praktiken fick Fortelius under sin tid som ordinarie 
biträdande professor handha professuren i ämnet, först under Pierre 
Naerts sjukdomstid och senare efter Pierre Naerts död.
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Karl Axel Holmberg (1975–1981)

Sedan Bertel Fortelius 1973 blivit utnämnd till innehavare av pro-
fessuren, ledigförklarades tjänsten som biträdande professor 1974. 
Som sökande anmälde sig FD, docenten vid Uppsala universitet 
Karl Axel Holmberg, FL Christer Hummelstedt, FL Arto Kirri, FL 
Aino Naert och FL Mirja Pinomaa (senare Saari). Christer Hummel-
stedt och Mirja Saari återtog senare sina ansökningar och det gjorde 
också Aino Naert strax innan den avgörande fakultetsbehandlingen 
5.11.1975, då sakkunnigutlåtandena redan öppnats och lästs av 
fakultetsmedlemmarna. Som sakkunniga hördes professorerna Len-
nart Elmevik, Åke Granlund och Lars Huldén. Av de två kvarstående 
sökandena kunde endast Karl Axel Holmberg styrka sin kompetens 
och blev utnämnd till innehavare av tjänsten 19.12.1975.

Karl Axel Holmberg (1930–2000) var rikssvensk och hade stude-
rat vid Uppsala universitet, där han 1969 disputerade på avhandling-
en De svenska tuna-namnen. Samma år förordnades han till docent i 
nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning vid Uppsala universitet. I 
sin doktorsavhandling penetrerar Holmberg ett klassiskt ortnamns-
problem, en viktig grupp av ortnamn, som daterats till den yngre 
järnåldern. Författarens huvudtes att tuna inte betytt annat än ’häg-
nad’, ’inhägnat område’ har dock inte förblivit oemotsagd. På ett helt 
annat område rör sig Holmberg i uppsatsen ”Om språkutveckling 
hos barn med hörselskada” (Nysvenska studier 52/1972 s. 135–196), 
där han undersöker sin svårt hörselskadade dotters språkfärdighet. 
Att Holmberg satt sig in i problematiken kring de dövas språktill-
ägnelse befästs av en kritisk recension av William C. Stokoes arbete 
Semiotics and Human Sign Languages (The Volta Review Vol. 77, No. 
5/1975, 3 sidor utan paginering).

Redan innan Holmberg kom till Åbo hade han intresserat sig för 
dialekten i Sideby i södra Österbotten, dit slumpen enligt hans egen 
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utsago fört honom 1969. Resultatet av Holmbergs språksociologiska 
och dialektologiska forskningar i Sideby föreligger i Mål och bygd i 
Sideby (1986), följd av Siibooan berettar (1990). I det senare arbetet 
meddelas ett antal texter på sidebymål; det sammanlagda antalet be-
rättare är 53, den äldste född 1875, den yngste 1980.

Karl Axel Holmberg avgick från sin tjänst 1.8.1981 och verkade 
därefter som lektor vid Uppsala universitet fram till pensioneringen 
1995. 

Gudrun Utterström (1984–1992)

Efter Karl Axel Holmbergs avgång ledigförklarades tjänsten hösten 
1981. Den söktes då av FL Christer Hummelstedt, FL Aino Naert, 
FD Kristina Nikula och FD Gudrun Utterström. Som sakkunniga 
hördes professorerna Sven Benson, Sigurd Fries och Björn Pettersson. 
Av de fyra sökandena kunde endast Kristina Nikula och Gudrun Ut-
terström styrka sin kompetens. Gudrun Utterström ställdes främst 
och utnämndes till innehavare av tjänsten 1.1.1984.

Gudrun Utterström (1928–) kom i likhet med sin företrädare 
Karl Axel Holmberg från Sverige. Hon studerade vid Stockholms 
universitet, där hon 1968 disputerade för doktorsgraden på av-
handlingen Fem skrivare. Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson. 
Studier i senmedeltida svenskt brevspråk. Metta Ivarsdotter, Svante 
Nilssons andra hustru, var själv inte skrivkunnig, utan anlitade fem 
skrivare, av vilka fyra har kunnat identifieras. Avhandlingen är ett 
viktigt bidrag till kännedomen om senmedeltidens svenska brevspråk 
från ortografisk, fraseologisk och stilistisk synpunkt. Avhandlingen 
innehåller också en mönstergill utgåva av de undersökta breven. 
Värdefulla insatser inom medeltidsfilologin är uppsatserna ”Die 
mittelalterliche Rechtsprache Schwedens. Einige quellenkritische 
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und sprachliche Beobachtungen” (The Nordic Languages and Modern 
Linguistics 2/1975 s. 734–748) och ”Ålderdomlighet utan ålder. En 
replik om Dalalagen” (Arkiv för nordisk filologi 93/1978 s. 199–204), 
i vilka författaren tar upp den mycket omdiskuterade frågan om 
landskapslagarnas tillkomstsätt. Ett annat område, där Gudrun Ut-
terström gjort tunga insatser, är personnamnsforskningen. 1976 kom 
monografin Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm, där författa-
ren undersöker namnskicket och dess utveckling i huvudstaden, dels 
inom borgerskapets högsta skikt, dels i de lägre sociala grupperna. 
Boken Släktnamn. Tillkomst och spridning i norrländska städer från 
1985 har tematisk och metodisk anknytning till monografin från 
1976. Undersökningen omspänner tiden från 1600-talets mitt till 
1800-talets början och gäller frågan, hur tillnamn kom att ärvas och 
därigenom bli släktnamn. I Gudrun Utterströms breda spektrum 
som forskare ingår också artiklar om modern ordbildning och re-
klamspråk.

Gudrun Utterström var en omtyckt lärare och en energisk hand-
ledare av avhandlingsförfattare. Hon avgick med pension 1.1.1992.

Tiden efter Gudrun Utterström

Gudrun Utterström var den sista ordinarie innehavaren av en 
biträdande professur i ämnet. Som ovan konstaterats (se under 
Professorer/Ilkka Hirvonen) drogs tjänsten in 1993. Den återinrät-
tades 1996, men hann inte besättas med ordinarie innehavare, förrän 
tjänstebeteckningen ändrades till ”professor” 1998.
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Tillförordnade biträdande professorer

Följande personer har tjänstgjort som tillförordnade biträdande pro-
fessorer i ämnet (i förteckningen ingår också delade förordnanden):

FD Bertel Fortelius 1965–1968
FL Peter Slotte 1971
FL Christer Hummelstedt 1971–1973, 1992–1993
FL Bo Grönholm 1973–1975
FL Aino Naert 1973–1975, 1979–1984
FD Karl Axel Holmberg 1975
FD Ilkka Hirvonen 1988–1991
FD Gunilla Harling-Kranck 1996–1998

Lektorer

Den första lektorstjänsten i ämnet inrättades samma år som profes-
suren, det vill säga 1960. Tjänsten handhades 1.1.1960–31.7.1963 
på förordnande av FM Raimo Halokari. Ett andra lektorat tillkom 
1963, ett tredje 1964 och ett fjärde 1968. De två först inrättade lek-
toraten var enligt universitetets ordningsstadga lektorat ”i svenska 
språket”, de två andra lektorat ”i nordisk filologi”. Den första ordina-
rie innehavaren av ett lektorat var FL, sedermera FD Bertel Fortelius, 
utnämnd till lektor i svenska språket 1963. Bertel Fortelius var den 
enda ordinarie innehavaren av ett lektorat under hela 1960-talet, de 
tre övriga lektoraten handhades på förordnande, ofta så att skötseln 
av en tjänst delades mellan flera personer (se närmare under Tillför-
ordnade lektorer).

Våren 1970 ledigförklarades båda lektoraten i svenska språket 
(Bertel Fortelius hade 1969 blivit utnämnd till biträdande professor) 
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och det ena lektoratet i nordisk filologi. Till lektor i nordisk filologi 
utnämndes 1971 FL Arto Kirri (1938–). Dr. phil. Kim Schneider 
(1923–), som blivit utnämnd till samma tjänst, tillträdde aldrig. Det 
ena lektoratet i svenska språket besattes samma år med FL Christer 
Hummelstedt (1941–), det andra året därpå (1972) med FM Henrik 
Mariedahl (1929–). Av dessa tre ordinarie lektorer innehar Christer 
Hummelstedt fortfarande sin tjänst, medan detta skrivs 2003. Hen-
rik Mariedahl kvarstod till pensioneringen 1988, medan Arto Kirri 
avgick från sin tjänst redan 1.1.1977 för att överflytta till Uleåborgs 
universitet, där han blivit utnämnd till biträdande professor.

Ett tredje lektorat i nordisk filologi inrättades 1973. Då var det 
totala antalet lektorat i ämnet fem. De två obesatta lektoraten i nord-
isk filologi fick 1975 ordinarie innehavare: FL Aino Naert (1921–) 
respektive FL Marjatta Mälkki (1944–). Den förra gick i pension 
1988, den senare kvarstår i sin tjänst (2003). Läsåret 1975–1976 var 
för första gången samtliga lektorat i ämnet besatta med ordinarie 
innehavare, låt vara att två av lektorerna, Hummelstedt och Kirri, 
var tjänstlediga för forskning och följaktligen hade vikarier.

Det år 1968 inrättade lektoratet i nordisk filologi var enligt ord-
ningsstadgan ”företrädesvis” avsett för en dansk, norsk eller isländsk 
innehavare. Tjänsten ledigförklarades 1971 och besattes 1972 med 
FD Bent Søndergaard (1937–) från Danmark, som emellertid aldrig 
tillträdde. Detta lektorat var det ena av de 1975 besatta lektoraten 
i nordisk filologi, med FL Aino Naert som innehavare. När det 
lektorat som Arto Kirri innehaft åren 1971–1976 ledigförklarades 
1977, definierades tjänsten sålunda att innehavaren skulle ha danska, 
norska, isländska eller färöiska som modersmål. Två sökande uppfyll-
de detta krav: cand. mag. Kristinn Jóhannesson och mag. art., bacc. 
phil. isl. Claus Skadhauge, den förra av isländsk, den senare av dansk 
börd. Till innehavare av tjänsten utnämndes 1.7.1978 Claus Skad-
hauge (1951–). Han avgick från sin tjänst 1.8.1983, varefter tjänsten 
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under flera år handhades på förordnande av cand. mag. Kaj Larsen, 
bördig från Färöarna. Lektoratet ledigförklarades 1986, varvid fyra 
sökande anmälde sig: fil. mag. Hans Jørgen Boe, cand. philol. Gud-
laug Horgen, cand. mag. Kristinn Jóhannesson och cand. mag. Kaj 
Larsen. De tre förstnämnda sökandena återtog senare sin ansökan, 
varefter Kaj Larsen kvarstod som enda sökande. Han kunde dock 
inte utnämnas, eftersom han saknade formell kompetens, i detta fall 
en examen motsvarande vår FL-examen. Efter Kaj Larsen handhades 
lektoratet 1988–1989 av cand. philol. Gudlaug Horgen, som kom 
från Norge. Hon efterträddes 1989 av landsmaninnan cand. philol. 
Kirsten Berg (1958–), som året därpå blev kallad till ordinarie inne-
havare av tjänsten. Kirsten Berg innehar fortfarande sitt lektorat.

Genom Henrik Mariedahls och Aino Naerts pensionering 1988 
blev två lektorat vakanta, det förra ett lektorat i svenska språket, det 
senare i nordisk filologi. Till lektor i nordisk filologi utnämndes 
1.1.1990 FD Ilkka Hirvonen. Lektoratet i svenska språket blev aldrig 
ledigförklarat, utan handhades på förordnande av FM Brita Lind-
ström (1988–1995). 1.1.1996 ombildades tjänsten till biträdande 
professur (se ovan under Professorer/Ilkka Hirvonen). Antalet lekto-
rer i ämnet var nu fyra och det är fortfarande fallet.

Sedan Ilkka Hirvonen blivit utnämnd till professor 1998, blev 
hans lektorat i nordisk filologi vakant. Tjänsten ledigförklarades 
1999, nu med beteckningen ”lektorat i svenska språket” och besattes 
1.9.1999 med FL Kaj Borg (1962–). Han innehar fortfarande tjäns-
ten.
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Tillförordnade lektorer

Ett stort antal personer har tjänstgjort som tillförordnade lektorer i 
ämnet. I förteckningen nedan ingår också delade förordnanden.

FM Raimo Halokari 1960–1963
FL Bertel Fortelius 1963
FM May Eklund 1963
KH/FM Henrik Mariedahl 1963–1971
FM/FL Aino Elenius (senare Elenius-Naert respektive Naert) 

1963–1971, 1988–1991
FK Brita Tudeer 1964–1966, 1969–1970
Cand. mag. Allan Berthelsen 1965–1967
FK Thyra Ribbing 1966–1971
FK Pirkko Mattsson 1966–1970
FK Kenneth Larsson 1968–1970
FM/FL Bo Grönholm 1968–1973, 1976–1980, 1990–1991
Dr. phil., FD Kim Schneider 1968–1978
FK Milla-Riitta Aalto 1970
KH Jukka Laavio 1970
KH Marja Vesikko 1971
FM Anders Hällje 1971–1972
FK Marjatta Mälkki 1971–1975
FM Ilkka Hirvonen 1972–1975
FK Catharina Kjellröier 1974
FM Susanne Segerstråle 1974–1976, 1979–1980
FL Maj-Len Rönkä 1976–1979
KH/FM Mats-Peter Sundström 1979–1984
FM Dido Björkblad 1980–1982, 1993–1994
Cand. mag. Kaj Larsen 1983–1988
FM Liisa Saari 1984
Cand. philol. Gudlaug Horgen 1988–1989
FM Brita Lindström 1988–1998
Cand. philol. Kirsten Berg 1989
FM Christina Melin 1989–1990
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FK Tor-Erik Lindqvist 1990
FK/FL Kaj Borg 1990–1991, 1998–1999
FK Hanna Nurmi 1991–1993
FL Minna Sandelin 1999
Cand. philol. Astrid Rode 1999–2000
Cand. fil. Elin Karikoski 2000–2002

Assistenter

Den första assistentbefattningen inrättades 1961, med FM Aino Ele-
nius (senare Elenius-Naert respektive Naert) som innehavare. Efter 
tre 3-årsperioder mellan 1963–1972 avlade hon FL-examen 1972 
och fick en 3-årsperiod till (1972–1975). En andra assistentur till-
kom 1967 och besattes med FM Maj-Len Rönkä för 3-årsperioden 
1972–1975. Hon avlade FL-examen 1973 och fick en 3-årsperiod 
till för tiden 1975–1978. Hennes assistentkollega under denna tid 
var FM Ilkka Hirvonen. För 3-årsperioden 1978–1981 innehades 
assistenturerna av FM Ilkka Hirvonen respektive FM Susanne Seger-
stråle. Från 1980 blev perioderna femåriga och både Ilkka Hirvonen 
och Susanne Segerstråle fortsatte med en 5-årsperiod 1981–1986. 
Åren 1981–1984 var Ilkka Hirvonen tjänstledig för att inneha 
tjänsten som forskningsassistent vid Finlands Akademi. Susanne 
Segerstråle avgick från sin tjänst 1.1.1985, varefter tjänsten hand-
hades av FM Marja-Liisa (Maiju) Saviranta, som förordnades för en 
5-årsperiod under tiden 1.8.1985–31.7.1990. Ilkka Hirvonen fick sin 
andra 5-årsperiod för tiden 1986–1991. Hans tjänst blev dock va-
kant 1.1.1990, då han blev utnämnd till lektor i nordisk filologi. För 
5-årsperioden 1990–1995 besattes assistenturerna med FK Kaj Borg 
respektive FK Tor-Erik Lindqvist. Av dessa avlade Kaj Borg FL-exa-
men inom sin första assistentperiod. Den ena assistenturen drogs in 
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i samband med ombildningen av ett lektorat till biträdande profes-
sorstjänst 1.1.1996. Kaj Borg fick ytterligare ett förordnande för 5-
årsperioden 1996–2001, men blev 1999 utnämnd till lektor i svenska 
språket, varigenom tjänsten blev vakant. Den besattes 1.8.2000 med 
FL Minna Sandelin för 5-årsperioden 2000–2005.

Kortare, mera tillfälliga förordnanden som assistent har innehafts 
av följande personer:

FM Aino Elenius 1961–1963
KH Maj-Len Miikki/FM Maj-Len Rönkä 1966–1972
KH Pentti Blom 1967–1968
FK Marjatta Mälkki 1972
KH Marja Vesikko 1973
FM Susanne Segerstråle 1973–1975, 1977–1978
FM Dido Björkblad 1979–1980, 1983–1984
FM Carola Karlsson (senare Karlsson-Fält) 1980–1984
KH Maija Simula 1983–1984
KH Marja-Liisa Saviranta 1984
FK Tor-Erik Lindqvist 1988
Fil. stud. Maiju Virtanen 1989–1990
KH Jaana Nevalainen 1991
FK Risto Nyfors 1991
Ekon. mag. Hilkka Bergman 1992
KH Soili Sinisalo 1992
Fil. stud. Marja Portin 1998
FL Minna Sandelin 1999

Timlärare

Följande personer har meddelat undervisning som timlärare eller i 
egenskap av frivillig assistent. Det har inte alltid gått att ta reda på 
om tjänstgöringen avser hela läsåret eller bara en del av läsåret.
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KH Ulla Heinonen 1963–1964
KH Eila Sopanen 1963–1964
Agnete Wolf 1963–1965
KH V. Rinne 1963–1965
KH Milla-Riitta Aalto 1963–1966
Fil. stud./KH Pentti Blom 1963–1969
KH Pirkko Kukkonen 1964–1965
KH Jukka Laavio 1964–1971
KH Juha Peura 1965–1966, 1970–1971
KH/FM/FL Bo Grönholm 1965–1993
Professor P. O. Barck 1966
KH/FM Maj-Len Miikki 1966–1968
FK Aðalsteinn Davíðsson 1968
FK Svavar Sigmundsson 1969
FM Per Mårtenson 1972
FM Susanne Segerstråle 1972–1974, 1976–1977
FM Anders Hällje 1973
Cand. mag. Erlingur Sigurðsson 1973–1974
FK Jan Paul Strid 1974–1975
FM Veijo Muranen 1977–1978
FM Dido Björkblad 1978–1990
FK Lena Thunberg 1980–1981
FK Bengt Johansson 1987–1988
FK Hans Landqvist 1988–1993

Kanslipersonal

En kanslisttjänst inrättades i ämnet 1.1.1991. Den hann dock inte 
besättas, förrän den ”frystes ned” under 1990-talets ekonomiska 
regression. Sedan den ena assistentbefattningen dragits in 1.1.1996, 
blev situationen utan kanslist ohållbar för ämnet. Tjänsten ledigför-
klarades äntligen på nytt 1998 och på hösten samma år fick Sointu 
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Nyström (1943–) förordnande som kanslist. Hon blev utnämnd till 
tjänsten 1.3.1999, som hon fortfarande innehar. Under en kortare tid 
(15.11.2001–31.1.2002) har också FK Eva Ingman tjänstgjort som 
kanslist i ämnet.

Institutionen och dess lokaler. Biblioteket

Institutionen inrättades formellt 1.5.1960, professuren i ämnet hade 
inrättats 1.1.1960. Till att börja med anvisades institutionen ett enda 
rum i universitetets huvudbyggnad och därtill ett seminarierum i 
huvudbiblioteket. Antalet arbetsrum i huvudbyggnaden utökades 
senare till tre: professorn hade ett eget rum, assistenterna fick dela på 
ett rum, som samtidigt fungerade som kansli, och de övriga lärarna 
fick trängas i ett enda rum.

När universitetets nybygge vid Henriksgatan 2, döpt till Juslenia, 
blev färdigt 1975, fick institutionen sin plats där. Här disponerar äm-
net en hel korridor med egna arbetsrum för alla lärare. Huset inrym-
mer många andra språkämnen jämte seminariebibliotek, vilket är ett 
ganska lyckat arrangemang. Juslenia skall inom ett par år genomgå 
en totalrenovering, varvid invånarna måste evakueras. Hur det reno-
verade huset kommer att se ut och vilka ämnen som skall inrymmas 
där, är ännu inte klart.

Institutionens bibliotek fick en mycket bra start i och med att 
universitetet i april 1964 lyckades förvärva framlidne professorn i 
svenska språket och nordisk filologi vid Åbo Akademi Rolf Pippings 
(d. 1963) arbetsbibliotek i komplett skick, omfattande cirka 3000 
volymer. Medel för inköpet beviljades av Suomen Kulttuurirahaston 
Varsinais-Suomen rahasto och Oy Rettig Ab. I samlingen ingår en 
stor mängd annars svåråtkomliga verk, som Rolf Pipping ärvt efter 
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sin far Hugo Pipping, professor i nordisk filologi vid Helsingfors uni-
versitet 1908–1929. Inte minst värdefulla var kompletta serier av Ar-
kiv för nordisk filologi, Studier i nordisk filologi, Nysvenska studier med 
mera och textutgåvor i olika serier, bland annat Samlingar utgivna 
av Svenska fornskriftsällskapet och Samling af Sweriges Gamla Lagar. 
Till och med en sådan raritet som Nils Tiällmanns Grammatica sue-
cana av år 1696, den första svenska grammatiken på svenska, ingick 
i samlingen. Bland andra ”godbitar” kan nämnas Andreas Arvidis 
Manuductio ad poesin svecanam av 1651, den äldsta svenska poetiken, 
vidare Johan Ihres Glossarium Suiogothicum av 1769 och Sven Hofs 
Dialectus vestrogothica av 1772.

Kursfordringar och undervisning

När man jämför kursfordringarna från 1963 med dagens kursford-
ringar 40 år senare, är skillnaden enorm, både kvalitativt och kvan-
titativt. Innehållet ser nu ganska annorlunda ut och volymen har 
minskat drastiskt. På 1960-talet var poäng och studieveckor ännu 
okända begrepp och professorn i ämnet kunde självständigt bestäm-
ma höjden av boktravarna för de olika vitsorden. Vad som är mest 
iögonfallande är den stora andelen språkhistoria och fornspråkliga 
texter i kursfordringarna från äldre tid. Redan första hösten började 
man bland annat med ”Nordens latin”, det vill säga fornisländskan: 
ur Erik Noreens isländska läsebok lästes Tors färd till Utgårda-Loke, 
det vill säga de 11 första sidorna, för approbatur. Förutom översätt-
ning till nusvenska fordrades en ingående grammatisk analys av tex-
ten. Som hjälpmedel för den grammatiska analysen anlitades Elias 
Wesséns Isländsk grammatik eller Ragnvald Iversens Norrøn gram-
matikk. Redan i approbatur ingick dessutom en två terminers kurs i 
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svensk språkhistoria och Elias Wesséns svenska språkhistoria (del I) 
i huvuddrag. Det hela kompletterades med 50 sidor äldre nysvensk 
text ur Erik Noreens Valda stycken av svenska författare 1526–1732 
och med Wesséns översiktsverk De nordiska språken. I fordringarna 
för laudatur ingick bland annat samtliga tre delar av Wesséns språk-
historia, Erik Noreens tre textantologier, Isländsk läsebok, Fornsvensk 
läsebok och ”Valda stycken”, från pärm till pärm, därtill Adolf No-
reens Altisländische und altnorwegische Grammatik och Altschwedische 
Grammatik, mycket mer att förtiga. Redan tidigare har konstaterats 
att Pierre Naert, som var påverkad av strukturalistiska teorier, införde 
bland annat Louis Hjelmslevs Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse i 
kursfordringarna, visserligen för laudatur. Det meningsfulla i valet 
av denna glossematiska programskrift kan diskuteras; nyttigare och 
mer lättsmälta var till exempel Björn Collinders Språket och Bertil 
Malmbergs Nya vägar inom språkforskningen, som också lästes.

För många av eleverna, oftast blivande svensklärare vid finska sko-
lor, var studiernas fornspråkscentrering frustrerande och kritik höjdes 
mot fordringarna. År 1972, efter Pierre Naerts frånfälle, infördes en 
linjeindelning på cum laude- och laudaturstadierna: nu kunde man 
välja mellan en så kallad allmän linje och en mera nuspråksbetonad 
linje. Även den allmänna linjen, som närmast motsvarade de gamla 
fordringarna, hade genomgått en lindrig nedbantning i fråga om det 
historiska stoffet. Linjeindelningen bibehölls efter examensreformen 
1.8.1980 med benämningarna allmän linje respektive lärarlinje. Lin-
jeindelningen slopades 1993, då fordringarna igen sågs över.

Då eleverna nästan undantagslöst har finska som modersmål och 
de nya årskullarna numera ofta är heterogena i fråga om de prak-
tiska kunskaperna, intar färdighetsundervisningen en viktig plats 
i fordringarna (muntliga och skriftliga översättningsövningar, ut-
tals- och samtalsövningar och uppsatsskrivning). Hand i hand med 
dessa övningar går kurser i (kontrastiv) grammatik, felanalys, över-
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sättningsteori och stilistik. Språkets variation i tid och rum tas upp 
på kurserna i språkhistoria, språksociologi och dialektologi. Därtill 
ges kurser i äldre och nyare svensk litteratur, likaså i finlandssvenska 
och rikssvenska realia. Seminarierna är sedan gammalt uppdelade i 
proseminarier och ”laudaturseminarier” (seminarier för fördjupade 
studier).

Då ämnet heter nordisk filologi är det naturligt att kurser i nord-
iska grannspråk ges i mån av möjlighet. Kurser i danska med infödda 
lärare har kunnat ges ända sedan mitten av 1960-talet, undervis-
ning i norska med en infödd lärare har ämnet sedan 1989. Vid olika 
tillfällen har kurser även i nyisländska och färöiska kunnat ordnas. 
Sina kunskaper i nordiska språk kan eleverna omsätta i praktiken 
på sommarkurserna eller under en längre studievistelse vid ett annat 
nordiskt universitet.

I skrivande stund står vi inför en examensreform, som syftar till 
en harmonisering av universitetsutbildningen i Europa (den så kal-
lade Bolognaprocessen). Det nya systemet skall köras i gång hösten 
2005 och som bäst pågår en så kallad kärnsubstansanalys, vad gäller 
innehållet i de nya examina.

Lärdomsprov och examina

Antalet godkända pro graduavhandlingar i ämnet är totalt cirka 300. 
Avhandlingsämnena varierar allt från Rökrunor till språkförhållan-
dena på Silja Line, från Eva Dahlgrens sångtexter till dubbelsupinum 
i färöiskan.

Licentiatexamen har avlagts vid institutionen av sju personer (se 
närmare förteckningen i slutet av boken): Aino Naert 1972, Marjatta 
Mälkki 1973, Maj-Len Rönkä 1975, Ilkka Hirvonen 1979, Paavo 
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Kettunen 1981, Kaj Borg 1995 och Minna Varho (numera Sandelin) 
1995. Doktorsexamen har avlagts av Arto Kirri (1975), Kim Schnei-
der (1977) och Ilkka Hirvonen (1987) (se även här förteckningen i 
slutet av boken). Därtill har tre av institutionens forna lärare dispu-
terat vid ett annat universitet: Paavo Kettunen och Aino Naert vid 
Uppsala universitet (1990 respektive 1995) och Maj-Len Rönkä vid 
Åbo Akademi (1993).

Forskningsprofil

För professorernas forskning och dess inriktning har redogjorts rela-
tivt utförligt redan ovan under vederbörande innehavare av tjänsten. 
Det är närmast två forskningsområden som kan betecknas som 
karakteristiska för institutionen under årens lopp: språkhistoria och 
onomastik. Både Bertel Fortelius och Gudrun Utterström började 
som språkhistoriker för att sedan övergå till namnforskning, den 
förre till ortnamnsforskning, den senare till personnamnsforskning. 
Karl Axel Holmbergs doktorsavhandling handlar om ortnamn och 
det gör också Aino Naerts och Marjatta Mälkkis licentiatavhand-
lingar; Aino Naert disputerade också på ortnamn vid Uppsala uni-
versitet. Kaj Borgs licentiatavhandling handlar om personnamn, han 
var elev till Gudrun Utterström. Christer Hummelstedt har skrivit 
om gatunamn och verkat som ordförande för Åbo stads namnkom-
mitté (1976–). Arto Kirris doktorsavhandling handlar om passiv-
konstruktioner i svenskt skriftspråk efter 1526 och Ilkka Hirvonens 
forskning är huvudsakligen inriktad på språkhistoria ända sedan li-
centiatavhandlingen 1979. Den senare var handledare av Minna Var-
hos (numera Sandelin) licentiatavhandling, som har ett fornsvenskt 
ämne. Till dialektologin hör Maj-Len Rönkäs och Paavo Kettunens 
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licentiatavhandlingar och även Karl Axel Holmberg ägnade sig åt 
dialektforskning under sin åbotid.

Nya forskningsområden i ämnet är modern svensk grammatik 
och tvåspråkighet, representerade av Marketta Sundman.

Samarbetet med Åbo Akademi

Ända från början har institutionen haft livliga kontakter med sys-
terinstitutionen vid Åbo Akademi. Eleverna uppmanas att utnyttja 
kursutbudet vid Akademien och elever från Akademien välkomnas 
till kurserna vid institutionen. En mycket fruktbar form av samarbete 
har institutionerna i fråga om grannspråksundervisningen: lektor 
Kirsten Berg från universitetet ger kurser i norska vid Akademien 
och den av Akademien anställda danska lektorn undervisar i gengäld 
i danska vid universitetet. Till denna lärarkategori, som inte redovi-
sats ovan, hör mag. art. Per Sandal (1991–1992, 1995–1997), mag. 
art. Ruth Mulvad (1992–1995), mag. art. Martin Haastrup Strøm 
(1997–1999) och mag. art. Jon Høyer (1999–). Samarbetet har vidare 
tagit sig uttryck bland annat i inbjudandet av gemensamma gästfö-
reläsare och i anordnandet av gemensamma seminarier. Våren 2001 
stod institutionerna som värdar för Tjugofemte sammankomsten för 
svenskans beskrivning, som hölls i universitetets utrymmen.
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Ämnesföreningen Skandica

Ämnesföreningen Skandica grundades redan 1968 (författaren till 
dessa rader kan hälsa från det konstituerande mötet) och har varit 
aktivt verksam sedan dess. En av föreningens viktigaste uppgifter är 
att vara en förenande länk mellan äldre och yngre studenter, likaså 
mellan elever och lärare.
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1965
ZILLIACUS, KURT: Ortnamnen i Hout-

skär. En översikt av namnförrådets 
sammansättning

1967
TÄHTELÄ, MIRJAM: Hákonar þáttr 

Hárekssonar. Textkritisk utgåva

1969
SELENIUS, EBBA: Västnyländsk ord-

accent
VALTAVUO, RITVA: Skärgårdsnamn i 

Sastmola

1971
KORKKANEN, IRMA: Studier i de 

svenska översättningarna av Vergi-
lius Bucolica

PINOMAA, MIRJA: Social variation i 
Helsingforssvenskans syntax

1972
PITKÄNEN, TAINA: Grammatisk-sti-

listiska studier i Gustav Heden-
vind-Erikssons språk

Lärdomsprov

Licentiatavhandlingar

1974
LEINONEN, KARI: Studier över avvi-

kelser i språket mellan Bibeln 1541 
och Psaltaren 1560 i belysning av 
substantivutbyten

1975
NYSTRÖM, INGEGERD: Om sats-

motsvarigheter i finlandssvensk 
tidskriftsprosa 1878–1967

1976
PITKÄNEN, ANTTI J.: Bruket av ge-

nitivattributen och deras omskriv-
ningar i svenska språket från Olof 
Dalin till våra dagar

SKUTNABBKANGAS, TOVE: Studier 
i tvåspråkighet
1. Om tvåspråkighet och skolfram-

gång hos en grupp yrkesskolelever
2. Om tvåspråkighet och skolfram-

gång
3. Om interferens
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1978
BLOMQVIST, MARIANNE: Ameri-

kafinlandssvenskans lexikon. En 
undersökning av österbottniska 
emigranters kontakter med engel-
skan, särskilt av engelsk lexikalisk 
interferens i deras talspråk

1979
BJÖRKLUND, KRISTINA: Bildspråk 

och symbolik i Oscar Parlands 
barndomsskildringar

SUNDMAN, MARKETTA: Existential-
konstruktionen i svenskan

1980
IVARS, ANNMARIE: Dialekter i 

förskingringen. En undersökning 
av utjämningen mellan dialekt och 
riksspråk hos sydösterbottniska 
utvandrare i Amerika

1982
HELENELUND, ELISABETH: Språket i 

Muminserien. En syntaktisk analys
LONDEN, ANNEMARIE: Litterärt 

talspråk. En studie i dialogens 
struktur och form i Runar Schildts 
Helsingforsnoveller

REUTER, MIKAEL: Kvantitet i Hel-
singforssvenskan

WIIALA, ANNA: Dialektala ord i 
finlandssvensk folklivsskildring 
1850–1925. En kartläggning av 
ordens förekomst och användning

1983
KUKKONEN, PIRJO: Vetenskapens 

semantiska fält. Från konst till 
vetenskap

STENFORS, JUHANI: Studier över 
verbsyntaktiska gallicismer i 1700-
talets och det begynnande 1800-
ta1ets svenska litteratur

1984
LEHTIEKLUND, HANNA: Topika-

lisering och dess funktioner i fem 
texttyper från äldre nysvensk tid

TANDEFELT, MARIKA: Språkbyte. 
Teori och praktik

1987
HARLINGKRANCK, GUNILLA: 

Namn på åkrar, ängar och hagar. 
Delundersökning i projektet Fin-
lands svenska ortnamn

1988
LAURÉN, ULLA: Språkfel och interfe-

rens hos tvåspråkiga skolelever. En 
studie i fri skriftlig produktion på 
svenska

LILIUS, PIRKKO: Om fundamentering 
och vänsterdislokering i svenskan 
och italienskan

PERSSON, INGABRITT: Den seman-
tiska interaktionen verb-närkontext 
– en undersökning av det polysema 
verbet ligga enligt lexikalt-interpre-
tativ teori

SOLSTRANDPIPPING, HELENA: 
Kommentarer till en kommentar. 
Om finlandismerna i Fänrik Ståls 
sägner 1–2
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1989
NYSTRÖM, LARS: Studier över 

säljaktstermer i finlandssvenska 
dialekter 1–5

1990
CANTELL, ILSE: Aktionsart, tempus 

och tidsbetydelse
KORKMAN, CHRISTINA: Tvåspråkiga 

elever skriver uppsats

1991
MELIN, CHRISTINA: Om normer för 

finlandssvenskt skriftspråk

1992
LINDSTRÖM, JAN: Engagemang i 

talad och skriven svenska
SILÉN, BEATRICE: Agentadverbialet i 

modern svenska

1993
GREENVÄNTTINEN, MARIA: Jå och 

mm – uppbackningar i samtal

1994
GULLMETSWIK, MARIECHAR

LOTTE: Morfologisk variation i 
finlandssvenska stadsmål

1997
ALLARDT LJUNGGREN, BARBRO: 

Några aspekter av verbgruppen i 
äldre nysvenska

1999
SAARINEN, SARI: Husdjursbeteck-

ningar i öståländska ortnamn
LINDHOLM, CAMILLA: Frågor och 

responser i läkare–patientsamtal

2002
ROSENBERGWOLFF, CARITA: 

Valspråk. En studie i valmötet som 
retorisk situation

2003
FORSSKÅHL, MONA: Mitt emellan 

eller strax utanför? Finska och 
engelska i finlandssvensk slang

JOKINEN, JAANA: Namnbruket i Nils 
Holgerssons underbara resa genom 
Sverige av Selma Lagerlöf

SANDSTRÖM, CAROLINE: Från tre 
genus till två i östra och mellersta 
Nyland

ÖRNMARK, MICHAELA: Bynamnen i 
västra Nyland
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Joensuu universitet (6 st.)

1985
RYHÄNEN, RAIJA: Kommunikativ 

kompetens som mål i undervis-
ningen – om utvärderingskriterier 
på lärobokstexter i svenska som 
främmande språk

1992
NORRI, ILKKA: De collinska texterna 

med speciell hänsyn till lexikonet 
och dess praktiska användnings-
värde

1993
KESKIRAASAKKA, KYLLIKKI: Från 

Sahlstedt till Biese. Den svenska 
grammatikan (1772–1935) för 
främmandespråksundervisning i 
Finlands skolor med speciell hän-
syn till ordföljdsreglerna

SÖDERHOLM, PIRJO: Den ling-
vistiska komplexiteten i tolv 
svenskspråkiga läseböcker från 
tidsperioden 1866–1972

1997
NEUVONEN, TIMO: Valet mellan de 

olika passiva konstruktionerna i 
svenskan med speciell hänsyn till 
bruket i studentuppsatser

2003
SILTANEN, ANNE: Havaintoja am-

mattiruotsin ilmauksista. Miten 
rakennus-, hius- sekä ravintola-, 
keittiö- ja cateringalan ammatti-
opiskelijat osaavat keskeisiä ruotsin 
kielen ilmauksia

Jyväskylä universitet (14 st.)

1964
HIILOS, HILKKA: Substantivkorrela-

tets species i relativkomplexet

1969
KIRRI, ARTO: Studier över passiv-

konstruktioner i yngre nysvenska. 
Företrädesvis vetenskaplig och 
skönlitterär prosa samt tidnings-
språk

1974
RAHKONEN, MATTI: Placeringen 

av tids-, befintlighets-, riktnings- 
och sättsadverbialen i svenska och 
finska satser
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1977
LAHTI, LEALIISA: Bilden av inlandet 

i den finlandssvenska skönlitterära 
prosan under ryska tiden och i det 
realistiska landskapsmåleriet jäm-
förd med den geografiska bilden av 
motsvarande område. En tvärve-
tenskaplig topografisk studie

1978
HEINO, MARTTI: Studier över funda-

mentering i svenskan

1980
MUITTARI, VEIKKO: Studier över 

modusbruket i finskan och 
svenskan

1982
KOKKONEN, HENRIK: Hjälpverbet 

skall som futuralitets- och modali-
tetsmarkör

1994
JUURAKKO, TAINA: Om prepositio-

ner i finskspråkiga gymnasisters 
inlärarsvenska

KALIN, MAIJA: Coping with Problems 
of Understanding in Inter-ethnic 
Conversations

1997
LAHTINEN, SINIKKA: Genus-

kongruens och andra nominala 
dependenser i finska gymnasisters 
inlärarsvenska

LAMMI, KATI: Tenk, ja kan tala 
dialekt! Inblick i dialekten i dagens 
Jakobstad

1998
KOLJONEN, TIINA: TV-textning: 

konsten att komprimera

2002
VESAMÄKI, HELI: Kodväxling och 

polyfoni. En fallstudie i kodväxling 
mellan standardsvenska, edamål 
och finska

2003
MULI, EEVA: Om den svenska syntax-

ens inflytande i texter på torneälv-
dalsmeänkieli

Tammerfors universitet (9 st.)

1967
HOSIAISLUOMA, KAARINA: Pro-

sastilen hos Sigbjørn Obstfelder i 
belysning av samtida svenska och 
danska prosaverk

1968
WIKSTRÖM, KAJ: Studier i svenskt 

fotbollsspråk från begynnelsen till 
våra dagar



Lärdomsprov

278

1970
MUSTILA, EERO: Syntaktiska och 

stilistiska studier över Viktor Ryd-
bergs skönlitterära prosa

1977
MERILÄINEN, HEIKKI: Alkoholen i 

svensk skönlitteratur från Strind-
berg till våra dagar. En terminolo-
gisk och stilistisk studie

1981
LÖFMAN, ANITA: Om utformningen 

av lagbudens förutsättningar i 
nutida svensk lag

1988
KOIRANEN, SIRPA: Språkspel i bruk. 

Musikrecensioner som kulturella 
manifestationer och kommunika-
tionsformer

1996
LATVAKARJANMAA, TUULA: 

Kvinnan i brytningstid mellan he-
dendom och kristendom. Kvinnans 
position i den isländska sagan

1997
KURONEN, MIKKO: Vokaluttalets 

akustik i sverigesvenska, finlands-
svenska och finska

1999
ALANEN, KAISA: Iterativa, frekven-

tativa och habituella situationer. 
Studier över upprepningars seman-
tik och hur upprepning uttrycks i 
svenskan

Uleåborgs universitet (10 st.)

1990
KUURE, OLLI: Tvåspråkighet i onto-

genesis

1992
HEIKKINEN, PAULA: Översättnings-

byten från finska till svenska. 
Tillämpning av Catfords teori

1995
SUIKKARI, KRISTIINA: Sverigefinsk 

samtalsstil?

1996
KATTAINEN, SEIJA: Studier över det 

ekonomiska språket. Rapporter om 
utrikeshandeln i Hufvudstadsblad-
et 1865–1990



279

ISOKANGAS, KAARINA: Hur skol-
svenskan uppfyller affärslivets krav

1998
LIPPONEN, SEPPO: Bellmansstudier. 

Iakttagelser av C. M. Bellmans liv 
och produktion med det svenska 
1700-talssamhället som referens-
ram

RANTAJÄÄSKÖ, SAILA: En resa med 
prosarytmer. Studier i två noveller

1999
KOSUNEN, RIITTA: I ett nötskal. 

Sammanfattningsstrategier i L2-
sammanfattningar

NERKKORUNTTI, ARJA: Jesus svar-
ade och sade. Matteusevangeliet i 
1917 och 1981 års bibelöversätt-
ningar

2000
RONKAINEN, HILKKA: Facktidskrift-

er i undervisning

Vasa universitet (19 st.)

1985
STRÖMMAN, SOLVEIG: Tvåspråkig-

het på arbetsplatsen. En kartlägg-
ning av huru tvåspråkigheten 
fungerar inom tre företag

1986
LEHTONEN, RIITTA: En metod för 

texttypsbeskrivning – med ut-
gångspunkt i en tolkningsmodell

1987
NUOPPONEN, ANITA: Begrepps-

system och deras betydelse för 
terminologisk analys

1991
KOSKELA, MERJA: Temaanalys i po-

pulariserad och vetenskaplig text

LÖYTÖLÄ, RAIJA: Textens logiska 
strukturering i geografiska forsk-
ningsrapporter. En jämförelse mel-
lan natur- och kulturgeografiska 
texter

VESTERBACKA, SIV: Elever i språk-
badsskola: social bakgrund och 
tidig språkutveckling

1993
MÅRD, KARITA: Andraspråksförstå-

else i språkbadsdaghem
VIKTUOVINEN, GUNVIOL: 

Simultantolkningsprestationer. En 
bedömning av fyra studerandes 
utveckling

1994
WESTERLUND, ANNELI: Centrala 

datortermer på svenska och finska 
– Språkvården och verkligheten



Lärdomsprov

280

1995
JÄRVI, OUTI: Språket på datorskärmar 

– en undersökning av användar-
gränssnitt i tre datorprogram

PUURONEN, NINA: Dynamiska fack-
begrepp och deras språkliga uttryck

1997
BERGSTRÖM, MARINA: Språkbad – 

ett program för alla barn? Attityder 
till och sätt att bemöta språkbads-
elever med speciella behov

BUSS, MARTINA: Könsskillnader 
i språkbadselevers andraspråk: 
studier i ordförrådet

1998
HAAGENSEN, BODIL: Svenska för 

blivande ekonomer. Ett försök med 
språkbad för vuxna

LEHRER, SOLVEIG: Språkbruk vid sex 
företag i Österbotten, med tonvikt 
på svenska

PUSKALA, JAANA: Förfalskade tavlor 
var äkta Edelfelt. En textlingvistisk 
undersökning av nyhetsnotiser 
skrivna av studerande

2000
TOIVONEN, PIA: Hur Donald Duck 

Weekly blir tysk, svensk och finsk

2001
SÖDERGÅRD, MARGARETA: Lärare 

och barn i språkbadsdaghem. Lä-
rarstrategier i samband med barnets 
andraspråksproduktion

2003
SIPOLA, SIRPA: Vuxenspråkbad i 

svenska – mål och återkoppling

Åbo Akademi (19 st.)

1949
THORS, CARLERIC: Substantivering 

av adjektiv i fornsvenskan

1955
HALOKARI, RAIMO: Människors och 

mytiska väsens olika språk enligt 
eddadikten ”Alvissmal”

1957
FORTELIUS, BERTEL: Den äldreny-

svenska Sjusovarlegenden (enligt 
trycken av år 1626 och 1642)

MATTSSON, OLA: Helga manna 
leverne. Studier i den fornsvenska 
översättningen av Vitae patrum

PETTERSSON, BJÖRN: Bildliga natur-
motiv i Topelius lyrik



281

1968
ABRAHAMSSON, STENERIK: 

Fragmentarisk meningsbildning i 
svenskt reklamspråk

1969
LAURÉN, CHRISTER: Studier i 

översättningsteknik och stil i Jöns 
Buddes version av Mechtilds up-
penbarelser

1971
ANDERSSON, ERIK: Metaforen som 

en betydelseförändring, åskådlig-
gjord med transformationsgramma-
tikens semantiska matriser

HUMMELSTEDT, CHRISTER: Affix i 
finlandssvenskt lågspråk

SLOTTE, PETER: Namnen på vatten-
samlingar, sänkor och sankmarker 
i Karlebynejden: en undersökning 
av efterledstyperna

1973
NORDMAN, MARIANNE: Stildrag 

i Jarl Hemmers prosa: en studie 
i En man och hans samvete och 
Morgongåvan

1976
NIKULA, KRISTINA: Väderlekstermi-

nologi i Närpes

1982
NIEMI, SINIKKA: Fonologisk ljudför-

ändring och ordgestalt: akustiska 
och strukturella iakttagelser över 
sverigesvenskans, finlands-
svenskans och finskans ljud- och 
stavelsestruktur samt ordgestalt

1983
SUNDSTRÖM, MATSPETER: Studier 

i K. A. Tavaststjernas syntax

1984
WIIK, BARBRO: Kvevlaxdialektens 

ljudlära
KREUTZMAN, LEENA: Syntaxen i 

elevuppsatser – komplexitet och 
korrekthet i uppsatser skrivna 
av elever i den finlandssvenska 
grundskolan

1992
VIDJESKOG, SONJA: Vävterminologin 

i en österbottnisk dialekt – ett 
begreppsområde under utveckling

1995
HAAPAMÄKI, SAARA: ”Språk de e 

som snöre.” En studie av tjugo 
kurders svenska språkfärdighet

2002
RABB, VIVECA: Förändringstendenser 

i ett nutida grammatiskt genus-
system



Lärdomsprov

282

Åbo universitet (7 st.)

1972
NAERT, AINO: Svensk-finska kon-

takter i Åbolands skärgård. En 
ortnamnsstudie

1973
MÄLKKI, MARJATTA: Studier över 

ortnamnen på Kustö

1975
RÖNKÄ, MAJLEN: Om slåtterns och 

skördens terminologi i Svensköster-
botten. En ordgeografisk undersök-
ning

1979
HIRVONEN, ILKKA: Konstruktions-

typerna denne man och denne 
mannen i fornsvenskan

1981
KETTUNEN, PAAVO: Appellativböj-

ningen i Överkalixmålet. Med en 
diakronisk ljudöversikt

1995
BORG, KAJ: Dopnamn och namngiv-

ning i Gamlakarleby 1657–1928
VARHO, MINNA: Liggær lik a wig-

hwalli ærræt ok undæt. Existenti-
alkonstruktionen i fornsvenskan. 
En undersökning av de äldsta 
existentiella satsstrukturerna i det 
svenska skriftspråket



283

Doktorsavhandlingar

Helsingfors universitet (47 st.)

1878
FREUDENTHAL, AXEL OLOF: Über 

den Närpesdialect

1881
VENDELL, HERMAN: Om skalden 

Sighvat Tordsson samt tolkning af 
hans Flokkr um Fall Erlings och 
Bersöglisvisur

1883
OTMAN, IVAR: Äldre västgötalagen 

öfversatt och förklarad

1891
HAGFORS, KARL JOHAN: Gamlakar-

lebymålet. Ljud- och formlära samt 
språkprov

KARSTEN, ANTON: Kökarsmålet. 
Ljud- och formlära

1895
KARSTEN, TORSTEN EVERT: Studier 

öfver de nordiska språkens primära 
nominalbildning

SAXÉN, RALF: Finska lånord i östsven-
ska dialekter

1898
THURMAN, J.: Pargasmålet. Ljud- och 

formlära

1905
HULTMAN, OSKAR: Hälsingelagen 

och Upplandslagens ärfdabalk i 
Cod. Ups. B. 49

1906
SJÖROS, BRUNO: Málaháttr. En 

studie i fornisländsk metrik

1919
PIPPING, ROLF: Erikskrönikans ljud-

lära enligt texten i Cod. Holm. D 2
NORDLING, ARNOLD: Om sam-

manskrivning och särskrivning av 
sammansättning i fornsvenska och 
äldre nysvenska urkunder såsom ett 
medel att beteckna olika betoning

1924
SOLSTRAND, VÄINÖ: Svensk stavelse-

förlängning: med särskild hänsyn 
till språket i Åland och Uppland

1935
WESTMAN, IVAR: Nyländska önamn 

i västra och mellersta samt östra 
Nyland antill (sic!) språkgränsen

1936
HOLLMÉRUS, RAGNAR: Studier över 

allitterationen i Eddan



Lärdomsprov

284

1937
WESSMAN, VILHELM: De finlands-

svenska dialekternas labiala vokaler

1939
LUNDSTRÖM, GUDRUN: Studier i 

nyländsk syntax
HUMMELSTEDT, ESKIL: Östsvenska 

verbstudier: morfologisk-semolo-
gisk undersökning

1940
PANELIUS, OLAV: Ändelsevokalerna i 

Upplandslagen
ÅKERBLOM, BROR: Kvevlaxmålet 

i dess förhållande till granndia-
lekterna: en språkgeografisk och 
bebyggelsehistorisk undersökning 
av folkmål i mellersta Österbotten

1956
GRANLUND, ÅKE: Studier över östny-

ländska ortnamn

1957
HULDÉN, LARS: Verbböjningen i 

Österbottens svenska folkmål

1972
SELENIUS, EBBA: Västnyländsk ordac-

cent

1974
KORKKANEN, IRMA: Studier i de 

svenska översättningarna av Ver-
gilius Aeneis 1, 2, 6, 7, 11, 12 och 
Bucolica

1975
VALTAVUOPFEIFER, RITVA: Svenska 

skärgårdsnamn i norra Satakunta
SAARI, MIRJA: Talsvenska. En socio-

lingvistisk studie över syntaktiska 
drag i intervjusvar

1977
KARTANO, AIRI: Ortnamnen i 

Mörskom

1979
PITKÄNEN, ANTTI J.: Binominala 

genitiviska hypotagmer i yngre 
nysvenska

1982
BJÖRKLUND, KRISTINA: Riki och 

den förtrollade vägen. Studier i 
Oskar Parlands berättarkonst

1984
NYHOLM, LEIF: Helsingforssvenska 

– tre studier i talspråk

1985
NYSTRÖM, INGEGERD: Studier i 

äldre nysvensk syntax II. Ledstruk-
tur och ledföljd i bisatser

1986
IVARS, ANNMARIE: Från Österbot-

ten till Sörmland. En undersök-
ning av emigration och språklig 
anpassning



285

1988
BLOMQVIST, MARIANNE: Från till-

namn till släktnamn i österbottnisk 
allmogemiljö

1989
LONDEN, ANNEMARIE: Litterärt 

talspråk. Studier i Runar Schildts 
berättarteknik med särskild hänsyn 
till dialogen

KUKKONEN, PIRJO: Från konst till 
vetenskap. Begreppet vetenskap och 
dess språkliga uttryck i svenskan 
under 400 år

1990
HARLINGKRANCK, GUNILLA: 

Namn på åkrar, ängar och hagar
LEHTIEKLUND, HANNA: Från 

adverb till markör i text: studier i 
semantisk-syntaktisk utveckling i 
äldre svenska

1994
LILIUS, PIRKKO: Språkval och ordval 

i tillfällesdiktningen i Finland 
1700–1749

1995
KORKMAN, CHRISTINA: Tvåspråkig-

het och skriftlig framställning. 
En undersökning av tvåspråkiga 
elevers uppsatser i den finlands-
svenska grundskolan

1996
PERSSON, INGABRITT: Connectio-

nism, Language Production and 
Adult Aphasia. Elaboration of a 
Connectionist Framework for Lexi-
cal Processing and a Hypothesis of 
Agrammatic Aphasia

1997
SILÉN, BEATRICE: Agentadverbialet i 

modern svenska

1999
LINDSTRÖM, JAN: Vackert, vackert! 

Syntaktisk reduplikation i svenskan

2000
NYSTRÖM, LARS: Alg, pytare och 

skridstång. Sälfångstens och säljakt-
ens terminologi i finlandssvenska 
folkmål

2001
GREENVÄNTTINEN, MARIA: Lyss-

naren i fokus. En samtalsanalytisk 
studie av uppbackningar

2002
WIDE, CAMILLA: Perfect in Dialogue. 

Form and functional potential of 
the vera búinn að + inf. construc-
tion in contemporary Icelandic

WIIK, BARBRO: Studier i de öster-
bottniska dialekternas fonologi och 
morfologi



Lärdomsprov

286

2003
LINDHOLM, CAMILLA: Frågor i 

praktiken. Flerledade frågeturer i 
läkare–patientsamtal

Joensuu universitet (3 st.)

1997
MERILÄINEN, HEIKKI: Konnektorer 

i bruk. Finska abiturienters inlärar-
svenska ur ett textlingvistiskt och 
språkkontrasterande perspektiv

1998
KESKIRAASAKKA, KYLLIKKI: Svensk 

ordföljd i finskt perspektiv. Be-
skrivningen av svenskans ordföljd 
särskilt i skolgrammatikor för 
finska elever 1884–1997

2002
SÖDERHOLM, PIRJO: Svensk språk- 

och stilutveckling från 1865 till 
1990 sådan den avspeglas i läse-
bokstexter och tidningsspråk

Jyväskylä universitet (7 st.)

1967
HIILOS, HILKKA: Om relativkomp-

lexet i nusvenskan

1981
RAHKONEN, MATTI: Om existens, 

tid och lokalitet i svenskan

1987
MUITTARI, VEIKKO: Om modus 

och modalitet. En finsk-svensk 
kontrastiv studie över modalitet 
i konditionala, koncessiva och kom-
parativa satser och satsfogningar

1995
KALIN, MAIJA: Coping with Problems 

of Understanding: Repair Sequenc-
es in Conversations between Native 
and Non-Native Speakers



287

1996
JUURAKKO, TAINA: Prepositioner i 

finskspråkiga gymnasisters inlärar-
svenska

1998
LAHTINEN, SINIKKA: Genuskongru-

ens och genus i finska gymnasisters 
inlärarsvenska

2000
KURONEN, MIKKO: Vokaluttalets 

akustik i sverigesvenska, finlands-
svenska och finska

Tammerfors universitet (2 st.)

1977
WIKSTRÖM, KAJ: Begreppsfältet 

kroppsövning. Semantiska studier i 
svenskt idrottsspråk

1998
ÅBRINK, HÅKAN: »Gomorron, Stock-

holm.» Radioprat som stil, genre 
och samtal med lyssnaren

Uleåborgs universitet (2 st.)

1991
TÖRNUDDJALOVAARA, ELISABET: 

Modalverbet skall. Tretton skrifter 
om tid och modalitet

1995
HUHTALA, PAULA: Från teori till 

praktik. Analys av översättningar 
från finska till svenska

Vasa universitet (15 st.)

1991
HANSÉN, SVENERIK: Tradition och 

reform. Urval och konstruktion av 
modersmålsämnets läroplanstexter 
från 20-tal till 80-tal

1994
STENFORS, JUHANI: Svenska på 

franskt manér. Om syntaktiska gal-
licismer i 1700-talets och det tidiga 
1800-talets svenska



Lärdomsprov

288

LAURÉN, ULLA: Tvåspråkiga och 
enspråkiga skolelevers skriftliga 
produktion. Performans och krea-
tivitet

NUOPPONEN, ANITA: Begreppssys-
tem för terminologisk analys

1995
STRÖMMAN, SOLVEIG: Två språk på 

arbetsplatsen. Status och föränd-
ring

1996
BJÖRKLUND, SIV: Lexikala drag och 

kontextualisering i språkbadselevers 
andraspråk

KOSKELA, MERJA: Tema och rema i 
vetenskaplig och populärvetenskap-
lig text

1997
REIDINGER, ROGER: Etymologie 

und Anpassung gentechnologischer 
Termini in schwedischen, däni-
schen und deutschen Populärwis-
senschaftlichen Texten

2000
PILKE, NINA: Dynamiska fackbe-

grepp. Att strukturera vetande om 
handlingar och händelser inom 
teknik, medicin och juridik

2001
TOIVONEN, PIA: En serietidning på 

fyra språk

2002
SÖDERGÅRD, MARGARETA: Interak-

tion i språkbadsdaghem. Lärarstra-
tegier och barnens andraspråkspro-
duktion

MÅRD, KARITA: Språkbadsbarn kom-
municerar på andraspråket. Fallstu-
dier på daghemsnivå

BUSS, MARTINA: Verb i språkbads-
elevers lexikon. En sociolingvistisk 
studie i andraspråket

BERGSTRÖM, MARINA: Individuell 
andraspråksinlärning hos språk-
badselever med skrivsvårigheter

2003
PUSKALA, JAANA: Fackkommu-

nikativ kompetens, i synnerhet 
textuell. Finsk- och svenskspråkiga 
ekonomie studerande informerar på 
svenska om ett företagsförvärv



289

Åbo Akademi (13 st.)

1946
AHLBÄCK, OLAV: Studier över sub-

stantivböjningen i Finlands svenska 
folkmål

1949
THORS, CARLERIC: Substantivering 

av adjektiv i fornsvenskan

1957
MATTSSON, OLA: Helga manna 

leverne

1959
PETTERSSON, BJÖRN: Stilstudier i de 

svenska landskapslagarna

1965
FORTELIUS, BERTEL: Historia Tro-

jana eller Troya Borgdz Chröneca. 
Studier över språk och stil i en 
svensk 1500-talstext

1968
CEDERLÖF, HENRIK: Stilstudier i 

Runar Schildts novellistik

1972
LAURÉN, CHRISTER: Predikanten 

som översättare. Mechtilds uppen-
barelse i Jöns Buddes fornsvenska 
version – handskrift och översätt-
ningsteknik

1977
ANDERSSON, ERIK: Verbfrasens 

struktur i svenskan. En studie i 
aspekt, tempus, tidsadverbial och 
semantisk räckvidd

1978
SLOTTE, PETER: Sjönamnen i Kar-

leby-nejden. En undersökning av 
huvudledstyperna

1981
NORDMAN, MARIANNE: Stil och 

struktur i Jarl Hemmers En man 
och hans samvete

1987
SUNDMAN, MARKETTA: Subjektval 

och diates i svenskan

1993
RÖNKÄ, MAJLEN: Termer för slåtter- 

och skörderedskap: finlandssvensk 
ordgeografi i nordiskt perspektiv

2002
HAAPAMÄKI, SAARA: Studier i svensk 

grammatikhistoria



Lärdomsprov

290

Åbo universitet (3 st.)

1975
KIRRI, ARTO: Studier över passivkon-

struktioner i nysvenskt skriftspråk

1977
SCHNEIDER, KIM: Aktionalitet, ak-

tionsart och aspekt i svenskan och 
danskan jämförda med tyskan och 
nederländskan

1987
HIRVONEN, ILKKA: Konstruktions-

typerna denne man och denne man-
nen i svenskan. En språkhistorisk 
undersökning



291

Personregister

A

Aalto, Alvar  74
Aalto, Milla-Riitta  262, 265
Aarnitukia, Hannu  22
Abrahamsson, Sten-Erik  226
Ahlbäck, Olav  16, 24, 219, 220, 

221, 224, 246, 250, 255
Ahmad, Khurshid  193
Ahonen, Tarja  129
Ahti, Jonna  26, 42
Ahtisaari, Martti  118
Ajula, Ulla, se Kampman, Ulla
Alanen, Kaisa  129, 130, 134
Alava, Päivi  138
Albjerg, Asger  36, 42
Allardt Ljunggren, Barbro  22, 32
Almark, Siv  77
Almqvist, Ingrid  77
Andersson, Erik  229, 230, 232, 

233, 235, 236
Andersson, Lars-Gunnar  118, 252
Andersson, Sven  226
Annala, Sirpa  161
Arvidi, Andreas  267
Attias, Daniel  161
Austin, John L.  239

B

Bachtin, Mikhail  38, 197
Backgren, Åsa-Gabriella  207
Barck, P. O.  265
Beckman, Natanael  211, 216
Beijar, Per-Erik  163
Bellman, Carl Michael  17

Berg, Kirsten  261, 262, 271
Berglund, Raija  207
Bergman, Hilkka  264
Bergroth, Hugo  19, 41, 113, 114, 

247
Bergström, Marina  207
Berthelsen, Allan  262
Bertills, Yvonne  43
Birn, Juhani  22
Bister, Melina  23, 26, 29, 44
Biström, Anna  30, 42
Bjartmar, Ulla  130
Björkblad, Dido  262, 264, 265
Björklund, Kristina  14, 30, 41, 77
Björklund, Siv  207
Björklöf, Eva  165
Blom, Pentti  264, 265
Blomqvist, Marianne  17, 24, 29
Boe, Hans Jørgen  77, 130, 157, 

165, 261
Boije, Hans Henrik  139
Borg, Kaj  261, 263, 264, 270
Boström, Greta  77
Brenden, Randi  127
Brøndal, Viggo  247
Budde, Jöns  189, 220, 221
Buss, Martina  118
Börestam, Ulla  40

C

Cantell, Ilse  32
Carl XVI Gustav  179
Carpelan, Bo  45
Castrén, Mattias Alexander  13, 14
Chesterman, Andrew  31, 38



292

Chomsky, Noam  229
Claesson-Pipping, Git  130
Collinder, Björn  268

D

Dahlman, Malin  21
Dalen, Arnold  165
Davíðsson, Aðalsteinn  265
Diderichsen, Paul  247

E

Ekelund, Vilhelm  247
Eklund, May  262
Elenius, Aino, se Naert, Aino
Elmevik, Lennart  124, 252, 253, 

256
Elsinen, Raija  55
Enckell, Olof  44
Enkvist, Nils Erik  229
Eriksson, Ingrid  77
Eriksson, Ulf  77

F

Faarlund, Terje  165
Fagerbakk, Inge  207
Fagerholm, Monika  45
Fagerlund, Sten Erik  77
Farbregd, Turid  36, 55, 165
Ferm, Ing-Marie, se Loman, Ing-

Marie
Finnbogadóttir, Vigdís  117
Foldvik, Arne Kjell  157, 165
Forsblom-Nyberg, Ylva  25
Forsman, K. W.  59
Forsskåhl, Mona  27, 32, 42
Fortelius, Bertel  219, 223, 245, 

250, 251, 252, 254, 255, 256, 
259, 262, 270

Franzén, Frans Michael  168

Fremer, Maria  23, 27, 29, 42, 44
Freudenthal, Axel Olof  14, 15, 224
Fries, Sigurd  185, 250, 257
Furu, Per-Eugen  165
Furuby, Hans  130

G

Gjedsted, Jørgen  127
Goffman, Erving  102, 132
Granlund, Gunvor  207
Granlund, Åke  41, 75, 76, 256
Grans, Axel  211, 212
Green-Vänttinen, Maria  25, 26, 

31, 32, 37, 41, 42, 44
Grice, Paul  90
Gripenberg, Catharina  45
Groencke, Ulrich  250
Gronemann, Brian  127
Grönholm, Bo  259, 262, 265
Gullmets-Wik, Marie-Charlotte  

20, 32
Gumperz, John J.  102
Gustafsson, Anna-Maria  42, 43
Gustafsson, Eija  126
Gustafsson, Lars  130
Gustav III  33
Gustavsson, Ingegerd  77
Gårdemar, Gunnar  127

H

Haagensen, Bodil  207
Haapamäki, Saara  118, 209, 234, 

239, 240
Haarala, Risto  190
Haastrup Strøm, Martin  234, 271
Haikara, Eeva  165
Hakala, Hanna  21
Hakala, Kristiina  126, 130



293

Halokari, Raimo  154, 163, 259, 
262

Halttunen, Irmeli  79
Hannus, Eva  22
Hansen, Jens  207
Hansson, Åke  161, 162, 167, 170
Harju-Ontto, Sari  129
Harjula, Minna  110
Harjula, Tiina  110, 138
Harling-Kranck, Gunilla  16, 17, 

20, 24, 28, 31, 109, 110, 111, 
118, 119, 120, 122, 128, 234, 
253, 259

Hartikainen, Tuulikki  77
Hartikka, Elsi  161
Hartvik, Johanna  207
Hecht, Christian  127
Heikkinen, Paula, se Rossi, Paula
Heikkinen, Väinö  112
Heino, Martti  76, 77, 79, 82, 92, 

126, 127
Heinonen, Ulla  265
Heith, Anne  130
Hemmer, Jarl  189, 228
Henrikson, omas  43
Hiilos, Hilkka  75, 76, 77, 82, 83, 

90
Hilmisdóttir, Helga  23
Himanen, Ritva  165, 166
Hirvelä, Inger  77
Hirvonen, Ilkka  252, 253, 254, 

255, 258, 259, 261, 262, 263, 
269, 270

Hjelmslev, Louis  217, 247, 248, 
268

Hjort Lervik, Åse  165
Hof, Sven  267
Hoffman, Yvonne  191, 192, 207
Holm, Gösta  250, 251

Holmberg, Karl Axel  256, 257, 
259, 270, 271

Horgen, Gudlaug  261, 262
Hosiaisluoma, Kaarina  108, 125, 

126, 131, 133
Hovi, Asko A.  252
Huhtala, Kari  130
Huhtala, Paula, se Rossi, Paula
Huikkonen, Riitta  129
Huldén, Lars  14, 17, 18, 19, 21, 24, 

73, 75, 115, 171, 246, 256
Hultman, Oskar Fredrik  15, 212
Hummelstedt, Christer  255, 256, 

257, 259, 260, 270
Hummelstedt, Eskil  221, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 232, 
245, 255

Huovinen, Marja-Leena  161
Huttunen, Päivi  55
Huttunen, Ulla  165
Hvenekilde, Søren  126, 165
Hyvärinen, Ari  166
Hyvärinen, Maria-Liisa 165, 166
Hyvönen, Leena  166
Hägglund, Maria  22
Häkkinen, Pia  23
Hällje, Anders  262, 265
Hällström, Charlotta af  22
Hämäläinen, Kristina  77
Hämäläinen, Ulla  127
Härkönen, Ulla  129
Höckerstedt, Leif  40, 41
Høgh, Carsten  127
Högnabba, Kerstin  165
Høyer, Jon  234, 271



294

I

Ihre, Johan  267
Ingman, Eva  266
Inkinen, Virpi  77, 127
Ivars, Ann-Marie  19, 20, 21, 25, 

29, 30, 37
Ivarsdotter, Metta  257
Iversen, Ragnvald  267

J

Jaakkola, Anne  166
Jaakonsaari, Kyösti  77, 79
Jacobsen, Bjørn  127
Jahr, Ernst Håkon  252, 253
Jakobsson, Britta  77
Jalovaara, Liisa  77
Jansson, Valter  246
Jantunen, Aili  59
Jespersen, Otto  229
Jóhannesson, Kristinn  157, 165, 

260, 261
Johansson, Bengt  265
Johansson, Carl-Eric  125, 126, 

127, 128
Johnson, Eyvind  45
Jokinen, Berit   129
Jokinen, Jaana  32
Jónsson, Sigurður  190
Juntunen, Mirja  52, 55
Jurmu, Tuula  166, 169
Juurakko, Taina  79, 83, 98, 99, 

101
Järnegard, Styrbjörn  127
Järvelä, Maria-Liisa, se Hyvärinen, 

Maria-Liisa
Järvelä, Riitta  161
Järvenpää, Elina  166
Järvinen, Anita  161

K

Kaarninen, Mervi  110
Kaarre, Liisa 166
Kahanpää, Heidi  77
Kainz, Friedrich  247
Kajander-Peltonen, Wenche  130
Kalin, Maija  77, 83, 102, 252, 253
Kallberg, Nina  42, 46
Kalliosaari, Heikki  127, 129
Kampman, Ulla  130, 163, 164, 

165, 167, 168
Kangas, Kari  165
Kangas, Tuula  161
Kanschat, Christian  165
Karén, Erkki  128
Karikoski, Elin  263
Karinko, Päivi  130
Karjalainen, Helena  161
Karjalainen, Matti  166
Karlgren, Hans  77
Karlsson, Fred  31, 63, 163, 170
Karplund, Tapani  127, 129
Karppinen, Marjatta  55
Karsten, Torsten Evert  15, 16, 222, 

223, 224
Kartano, Airi  123, 164
Kaskela, Kari  161, 166
Kataja, Riitta  165
Katajamäki, Antti  139
Kauppinen, Jyrki  165
Kemppainen, Ritva, se Himanen, 

Ritva
Keronen, Sirkka  161
Keski-Raasakka, Kyllikki  50, 51, 

52, 53, 54, 55, 59, 60, 64, 66
Kettunen, Lea  54
Kettunen, Paavo  53, 54, 76, 77, 

78, 79, 269, 270
Kiistala, Heidi  165



295

Kirri, Arto  77, 79, 82, 162, 163, 
167, 168, 252, 256, 260, 270

Kirri, Ulla  165, 166
Kiuru, Leena  165
Kivelä, Päivi  165
Kivilehto, Marja  125
Kjellin, Gösta  42, 43
Kjellröier, Catharina  262
Klemets, Göran  77
Kock, Axel  214
Kohonen, Viljo  117
Koiranen, Antti  137
Koiranen, Sirpa  133, 134, 137, 207
Koivisto, Mauno  116
Kojo, Kristiina  165
Kokkonen, Heikki  77
Kokkonen, Henrik  76, 83
Kokkonen, Marja-Leena  165
Kokkonen, Marjatta  77
Koli, Paavo  114
Koljonen, Tiina  79, 83
Kolu, Jaana  55
Korhonen, Jarmo  166
Korhonen, Ritva  77
Korhonen, Toivo  139
Korkman, Christina  31, 32
Koskela, Maija-Liisa  161
Koskela, Merja  118, 193
Koski, Heikki  118
Kosunen, Riitta  159, 164, 165, 169
Kristiansen, Hans  130
Kuhn, Hans  246
Kuhn, omas  240
Kukkonen, Pirjo  14
Kukkonen, Pirkko  265
Kunnari, Ida  165
Kuronen, Mikko  83, 95, 118, 127, 

129, 133, 134, 164
Kuure, Olli  166
Kuusela, Airi, se Kartano, Airi

Kvist, Maria  207
Kärk-Remes, Uile  52, 55
Kärkönen, Riitta  165

L

Laavio, Jukka  262, 265
Labov, William  231
Lahti, Lea-Liisa  77, 82, 163, 164, 

165, 169
Lahtinen, Sinikka  78, 79, 83, 100
Laine, Päivö  165
Lambertsen, Stig  56, 165
Lammi, Kati  83
Lamminen, Sirkka  110
Lampinen, Pirkko  126
Landqvist, Hans  207, 265
Larsen, Kaj  261, 262
Larsson, Kenneth  262
Larsson, Lars-Gunnar  253
Lassila, Helena  165
Lassus, Jannika  42, 43
Latomaa, Sirkku  127
Latva-Karjanmaa, Tuula  134
Laukka, Maija-Liisa  165
Laurén, Christer  123, 124, 185, 

186, 189, 190, 191, 192, 193, 
196, 205, 207, 219, 223, 250

Laurén, Ulla  195, 205
Leffler, Eva  127
Lehti-Eklund, Hanna  16, 22, 23, 

25, 26, 28, 31, 37, 41, 42, 43, 
44

Lehtonen, Mikko  137
Leinonen, Kari  75, 78, 110, 117, 

124, 125, 128, 134
Leinonen, Leena  125, 126, 128
Leiwo, Matti  27
Lepistö, Kirsi  161, 165, 169
Leppänen, Tuula  165
Levón, Ellen Birgitta  78



296

Libben, Gary  63
Lie, Svein  130
Lieberath, Ebbe  221
Liikanen, Sirpa  165
Lilius, Pirkko  24, 25, 26, 28, 30, 

31, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Liljeström, Gunnevi  78
Lillqvist, Holger  42, 44, 45
Lindblom, Berit, se Jokinen, Berit
Lindh, Maria  54
Lindholm, Camilla  26, 28, 31, 32, 

42, 44
Lindqvist, Christer  137
Lindqvist, Tor-Erik  263, 264
Lindqvist-Zarske, Pernilla  164, 

169
Lindström, Brita  261, 262
Lindström, Jan  16, 22, 26, 28, 31, 

32, 41, 42, 44
Lindström, Karl  18, 19, 41
Lindström, Maj-Britt  43, 165
Linell, Per  27
Linna, Ulla  165
Ljunggren, Karl Gustav  221
Loman, Bengt  171, 209, 231, 232, 

233, 235, 237, 238, 239
Loman, Ing-Marie  227, 231, 234
Londen, Anne-Marie  23, 25, 26, 

29, 37, 40
Louhivaara, Maija  138
Lundberg, Magnus  127
Lundeby, Einar  115
Lyly, Erika  165
Löfman, Anita  126, 129, 133
Löfström, Jamima  22
Lönnroth, Harry  128, 129, 204, 

209

M

Malmberg, Bertil  247, 268
Malmio, Kristina  38, 42, 44
Malmström, Märtha  163, 164, 

169
Mariedahl, Henrik  260, 261, 262
Marikainen, Riitta  129
Markali, Kjersti  127
Martinson, Harry  44
Martola, Nina  27
Mattfolk, Leila  20, 21, 30, 42, 43
Mattila, Kaisa  165
Mattsson, Ola  41, 219, 223, 226, 

245, 250
Mattsson, Pirkko  262
Mazzarella, Merete  42, 44, 45
Melin, Christina, se Melin-Köpilä, 

Christina
Melin-Köpilä, Christina  32, 126, 

134, 262
Meriläinen, Heikki  52, 57, 58, 

125, 126, 133
Mickwitz, Åsa  21, 42, 43
Miikki, Maj-Len, se Rönkä, Maj-

Len
Mikkola, Heikki  166
Moilanen, Irene  161
Moisio, Risto  129
Muhonen, Irja  161
Muittari, Veikko  75, 76, 78, 79, 

83, 93, 94, 98
Muli, Eeva  83
Mulvad, Ruth  234, 271
Munck, A. F.  33
Muranen, Veijo  265
Mustila, Eero  133
Mustonen, Anne  165
Mustonen, Päivi  174
Mård, Karita  206, 207



297

Mårtenson, Per  265
Mäcklin, Ulla-Maija  161
Mäkelä, Valter  78
Mälkki, Marjatta  260, 262, 264, 

269, 270
Mälkönen, Onerva  51, 78, 79
Männikkö, Tiina  207

N

Naert, Aino  163, 256, 257, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 269, 
270

Naert, Pierre  246, 247, 248, 249, 
250, 254, 255, 268

Neckel, Gustav  211
Neuvonen, Timo  53, 54
Nevalainen, Jaana  264
Nielsen, Kim Bill  127
Niemelä, Nina  207
Niemi, Hannu  165, 166
Niemi, Sinikka  51, 52, 53, 54, 61, 

62, 63, 66
Nikander, Marja-Leena  59
Nikula, Kristina  109, 110, 111, 

120, 121, 122, 123, 124, 128, 
131, 135, 137, 252, 253, 257

Nilsson, Svante  257
Nilsson, Ulf  127, 130
Nissilä, Niina  207
Nordberg, Bengt  19
Nordgren, Ralf  41
Nordling, Arnold  16
Nordman, Lieselott  23, 27, 30, 

42, 43
Nordman, Marianne  189, 190, 

191, 192, 193, 207, 228, 229
Noreen, Adolf  212, 216, 218, 229, 

268
Noreen, Erik  247, 267, 268
Nousiainen, Kati  161

Nuopponen, Anita  191
Nurmi, Hanna  263
Nurmi, Pirjo  161
Nuutinen, Raimo  126
Nyblom, Heidi  207
Nyfors, Risto  264
Nyström, Ingegerd  22, 28, 36, 37, 

41, 42, 43, 76, 78, 122, 124
Nyström, Lars  31, 163
Nyström, Sointu  265
Nødgaard, Jesper  127

O

Oftedal Andersen, Hadle  36, 42
Oksaar, Els  136, 137
Olin, Bertil  127
Olsson, Leif  52, 54
Oskarsson, Ove  190

P

Paakki, Aino  161
Paavonaho, Anne  166
Pahkala, Margit  165
Palm, Emilia  207
Palmgren, Viveca  78
Panelius, Olav  19, 24, 41, 245
Paqvalén, Rita  30, 42
Pelkonen, Johanna  54, 55
Pelkonen, Mari  207
Peltola, Tapio  130
Persson, Inga-Britt  27, 31
Perälä, Airi  166
Petersen, Carl af  214
Pettersson, Björn  24, 41, 109, 111, 

112, 113, 114, 115, 120, 122, 
124, 131, 134, 137, 148, 219, 
223, 250, 257

Pettersson, Torsten  137
Peura, Juha  265



298

Pfaler, Kristina von  78
Picht, Heribert  190, 205
Pietilä, Liisa, se Kaarre, Liisa
Piiroinen, Helena  55
Pilke, Nina  191, 204, 207
Pinomaa, Mirja, se Saari, Mirja
Pipping, Hugo  15, 210, 211, 267
Pipping, Rolf  113, 210, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 223, 225, 227, 230, 
250, 266

Pitkänen, Antti J.  22, 78, 109, 111, 
115, 116, 117, 118, 120, 122, 
123, 124, 126, 130, 132, 134, 
135, 136, 166

Pitkänen-Koli, Taina  123, 163, 
164, 167, 168

Piuva, Kirsi, se Lepistö, Kirsi
Porthan, Henrik Gabriel  33
Portin, Marja  264
Poulsen, Ib  132
Pulkkinen, Jaakko  166
Pulli, Elisa  166
Puro-Aho, Veera  207
Puskala, Jaana  207
Pääskylä, Marjo  167

R

Raatikainen, Aili  78
Rabb, Viveca  234, 239
Rahkonen, Anna-Liisa  78
Rahkonen, Matti  75, 76, 78, 79, 

82, 83, 91, 94, 97, 101, 115
Rajamaa, Iris  30, 36, 42, 46
Rajaniemi, Sari  165
Ralph, Bo  115
Rasila, Viljo  110
Rasmussen, Jens  186, 205
Rauhala, Sirpa  207
Rautio, Kirsti  161

Rekola, Gunvor  78
Rekola, Liisa  78
Ribbing, yra  262
Rinne V.,  265
Roald, Jan  190
Rode, Astrid  263
Ronge, Hans H.  250, 251
Rosenberg-Wolff, Carita  32, 41, 42
Rossi, Paula  163, 164, 165, 166, 

169, 170, 171, 179, 204
Rousu, Marja-Leena  161
Runeberg, Johan Ludvig  17, 18, 28
Ruottu, Martta  165
Ryd, Benny  127
Rydqvist, J. E.  218
Rytövuori, Irene  126
Räsänen, Jaana  54
Räsänen, Satu  55
Rømer, Lis  129
Rönkä, Maj-Len  237, 238, 262, 

263, 264, 265, 269, 270
Rönnberg, Laura  165, 169

S

Saanila, Kai  41, 55, 76
Saari, Eino  112
Saari, Liisa  262
Saari, Mirja  14, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 29, 30, 37, 39, 42, 51, 163, 
256

Saarikoski, Birthe  165
Saarinen, Sari  32, 44
Saaristo, Pekka  42, 43
Salervo, Annika  22
Sallila, Joni  129
Salmela, Hugo   139
Salmivaara, Taina  165
Salomonson, Kurt  131
Sandal, Per  234, 271
Sandbäck, Ann-Margret  164, 169



299

Sandelin, Minna  263, 264, 270
Sandström, Caroline  32
Sanner, Marianne  78
Saramies, Helena  165
Sarsila, Juhani  132, 137
Saussure, Ferdinand de  217, 247
Saviranta, Marja-Liisa (Maiju)  

263, 264
Schneider, Kim  260, 262, 270
Schultén, Nathanael Gerhard  33
Schäring, Lennart  78
Segerstråle, Susanne  262, 263, 

264, 265
Segerståhl, Sinikka  163, 165, 166
Selenius, Ebba  19, 41
Selsøe Sørensen, Henrik  190
Seppänen, Tuula-Riitta  129
Sievers, Eduard  210
Sievola, Oili  167
Sigmundsson, Svavar  265
Sigurðsson, Erlingur  36, 42, 265
Silén, Beatrice  23, 27, 31, 32, 41, 

42
Silvia (drottning)  179
Simula, Maija  264
Sinisalo, Soili  264
Siponen, Kristiina, se Suikkari, 

Kristiina
Sipponen, Kauko  110
Sjöros, Bruno  210, 211, 230
Sjöstrand, Anna  127
Skaadel, Jardar  55
Skadhauge, Claus  260
Skautrup, Peter  246
Sköld, Nina  165
Sköld, Tryggve  75, 161, 162, 167, 

250
Slagbrand, Ylva  78
Slotte, Peter  30, 227, 228, 259
Solstrand, Väinö  19, 41

Solstrand-Pipping, Helena  28, 41
Sonesson, Göran  137
Sopanen, Eila  265
Sorakivi, Sirkka  78
Sorsa, Kalevi  116
Sorvali, Irma  25, 50, 51, 161, 162, 

168, 169, 171, 176, 179, 207
Stenfors, Juhani  207
Stokoe, William C.  256
Strid, Jan Paul  265
Strömberg, Gertrud  154, 165, 166
Strömberg, Stig  165
Suikkari, Kristiina  159, 161, 164, 

165, 166, 167, 169
Sunabacka, Marie  207
Sundblad, Berit  78
Sundman, Marketta  28, 230, 231, 

233, 236, 252, 253, 254, 255, 
271

Sundström, Mats-Peter  262
Suominen, Hellin  154, 164, 165
Suominen, Tiina  79
Svahn, Margareta  138, 255
Svanov, Gitte  127, 130
Svanov, Tuula-Helkky  126, 129, 

130
Svennevig, Jan  127
Svensson, Conny  43
Svensson, Jan  171
Sääksvuori, Alli  78
Södergård, Margareta  207
Söderholm, Pirjo  52, 53, 54, 55, 

60, 61, 64, 66, 67
Söderström, Sven  163
Søndergaard, Bent  129, 260



300

T

Tainio, Pirkko  129
Tamminen, Birgitta  164, 169
Tamminen, Saija  21
Tapani, Anna-Maija  165
Tengström, Fredric  127
Tevajärvi, Tuomo  154, 163
orell, Olof  75
orén, Bo  78
ors, Carl-Eric  17, 18, 24, 75, 76, 

112, 122, 123, 131, 154, 162, 
219, 221, 222, 223, 245, 246, 
250

unberg, Lena  126, 265
Tiisala, Seija  41
Timonen, Mervi  54
Timonen, Sari  54
Timonen, Seija  161, 166
Tiällmann, Nils  267
Toivola, Airi  79
Toljamo, Pirkko  161, 166
Trudgill, Peter  238
Tudeer, Brita  262
Tuomaala, Kaisu  165
Tuomela, Veli  78
Tuppurainen, Sari  161
Turunen, Marja-Leena  55
Turunen, Rachel  154, 165
Twistman Jørgensen, Jacob   130
Törnudd-Jalovaara, Elisabet  170

U

Uddström, Irma  41
Utterström, Gudrun  255, 257, 

258, 270
Uusitalo, Marja  161

V

Vainikainen, Sinikka  165
Varhimo, Pirjo  51, 52, 55, 56
Varho, Minna, se Sandelin, Minna
Vehmas, Birgitta  51, 52
Vendell, Herman  15
Vesa, Arja  165
Vesala, Jukka  166
Vesamäki, Heli  83
Vesikko, Marja  262, 264
Viberg, Börje  51, 52
Victoria (kronprinsessa)  179
Vidjeskog, Sonja  20, 233, 238
Vienonen, Mirka  54, 55
Vihanta, Veijo V.  117, 134
Viittala-Lehti, Riitta  166
Vik-Tuovinen, Gun-Viol  208
Virtanen, Maiju  264
Vistdal, Oskar  127, 130
Vygotskij, Lev  197
Välikangas, Eero  126
Välkkilä, Suvi-Tuuli  208
Väyrynen, Anitta  161
Waltå, Lars Göran  78
Weimer, Kjell  42, 43
Wessén, Elias  210, 267, 268
Westermarck, Edvard  214
Westman, Nina  165
Wide, Camilla  27, 28, 31, 38, 42, 

43, 118
Widén, Solveig  209
Wieselgren, Ann-Marie  75
Wiik, Barbro  31
Wik, Inga-Britt  41
Wiklund, Raimo  190, 191
Wikström, Kaj  50, 56, 57, 62, 111, 

115, 116, 122, 123, 124, 125, 
126, 131, 132, 133, 162, 163



301

Wilén, Elsa  165
Williams, Henrik  118
Winald, Torsten  127, 130
Wirkkala, Monika  127, 130
Wolf, Agnete  129, 265
Wollin, Lars  233, 236, 237
Wrede, Johan  14, 44
Wähämäki, Börje  164
Wäremark, Lars  78

Y

Ylikiiskilä, Antti  118, 127

Z

Zilliacus, Kurt  29

Å

Åbrink, Håkan  122, 126, 130, 
132, 137

Åkerblom, Bror  75, 76, 163
Åkerblom, Jouni  78

Ö

Öhlund, Stina-Lisa  52
Örnmark, Michaela  32
Östberg, Urban  78
Östman, Catharina  208
Östman, Jan-Ola  21, 27, 37, 42



302



Författare

Haapamäki, Saara, fil. dr (Åbo 2003), akademilektor, Åbo Aka-
demi

Hirvonen, Ilkka, fil. dr (Åbo 1987), professor, Åbo universitet

Keski-Raasakka, Kyllikki, fil. dr (Joensuu 1998), professor (tf.), Joen-
suu universitet

Laurén, Christer, fil. dr (Åbo 1972), professor, Vasa universitet

Lilius, Pirkko, fil. dr (Helsingfors 1994), docent, Helsingfors uni-
versitet

Loman, Bengt (†) fil. dr (Stockholm 1961), professor emeritus, Åbo 
Akademi

Lönnroth, Harry, fil. mag. (Tammerfors 2000), assistent, Tammer-
fors universitet

Muittari, Veikko, fil. dr (Jyväskylä 1987), professor, Jyväskylä uni-
versitet

Niemi, Sinikka, fil. dr (Joensuu 2001), överassistent, Joensuu uni-
versitet

Nordman, Marianne, fil. dr (Åbo 1981), professor, Vasa universitet

Sorvali, Irma, fil. dr (Helsingfors 1974), professor, Uleåborgs uni-
versitet

Söderholm, Pirjo, fil. dr (Joensuu 2002), lektor, Joensuu universitet



304




