
Svenskar har brett ut sig till Finland på 400-800-talen. Svenskheten spreds mera på 1200-talet  när de 
började föra kristendomen vidare och också den svenska kolonisationen bredde ut sig. Nuförtiden bor 
de flesta finlandsvenskar på kusten vid Finska viken. De är vanligen tvåspråkiga. För att kunna klara sig 
i alla vardagssituationer speciellt i huvudstadsregionen måste de kunna prata finska också.  Men det 
finns några regioner, till exempel Österbotten, där de pratar bara svenska. 

Finland var en del av Sverige ända till 1800- talets början och före 1600-talet fanns det inga ”finnar”. 
Finländarna tyckte också själva att de var svenskar. Det fanns ingen ”finskhet” och all kultur var på 
svenska. Finländarna kände sig också som svenskar.  1800-talet anses vara nationalismens tidsålder 
och det syntes också i Finland. Då Finland blev fritt från Rysslands välde, uppstod det medborgarrörel-
ser som kallades fennomani. Fennomanin ville garantera det finska språkets ställning och få det finska 
språket och finnarna till ledande ställning i Finland.

Människor som pratade svenska förhöll sig skeptiskt till fennomanin. Deras egen medborgarrörelse, som 
kallades svekomani föddes. De bildade sig en svensk identitet i Finland. Hädanefter kan man tala om 
två olika kulturer. 1900-talets svenskspråkiga överklasskultur avviker från de finska åkerbrukarnas 
kultur. En grov fördelning är att svenskarna var överklass medan finnarna var underklass
 
Finlandsvenskarna har infört nya saker till sin kultur snabbare än finländarna.  Därför har de arbetat 
som vägledare för en ny finsk kultur, vars traditioner har varit ganska ålderdomliga. Förmodligen där-
för har de svenskspråkiga varit den ledande samhällsklassen. Genom dem kom nya intryck, till exempel 
i musik, också till Finland.  Finlandsvenskarnas viktiga ställning i vårt lands allmänbildning och näringsliv 
har gett den uppfattningen att de fortfarande är i bättre ställning än finskspråkiga. Vi pratar om dem 
med termen ”bättre folk”. Men det är inte karakteristiskt för finlandsvenskarna att vara högreklass.  
Den största delen av dem är medelklass.

De svenskspråkigs speciella ställning i Finlands historia har gett en kraftig stämpel på finlandsvenskar-
nas särpräglade kultur. Finlandsvenskarnas kultur lever kraftfullt idag i Finlands kulturbud, fast denna 
roll har blivit mindre.
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Svenska Teatern som finns i centrala Helsingfors har börjat sin verksamhet under Rysslands makt år 
1827. Tidigare hade olika turnerande teatersällskap gästspelat från Sverige och Ryssland. Svenska 
teatern var stadens första teaterhus, ritat av Carl Ludvig Engel. Engel har också planerat många andra 
byggnader i centrala Helsingfors. Snabbt blev det lilla huset för trångt på grund av sin popularitet.

Nästa teaterhus ritades av den svenskfödda Georg Theodor Chiewitz i år 1860. Det här teaterhuset 
hade också dåligt slut när det brann ner. Den här nuvarande byggnaden har ritat rysk Nikolai Benois 
i år 1866. Nuförtiden har teatern 10 premiär per år och den är landmärket för svenska kulturen.

Svenska Teatern har två scener: Stora scenen med 503 åskådarplatser och MINI-scenen med plats 
för 127 personer. Under tiden har teaterhuset moderniserats och förstorats. Teaterhusets hjärta, den 
av Nicolai Benois på 1860-talet skapade vacker insida fick stå kvar i nästan oförändrat skick. Huset 
har alltså ett modernt ”skal” och en gammal ”kärna”. Teaterhuset ser ut ganska modern på förestäl-
liningskvällarna eftersom huset har lysts upp i olika färger beroende på vad som spelas: grönt för ny 
finlandssvensk dramatik, rött för musikteater, gult för barn- och ungdomsteater och blått för världsdra-
matik och klassiker.

I början var Svenska Teaterns skådespelarer till stor del svenska medborgare men i år 1915 beslöt 
man att Svenska Teatern är en nationalscen för den finlandssvenska befolkningen och som skådespela-
rer gavs företräde finlandssvenskar. Dom kom från Svenska Teaterns elevskola som nuförtiden verkar i 
samband med teaterhögskolan. Från och med år 2002 är Johan Storgård Svenska chef för Svenska 
teatern.

S V E N S K A  T E A T E R N



M U S I K
Finlandsvensk musik har bildat sin egen musiktrend i Fin-
land. Det finns många människor som sjunger på svenska 
och en del av dem sjunger också på och är berömda i 
Sverige också.  

I finlandsvensk musik kan man se hela den finska musikens 
kultur spegelbild i en miniatyrmodell.  Ännu i början på 
1900 talet dominerade den övre klassen (som var mest 
finlandssvenskar) konstmusiken som var koncentrerad till 
städerna (till exempel Jean Sibelius som komponerade 
den finska nationalhymnen) 

Den finlandssvenska musiken utvecklades ordentligt på 
1800 talet, samtidigt med svekomanin. Men när den 
finskspråkiga teatern fördelades med den finlandssvens-
ka teatern, höll den finlandssvenska musiken nästan att dö 
ut . Jean Sibelius räddade den.

I början av 1900 talet tog finlandssvenskarna spelmans-
musiken till Finland. Samtidigt ackompanjerade finländar-
na ännu med kantele. Nya folkdanser ackompanjerades 
med spelmansmusik, tills man började dansa till modern 
populär musik. Finlandsvenskar utvecklade sin egen pop-
musik, som är populärmusik där du kan dansa också med 
kavaljer . Det liknar swing, pop och countrymusik. Den är 
gladare än finsk musik och den sjungs på rikssvenska.

Finlandssvenskarna har en lång revy tradition revytradi-
tion. Och det har också påverkat den finska revyn.  Den 
första eurovisionsschlagern var ursprungligen revy musik 
revymusik. Följande musikaler som spelades i finlandss-
vensk teater fick som började i finlandssvensk teatern fick 
mycket framgång.

Den finska rockhistorien i början på 1960 talet var för 
det mesta svenskspråkig. Men de sjöng oftast på engels-
ka. Det svenskspråkiga Jakobstad var också Finlands reg-
gaehuvudstad. Svenska toppen låtar spreds från Sverige 
och blev populär bland finlandsvenskarna.

Den svenskspråkiga gospelmusiken och den angloameri-
kanska musiktraditionen inverkade på den finlandssvens-
ka musiktraditionen. 

Finländare kan kanske tänka att de inte känner till fin-
landssvensk popmusik, men i själva verket lyssnar vi på 
det varje dag på radion. Men för det mesta sjungs den 
på finska. Finlandssvensk musik tradition är stark men 
den har börjat förlora sin särprägel och har börjat likna 
finskspråkig musik. 

Berömda finlandssvenska musiker/kompositörer till exem-
pel är till exempel: 
Erik Bergman, Marion Rung, Ville Pusa, Linda Lampenius, 
Monika Krook och Kaj Chydenius



Den finska litteraturen är en summa av finskspråkig och 
svenskspråkig litteratur. När skönlitteraturen blev allmännare 
i början av 1800-talet, var lejonparten av författarna – som 
det var bland alla artister och intelligentia – svensktalade. 
Bland annat den ofta fel som Finlands national diktare ti-
tulerade J. L. Runeberg och hörnstenen av den finska barn 
litteraturen Zacharias Topelius skrev på svenska. Dåmera 
var det mesta av svenskspråkig prosa och lyrik var översätt 
på finska och var en del av den finska nationalism som också 
finskspråkig litteratur var.

På 1860-talet, när Finlands politiska livet började att blom-
star, lyftes också den finska litteraturen upp. När riksdagen 
samlades igen, lyftes språkfrågan fram. Nationalismen var 
kraftigt framme i Finland. Människor ville inte prata svenska 
eller ryska, men prata finska. Så fick svenskspråkig litteratur 
inga intresse från finska på 20-tal år. Svenska litteraturens 
första guldperiod inträttade på 1830-1860-talet i Finland.

Finland blev självständigt 1917. Det första årtiondet efter 
självständigheten var modernismens tid. I finlandssvensk lit-
teratur bildade modernismen en ny modern dikttyp. Den nya 
moderna dikttypen hade en öppen rytm, ett grovbildmässig 
kommunikatiom, vidgade ämnesområden, vardagliga motiv 
och talspråkiga drag. Den här finlandssvenska typen av lit-
teratur var ledd av Edit Södergran (1892-1923). På 1950-
talet efter vinterkriget och fortsättningskriget kunde man se 
den här finlandssvenska lyrikens påverkan också i finska dik-
ter. 

Vid 1980-talet har skillnaden mellan finska och finlandss-
venska litteratur börjat att minska. Texter av finlandssvenska 
författare blev översätta till finska normallt inom ett år. Ro-
maner och noveller är populärast i finsk litteratur.

Numera iFinland är de flesta framgångsrika författare svens-
ka. Till exempel Merete Mazzarella, som skriver om stormän, 
den mångsidiga kulturtrendsättaren Jörn Donner, Monica 
Fagerholm, som också har slagit igenom i Sverige, Bo Carpe-
lan som skriver harmoniska dikter och historiska romaner och 
den mest lysande stjärnan Kjell Westö, som skriver noveller 
som placerar sig i det historiska Helsingfors.

Nuförtiden finns det två svenskspråkiga utgivare: Söderström 
& Co och Schildts. Många pärlor i den finlandssvenska litte-
raturen blev först utgivna av ett litet svenskt förlag och sedan 
av ett stort finskt förlag.

L I T T E R A T U R

Den finlandssvenska Kjell Westö är många finländares 
favoritförfattare. Han är en ung författare, som är kär 
i Helsingfors. Westös kännetecken är sköna fraser, pe-
rioder som placerar sig långt borta i tiden och Helsing-
fors som miljö. Han är också känd som en skildare av 
olika personer och personligheter. Westös genombrott 
var Helsingfors-triologin: Drakarna över Helsingfors, 
Vådan av att vara Skrake och Där vi en gång gått. 
Westö har inte slagit igenom i Sverige, som han har 
velat.

KJELL WESTÖ


