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Hybridspråk som 
en varietet 
i skönlitteraturen

Pirkko Nuolijärvi

I denna artikel vill jag beskriva hur en tvåspråkig person an-
vänder olika språk i samma replik eller i samma situation. Som 
material använder jag några utdrag ur finskspråkiga romaner 
eller romaner som är översatta till finska.  Jag undersöker hur 
för fattare och översättare har skildrat detta fenomen i det litterära 
språket. De valda utdragen representerar olika tider och olika 
miljöer. Först analyserar jag interaktion i enspråkiga miljöer, där 
det har förekommit flera språk. Jag vill särskilt visa vilken roll 
svenska och andra språk i början av 1900-talet spelade i det fin-
ländska vardagslivet i en helt finskspråkig omgivning. För det 
andra kommer jag att visa hur detta fenomen framträder i roma-
ner som beskriver vår tid och språkbruket i Finland och i Sverige. 
Innan jag går in i materialet, beskriver jag varför tvåspråkighet 
av denna typ är intressant ur språksociologisk synvinkel.

1 Vad är det som man kallar språk?

Ett vanligt synsätt på den språkliga verkligheten är att se skarpa 
gränser mellan olika språk. Det innebär att det finns ett krav på 
att inte blanda flera språk i samma mening eller i samma samtal; 
ett blandspråk är alltså något som man bör undvika (se t.ex. 
Kotsinas 1994; Saari 2003). Detta sätt att tänka bygger på upp-
fattningen att språk är separata och måste hållas isär. Enligt de 
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danska tvåspråkighetsforskarna Jens Normann Jørgensen och 
Anne Holmen (1997) bygger denna tankegång på en dubbel en-
språkighetsnorm. Enligt denna norm bör flerspråkiga hålla isär 
sina språk. De ska använda ett språk i taget på ett sätt som inte 
avviker från hur enspråkiga använder sina respektive språk. Man 
anser naturligtvis att det är viktigt att vi lär oss andra språk, men 
de får inte blandas med vårt eget språk i vårt språkbruk.

Ett annat synsätt på den språkliga verkligheten är att alla 
talare som behärskar olika språk har språkliga resurser som de 
kan utnyttja i sitt språkliga beteende. De väljer det språk och de 
uttryck som bäst passar i ett visst sammanhang, och gränsen 
mellan olika språk är vag. Talarna väljer det språk som fungerar 
bäst; man använder inte bara finska eller bara svenska, utan båda 
existerar sida vid sida. Valet är inte alltid medvetet, det är inte 
heller slumpmässigt hur olika språk används jämsides, utan det 
finns regler hur man använder flera språk i en mening, i en tur 
eller under ett samtal. Det är fråga om en flerspråkighet som är 
ett dynamiskt, situationsbundet fenomen; det uppstår lokalt 
men är samtidigt socialt, historiskt och politiskt (Heller 2006).

Kodväxling är ett vanligt fenomen i flerspråkiga eller mång-
dialektala sammanhang. Den varietet som en talare producerar 
kan man kalla för hybrid. Begreppet förekommer på många om-
råden. I språkvetenskapen använder man detta begrepp om 
samman satta ord som består av olika språk, t.ex. finskans 
franchising sopimus ’franchisingavtal’. Därtill förekommer be-
greppet hybridtext, som kan exemplifieras med att en person 
använder formella uttryck och talspråkliga varianter eller olika 
språk i samma tur och diskurs. (Bussmann 1996, s.v. hybrid; 
Tieteen kansallinen termipankki, s.v. hybridi.) I naturvetenskapen 
betyder hybrid en korsning mellan olika arter, i samhällsveten-
skapen hänvisar man till en situation när två olika kulturer 
krockar med varandra. Hybrider ifrågasätter den rådande ord-
ningen: det finns inte bättre eller sämre språk, kulturer, mönster, 
utan flera kan existera på samma gång. (Hall 2003: 259.) Enligt 
Olli Löytty blandar en hybrid om i uppfattningarna om att det 
finns rena klassificeringar och kategorier och tvingar oss att se 
över våra kriterier för symboliska gränsdragningar (Löytty 2005: 
15). En sådan klassificering är att se olika språk som separata hel-
heter som inte får tangera varandra och inte kan höra till samma 
tur eller samma uttryck.
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Som ovan framgår, kan begreppet hybrid tolkas också som 
ett språkpolitiskt begrepp som ifrågasätter uppfattningen om att 
språken måste hållas isär, i sina egna ”inhägnader”. När det gäller 
språkanvändning kan vi nämligen även i tvåspråkiga miljöer 
känna igen ett starkt enspråkigt tänkesätt1: förväntningarna är att 
olika språk måste hållas isär och att blandning mellan språkliga 
eller interaktionella nivåer inte är önskvärd. Verkligheten i den 
mångspråkiga miljön ser dock annorlunda ut, och skönlitteraturen 
speglar naturligtvis denna verklighet.

2 Hybridspråk i äldre finska romaner

För 150 år sedan och ända fram till början av 1900-talet använde 
de bildade klasserna i Finland endast svenska i sina studier och 
på arbetet. Också de ursprungligen finskspråkiga som började 
studera i gymnasier och på universitetet gjorde det mestadels på 
svenska. Svenskan var administrationens och den högre utbild-
ningens språk, och alla tjänstemän, lärare och forskare måste be-
härska svenska. Präster, tjänstemän, läkare, jurister ‒ alla talade 
svenska som hemspråk, om det inte var fennomaner. Också de 
som hade finska som modersmål gick under studietiden över till 
svenska. Först senare kom en tidsperiod då utbildade människor 
började byta till finska i det offentliga livet, och det gjorde de 
också hemma. (Lindgren & Lindgren 2006.)

Svensktalande personer levde ofta mitt bland finska dialekter 
på landsbygden eller i mindre städer. Där var det möjligt för dem 
att använda finska med finskspråkiga grannar. Finskan var också 
närvarande i deras texter och brev (se t.ex. Saari 2006 och 2009). 
Trots det var svenskan en viktig del av deras liv också i en helt 
finskspråkig miljö.

Ilmari Kianto (1874–1970) är en av de mest lästa finska för-
fattarna som publicerade sina böcker i början av 1900-talet. Hans 
romaner är kända för östfinsk miljö och stämning och östfinska 
dialektvarianter (Räisänen 1965).

En av Kiantos mindre kända romaner är Vanha pappila (Den 
1) Jag hänvisar också till Johanna Laaksos föredrag på seminariet ”Flerspråkig-
het och språkkontakt i modern tid” i Helsingfors den 30 oktober 2014 (arrangörer 
Svenska litteratursällskapet i Finland och Föreningen för nordisk filologi). Det för-
stärkte min egen uppfattning om att det finns starka enspråkiga tankegångar också i 
en fler språkig miljö, inte bara i det officiellt tvåspråkiga Finland, utan också i andra 
områden i Europa.
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gamla prästgården, 1922), som enligt titeln beskriver livet på en 
avlägsen prästgård i östra Finland. Även om romanen utspeglar 
sig på landsbygden, och alla människor lever anspråkslöst, finns 
det sociala och språkliga skillnader mellan olika grupper. 

I följande episod (1) kommer det gäster till prästgården för 
att fira prostinnan Cecilias namnsdag, och bland gästerna finns 
forstmästare Miidas Nebukadnezar Salmanassar Jeriko Würten-
berg, hans livliga fru Nelly samt deras söner Simson och Absalon. 
När fru Nelly kommer in, talar hon oavbrutet. Före själva repliken 
beskriver författaren hennes sätt att tala och röra sig. 
 (1a) Mukavasti täydensi aviopuolisoansa ilmestyksellään Nelly rouva, 

hintelä, naivi naikkonen, joka ei hetkeäkään pysynyt yhdessä koh-
den ja joka ei viittä minuuttia voinut puhua samaa kieltä, pikku-
kaupungin ruotsia tai suomea, vaan huuteli ne huimasti sekaisin. 
– No jo minä sanon Miidakselle att raka dei på ögonblicket…jotta 
jouvutaan emäpappilaan…att dei ju Cecilia…että määhhän hank-
kiutumaan… ja otetaan gubben Karppanen kyytimieheksi…så niin 
Miidas murisi att månne isen håller? ja ratisihan tuo Kärryksen 
kohalla – julumasti pelekäsin…men lyckligt kom vi öfver…mitäs far-
bruurille kuuluu? Nå visst ä’ han käck! vai luistelemassa – no jos 
oisi Miitaski raato yhtä käpperä…vaan hiiteenkö ne meijän poijat 
jäi?…Hyi! hyi tokkiisa! Simssi niistätkö nokkasi! No jo ne on nuo 
poijat…eikö tantistai ouk??? – 
(Kianto: Vanha pappila 1922: 39.)

 (1b) Fru Nellys uppenbarelse kompletterade på ett trevligt sätt maken, 
tanig, naiv och kokett som frun var. Inte ett ögonblick kunde hon 
stå stilla och kunde inte tala samma språk oavbrutet i fem minu-
ter, småstadens svenska eller finska, utan hon blandade språken 
friskt. 
– Nå nu sa jag ju till Miidas att raka dei på ögonblicket… så att vi 
hinner till stora prästgården…att dei ju Cecilia…att gå och gör dig i 
ordning… och vi kan be gubben Karppanen ställa upp som chauf-
för…så muttrade Miidas att månne isen håller? och visst knakade 
isen vid Kärrys – förfärligt rädd var jag…men lyckligt kom vi öfver…
hur står det till med farbror? Nå visst ä’ han käck! eller åker han 
skridskor – nå om också Miitas den rackaren vore lika vig…men 
var i världen blev våra pojkar?…Usch! usch då! Snyt dig, Simssi 
[= Simsons smeknamn]! Nå men ändå, de där pojkarna…int är de 
verkligen eller hur, tanten??? –2

2) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Savolaxdialekten har över-
satts till standardsvenska, vilket bara visar vad Nelly säger, men stämningen och va-
rieteten är naturligtvis helt annorlunda än i originaltexten.
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Kianto beskriver konkret den tvåspråkiga fruns språkbruk. De 
svenska inslagen förekommer ofta på de ställen där frun refererar 
till ett tidigare samtal med sin make; genom kursiveringen blir 
hennes tvåspråkighet påtaglig. Samtalen med maken och barnen 
har skett på svenska. Den finska som den svenskspråkiga frun 
talar är en lokal savolaxdialekt med flera, starkt stigmatiserade 
östliga varianter:

●● jouvutaan motsvarar standardfinskans joudutaan ’vi hinner’
●● meijän motsvarar standardfinskans meidän ’vår’
●● kohalla motsvarar standardfinskans kohdalla ’vid’
●● maahhan motsvarar standardfinskans maahan ’på marken’
●● julumasti pelekäsin motsvarar standardfinskans kovasti 
[julmasti] pelkäsin ’jag var förfärligt rädd för’

●● poijat motsvarar standardfinskans pojat ’pojkarna’
●● tokkiisa motsvarar standardfinskans toki ’då, för allt i världen’
●● eikö ouk motsvarar standardfinskans eikö ole ’är det inte’.

Frun använder alltså inte standardfinska, vilket är naturligt, hon 
har ju inte lärt sig finska i skolan utan i vardagen med sina finsk-
språkiga grannar och bekanta som talar savolaxdialekt som 
moders mål.

Exempel (2) från samma roman visar hur familje med-
lemmarna i prästgården också sinsemellan använder både finska 
och svenska. Författaren skriver ut några av de svenska inslagen 
som de uttalas, såsom det låter i finska öron (noon i stället för 
någon, dei i stället för dig).
 (2a) Mutta rovasti otti hattunsa, nosti kauluksen pystyyn ja meni 

juoksu jalkaa ulos, kulkien lankkua myöten viistoon poikki pihan. 
Vasta sitten palasi kansliaan ja kulki reippaana läpi huoneiden 
ruokahuoneeseen, jossa muut jo istuivat pöydässä höyryävien 
kulhojen ääressä. 
– Hade du noon asiamies? kysyi ruustinna survoen perunoita. 
Rovasti pani kätensä kiireesti ristiin, istui pöytään, tarttui suola-
siikaan ja virkahti ruotsiksi: 
– Kan du tänka dei. – Nyt vasta Matti Helttunen tulee tienestiä 
kysy mään. 
– Den strunten! säesti ruustinna reippaasti ja kysyi, oliko rovasti 
muistanut vaatia Matilta takaisin säkkiä, jonka tämä kolme vuotta 
aikaisemmin oli lainannut. Rovasti vähän häkeltyi ja vastasi punai-
sena:
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  – De va et spektakel! Minähän päinvastoin lupasin hänelle toisen-
kin säkin. Onko meillä? 
(Kianto: Vanha pappila 1922: 25.)

 (2b) Men prosten tog sin hatt, vek upp kragen och sprang ut, gående 
längs en planka tvärs över gården. Först sedan återvände han till 
kansliet och gick raskt genom rummen in i matsalen, där de 
övriga redan satt vid bordet vid ångande skålar. 
– Hade du noon asiamies? frågade prostinnan och mosade potatis. 
Prosten knäppte händerna snabbt, satte sig till bords, grabbade 
tag i den saltade siken och sade på svenska: 
– Kan du tänka dei. – Först nu kommer Matti Helttunen och vill ha 
sina pengar. 
– Den strunten! utbrast prostinnan och frågade, om prosten hade 
kommit ihåg att kräva tillbaka den säck som Matti för tre år sedan 
hade lånat. Prosten blev litet förbryllad och svarade rodnande: 
– De va et spektakel! Tvärtom lovade jag ju honom en säck till. 
Har vi?3

Kiantos romaner bygger på hans egna barndomsupplevelser på 
fjärran prästgårdar. Då var den finländska bildade klassen fort-
farande svenskspråkig men använde finska i sitt arbete och för 
att kunna tala med personer i näromgivningen. Det var naturligt 
för dem att tala ett hybridspråk som hade uppstått i den finsk-
språkiga omgivningen.

Ilmari Kianto skrev ytterligare en bok som beskriver herr-
skap på landsbygden. Den heter Vanha postineiti (Den gamla post-
fröken, 1935), och miljön påminner om den i romanen Vanha pap-
pila. I exempel (3) drömmer en äldre dam, som har vuxit upp i ett 
svenskspråkigt hem, om sin barndom och sina föräldrar.
(3a) Postitäti näkee unta. Pappilan pihalta kuuluu kulkusten helinää ja 

rekien ratinaa. Pappa tulee kansliasta kiireesti förmaakiin ja luo 
huolestuneen silmäyksen mamma ruustinnaan. Sanoo: ”Sissoo, nu 
haa vi fremmandena häär – ja ska taa en fiinare rock!” Johon mam-
ma huudahtaa: ”Härregyyd – haa vi värkkeliigen August och ja ha 
glömt att baaka namnsdagskringlan!” Postitäti Floora on muuttuvi-
naan nuoreksi, kauniiksi tytöksi, joka hymyilee äidilleen ja julistaa 
juhlallisesti: ”Onko mamma ihan hupsu – minähän olen leiponut 
papan nimipäiväkranssin.” Samalla kuuluu ryminää kuistilta ja 

3) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Savolaxdialekten har över-
satts till standardsvenska. Kursiveringen är Kiantos.
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eteisestä ja Augustin päivän vieraat ryntäävät sisään lumisissa 
turkeissaan. 
(Kianto: Vanha postineiti 1935: 23.)

(3b) Tanten på posten drömmer. Ute vid prästgården hörs bjällerklang 
och knaster från slädar. Från kansliet skyndar pappa ut i förmaket 
och ger mamma prostinnan ett oroligt ögonkast. Han säger: 
”Sissoo, nu haa vi fremmandena häär – ja ska taa en fiinare rock!” 
Och mamma svarar: ”Härregyyd – haa vi värkkeliigen August och ja 
ha glömt att baaka namnsdagskringlan!” Posttanten Floora låtsas 
att hon blivit en ung, vacker flicka som ler mot sin mamma och 
förklarar högtidligt: ”Är mamma alldeles tokig – det är jag som har 
bakat namnsdagskringlan till pappa.” Med det samma hörs det 
buller från förstukvisten och tamburen och Augustdagens gäster 
rusar in iklädda sina snöiga pälsar.4

I postfrökens dröm talar föräldrarna svenska men hon svarar dem 
på finska. Det var då ‒ och är naturligtvis fortfarande ‒ ett vanligt 
interaktionssätt i verkligheten att den äldre generationen använ-
der svenska och barnen svarar på finska. 

Det bör nämnas att det inte bara var finska och svenska som 
man i början av 1900-talet använde som hybridspråk på den 
finska landsbygden. När Finland var en del av Ryssland, träffade 
man ryskspråkiga eller karelskspråkiga som kunde finska i de öst-
liga delarna av landet. I sin bok Ryysyrannan Jooseppi (1924) be-
skriver Kianto, hur en rysk agent som har kommit till byn för att 
rekrytera uppgiftslämnare, utnyttjar sina språkliga resurser, men 
efter Jooseppis grova kommentar byter till finska (4).
(4a) – Mitkä ne kolme ehtoa ovat? Annappa varsin kuulua, pyhä veli! 

Agentti katsahti ryysyiseen toveriinsa murhaavasti, juhlallisesti, 
käskevästi. 
– Ensimaini ehto: maltshii durak! Toini ehto: maltshii durak! Kolmas 
ehto: maltshii durak! 
– Sano perkele suomeksi! suhisi Jooseppi ryypyistä rohkaistu-
neena. 
Agentti naurahti, puristi hellästi Jooseppia molemmista käsistä 
yhtaikaa ja selitti: 
– A minu sanomas pafinski. Ensimaini ehto: Suu kiinni! Toini ehto: 
Suu kiinni! Kolmas ehto: Suu kiinni! Panimaajesh? 
(Kianto: Ryysyrannan Jooseppi 1944 [1924]: 191.)

4) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi.
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(4b) – Å vilka tre villkor? Låt nu höra dem, heliga broder! 
Agenten blängde på sin trasiga kamrat, mördande, högtidligt och 
befallande: 
– Första villkor: m a l t s c h i  d u r a k !  Andra villkor: m a l t s c h i 
d u r a k !  Tredje villkor: m a l t s c h i  d u r a k ! 
– Säj de för fan på finska! väste Jooseppi upplivad av suparna. 
Agenten skrattade sakta, tryckte ömt Jooseppis båda händer och 
förklarade: 
– A ja säga på finski. Första villkor: vara tyst! Andra villkor: vara 
tyst! Tredje villkor: vara tyst! Panjimajesch – du förstå? 
(Kianto: Jooseppi från Ryysyranta, översättn. av Erik Långhjelm och 
Liv Enckell 1955: 186–187.)

Det är typiskt att den som inte förstår ett främmande språk blir 
irriterad och vill höra saken på sitt eget språk. Denna situation är 
alltså annorlunda än episoderna i de två tidigare böckerna, där 
alla deltagarna kunde båda språken. I varje fall representerar 
agentens språk en hybridvarietet när han utnyttjar sina ryska och 
finska resurser. I hans finska kan man ana att författaren försöker 
antyda att talaren har ryska som modersmål (a, ensimaini, toini). 
Översättarna har lagt till ett svenskt uttryck du förstå? efter panji-
majesch, även om det inte finns någon direkt motsvarighet till  
detta i originaltexten.

Följande exempel representerar en helt annan finskspråkig 
miljö ‒ Tavastland, en annan tidsperiod ‒ 1950-talet, och en 
annan genre ‒ en ungdomsbok. I ungdomsböcker som beskriver 
finskspråkig landsbygd eller stadsmiljö finns det också svensk-
språkiga personer som använder finska och svenska med finsk-
språkiga. Ett exempel på en sådan talare är magister Gräs i 
ungdoms boken Neljä neropattia (Fyra ljushuvud, 1953) av Aaro 
Honka. I episoden i exempel (5) jagar Gräs bort pojkarna från 
gården.
 (5a) Nyt puuttui kolmas mies, maisteri Gräsiksi nimetty, asiaan. Hän 

oli vanttera, punatukkainen ja pystytukkainen nuori mies ja hän 
heilutti kiivaasti käsiään, niin että hänen ahdas pukunsa näytti 
olevan repeämäisillään joka kohdastaan. 
– Mänkkä tiehen! hän huusi. – Äikkö te förstå, me tarvita arbets-
fred? 
– Mänkkä bort, ni får inte tulla takkaisin, finntuppar, kollot! Ä de 
klart? 
(Honka: Neljä neropattia 1953: 22–23.)
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 (5b) Nu ingrep den tredje mannen, kallad magister Gräs. Han var en 
kraftig, rödhårig ung man med snaggat hår och han viftade så vilt 
med armarna, att hans snäva kostym såg ut att helt spricka 
i sömmarna. 
– Försvinn! skrek han. – Förstår ni inte, vi behöver arbetsfred? 
– I väg mer er, ni får inte komma tillbaka, finntuppar, dum-
bommar! Ä de klart?5

Magister Gräs använder finska och svenska på samma sätt som 
barn som lär sig två språk samtidigt. Han väljer emellanåt ett 
finskt uttryck (mänkkä tiehen, i standardfinskan menkää tiehenne; 
äikkö te, i standardfinskan ettekö te; tulla takkaisin, i standard-
finskan tulla takaisin; me tarvita, i standardfinskan me tarvitsemme), 
emellanåt ett svenskt uttryck eller ord, och bildar grammatiskt 
konsekventa meningar med dessa två språk. Dessa repliker är 
typiskt hybridspråk som visar hur talaren utnyttjar sina språkliga 
resurser.

Alla utvalda exempel visar att det finns och har funnits andra 
typer av tvåspråkiga miljöer i Finland än de som vi i första hand 
brukar klassificera som tvåspråkiga. Det kan finnas små grupper 
eller individer som har tillgång till olika språkliga resurser som 
de kan utnyttja i en till det yttre enspråkig miljö.

3 Tvåspråkiga finländska miljöer i romaner

När det är fråga om en tvåspråkig miljö, där människor kan förstå 
två (eller flera) språk nästan lika bra, är det möjligt att röra sig 
fritt mellan språken i olika situationer. Detta fenomen är också 
känt i flera finländska romaner som skildrar en flerspråkig miljö. 
Här tar jag upp två helt olika verk från olika tider: det första är en 
finsk klassiker i Helsingforslitteraturen, Ilman fritsaria (Utan fri-
märke, 1929) av Eero Salola, det andra Underbara kvinnor vid 
vatten (1994) av Monika Fagerholm.

Tvåspråkigheten i Helsingfors syns mycket tydligt hos dem 
som talar Helsingforsslang i Salolas bok. För hundra år sedan var 
det vanligt att finskspråkiga unga som talade slang lånade en hel 
del ord från svenska. I boken Ilman fritsaria berättar en helsing-

5) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Magister Gräs bryter på fin-
ska, men hans repliker har översatts till standardsvenska.
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forsisk skolpojke om sina erfarenheter och återger vad hans kom-
pisar har sagt. I hans berättelse ligger finska och svenska nära 
varandra:
 (6a) Seuraavana päivänä jäi Elfriiti taas pitkäks ajaks vek skolesta. 

Kerran se sit tuli vastaan tiellä ja se tyrkkäs tolppakelkkaa ja siinä 
oli snadi ruumiskistu. 
– Ketä on kolanu, frookasin mä. 
– Snadi broidi, se Villeharti. 
– Mikä sen tuli? 
– Sen sydän halkes. 
Ei sen fadella eikä mudella ole just glaidua. 
(Salola: Ilman fritsaria 1929: 45.)

 (6b) Dagen därpå kom Elfrid inte till skolan och var borta länge. 
En gång mötte jag honom sedan på vägen med en liten likkista på 
sin kälke. 
– Vem har dött, frågade jag.  
– Lillebror, Villehard. 
– Vad tog det åt honom? 
– Hans hjärta rämnade. 
Hans farsa och morsa är inte glada nu.6

Om ett originalverk och dess översättning tillhör samma kultur, 
såsom en finlandssvensk roman som har översatts till finska, är 
det möjligt att använda språkgemenskapens andra språk finska 
i originalverket. Monika Fagerholm har i vissa episoder i sin 
roman Underbara kvinnor vid vatten (1994) lyft fram de språkliga 
val som är möjliga i tvåspråkiga miljöer. Boken är översatt av 
Arja Tuomari (Ihanat naiset rannalla 1994).
(6a) ”Nu är det familjen Johansson”, säger Maj Johansson, ”vem far ut 

och ser sig om i världen.” 
”Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan kanssa”, 
säger Maggi till Nina i Johanssons bastu. Maggi och Nina talar 
finska med varandra den här sommaren. 
(Fagerholm: Underbara kvinnor vid vatten 1995 [1994]: 126.)

(6b) ”Nyt lähteekin Johanssonin perhe maailmaa katsomaan”, Maj 
Johansson sanoo. 
”Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan kanssa”, 

6) Översättningen till standardsvenska är av Pirkko Nuolijärvi. 
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  Maggi sanoo Ninalle Johanssonien saunassa. Tänä kesänä Maggi 
ja Nina puhuvat keskenään suomea. 
(Fagerholm: Ihanat naiset rannalla, suom. Tuomari, 1994: 129.)

Som det framgår, har väninnorna bestämt sig för att tala finska 
med varandra den här sommaren. Fagerholm ger deras repliker 
bara på finska utan översättning, eftersom man i finländska för-
hållanden kan ta för givet att alla svenskspråkiga läsare kan förstå 
repliken Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan 
kanssa ’Jag far ingenstans härifrån med min galna morsa och 
farsa’. Flickorna talar helsingforsiskt talspråk, och det ser ut som 
om de vill ta avstånd från sina svenskspråkiga föräldrar. Det är 
inte slumpmässigt vilket språk författaren väljer när hon skapar 
sina personer.

Fagerholms verk innehåller en hel del finskspråkig dialog 
som exemplet (7a) visar. Av översättningen i (7b) framgår det 
inte alls att tvåspråkiga unga talar ett annat språk än de andra 
i boken. Läsaren vet det ändå, eftersom det nämndes tidigare 
i texten att Maggi och Nina talar finska.
(7a) ”Hei, kattokaa. Bella hiihtää yhellä suksella. Tai. Hiihti.” 

[Hej, titta. Bella skidar med en skida. Eller. Skidade.7] 
Och också Thomas ser; visst gör han det. Bella på vattenskidan på 
fjärden, slirar bakåt, släpper water ski-repet och ligger i följande 
stund i vattnet mitt på fjärden i sin orange flytväst. 
”Sun mutsi ui tos fjäärdenillä. Ja naama vispaa edelleen. Eiks se 
koskaan oo hiljaa Tuumas?? 
[Din morsa simmar där mitt ute på en sjö. Och hon surrar fort-
farande. Är hon aldrig tyst, Thomas??] 
Thomas rycker på axlarna. Nina frågar på ett sådant sätt att det 
inte är meningen att man ska svara.

  ”Hei Maggi”, säger Nina sedan. ”Nyt lähetään röökille. Mul on tosi 
pahat nikkarit. Tuutsä Tuumas?” 
[Hej Maggi, … Nu går vi och tar en cigg. Jag är hemskt röksugen. 
Kommer du, Thomas?] 
”Tuutsä Tuumas? Mä jätän jämät jos sä haluut?” 
[Kommer du, Thomas? Jag lämnar fimpar om du vill?] 
(Fagerholm: Underbara kvinnor vid vatten 1995 [1994]: 133–134.)

7) Översättningen av de finska turerna av Pirkko Nuolijärvi. 
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(7b) ”Hei, kattokaa. Bella hiihtää yhellä suksella. Tai. Hiihti.” 
Thomaskin näkee sen, totta kai hän näkee. Bella hiihtää yhdellä 
suksella ulapalla, liukuu taaksepäin, päästää water ski -köyden 
irti ja kelluu seuraavaksi keskellä ulappaa oranssit pelastusliivit 
päällä. 
”Sun mutsi ui tos fjäärdenillä. Ja naama vispaa edelleen. Eiks se 
koskaan oo hiljaa Tuumas?” 
Thomas kohauttaa harteitaan. Ninan kysymykset ovat sellaisia 
ettei niihin ole tarkoitus vastata. 
”Hei Maggi”, Nina sanoo sitten. ”Nyt lähetään röökille. Mul on tosi 
pahat nikkarit. Tuutsä Tuumas?” 
”Tuutsä Tuumas? Mä jätän jämät jos sä haluut?” 
(Fagerholm: Ihanat naiset rannalla, suom. Tuomari, 1994: 136.)

Fagerholms exempel visar vilka möjligheter författaren kan an-
vända när hon skildrar en tvåspråkig gemenskap och kan lita på 
att läsare i hög grad förstår båda språken. Också gränsen mellan 
två språk kan vara diffus, när svenska ord lånas in i finskan och 
anpassas till finskans morfologi (fjäärdenillä < fjärd). Flickornas 
kunskaper i finska kommer tydligt fram: deras helsingforsiska tal-
språk är fonologiskt och morfologiskt likadant som det är bland 
finskspråkig ungdom. Nina och Maggi använder också slangord: 
mutsi, röökille, nikkarit, jämät.

Fagerholms litterära personer är ett exempel på hur man ut-
nyttjar sina språkliga resurser och ibland också medvetet väljer 
vilket språk man använder. 

4 Finska och meänkieli  
i svenskspråkiga miljöer i Sverige

En stor mängd finländare flyttade till Sverige på 1960- och 1970- 
talet. Under de senaste decennierna har det publicerats flera 
romaner som berättar om dessa människors liv i Sverige. En av 
de första böckerna som skildrade finska invandrare var Asfalt-
blomman (1980) av sverigefinländaren Antti Jalava (Lilius 2001: 
61). Den utkom i Sverige på svenska, och 1981 översatte den 
kände författaren Pentti Saarikoski boken till finska med namnet 
Asfaltti kukka. I Asfaltblomman finns det några episoder, där svens-
ka och finska existerar sida vid sida i den svenska om givningen  
i Sverige.
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 (8a) Jag protesterade inte. Juha gick in i köket och Sirkka slängde 
Afton bladet på golvet, gav mig en sidoblick och sa på brytningsfri 
svenska: 
– Om du inte vill ha den så kan jag dricka den åt dig. 
– Mitä että … Jag klarar väl en grogg själv, sa jag överraskad på 
svenska. 
[– Vad i all världen …8] 
– Ge fan i och tigg, sa Juha på finska inifrån köket. Du har druckit 
tillräckligt idag. 
– Haista paska! sa Sirkka. 
[– Kyss mig i häcken!] 
– Kita kiinni, röt Juha tillbaka. 
[– Håll käften.] 
– Ja sun turpas saatanan snåljåpi. 
[– Och håll käften satans snåljåp.] 
– Snåljåpi joo. 
( Jalava: Asfaltblomman 1980: 14.)

 (8b) Minä en protestoinut. Juha meni keittiöön ja Sirkka paiskasi Afton-
bladetin lattialle, katsoi minua syrjäsilmällä ja sanoi moitteetto-
malla ruotsilla: 
– Om du inte vill ha den så kan jag dricka den åt dig. 
– Mitä että … Jag klarar väl e grogg själv, sanoin yllättyneenä 
ruot siksi. 
– Painu helvettiin siitä kerjäämästä, sanoi Juha suomeksi keit-
tiöstä. 
– Oot saanu tarpeeks tänään. 
– Haista paska! Sirkka sanoi. 
– Kita kiinni, karjahti Juha takaisin. 
– Tuki ite turpas saatanan snooljooppi. 
– Snooljooppi joo. 
( Jalava: Asfalttikukka, suom. Saarikoski, 1981: 18.)

I Saarikoskis översättning är dialogen på samma språk som i 
original verket: finska som finska och svenska som svenska. 
Svenskans andel kommer sålunda tydligt fram också för en finsk-
språkig läsare som läser boken på sitt eget språk. Översättningen 
av dialogerna representerar det stadsspråk som då talades i Hel-
singforsregionen och följer originalverkets anda.9

Liksom Antti Jalava visar Susanna Alakoski i sin roman 

8) Översättningen av de finska turerna av Pirkko Nuolijärvi.
9) Om Saarikoskis översättning se Lilius 2001; Tiittula & Nuolijärvi 2013: 366‒369.
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Svina längorna (2006) de finska invandrarnas språkliga situation. 
Alakoski beskriver sverigefinnarnas varieteter av finska och 
svenska, liksom i exemplet (9a). På finska heter boken Sikalat 
(2007) och översättningen är gjord av Katriina Savolainen.
 (9a) Vi kan leka mer sen. Jag sprang hem till mamma. 

– Mamma, Åse och jag ska leka mer sen. 
– Det var värst, sa mamma, var har du lärt dig sådan perfekt 
svenska? 
(Alakoski: Svinalängorna 2007 [2006]: 28.)

 (9b) Vi kan leka mer sen. Juoksin kotiin äidin luo. 
– Äiti, vi kan leka mer sen. 
– Jopas nyt, äiti sanoi, joko sinä olet ruotsia oppinut? 
(Alakoski: Sikalat, suom. Savolainen, 2007: 29.)

Hybridspråket framträder konkret i den finska texten, eftersom 
Savolainen har bevarat några svenska uttryck: vi kan leka mer sen 
är det uttryck som flickan just har hört hos sin svenskspråkiga 
väninna och repeterar det som ett citat till sin mamma. Originalet 
är enspråkigt, översättningen tvåspråkig.

I flera episoder i Svinalängorna syns skillnaden i språk-
förmågan mellan barnen och föräldrarna klart. Flickan som redan 
som barn har lärt sig svenska kommenterar och korrigerar sin 
pappas svenska.
(10a) Pappa var på gott humör. Åse fick sova över och vi vaknade till 

doften av söndagspannkakorna. Han visslade och gnolade på sina 
tangoschlagers i köket. Kom vi går upp sa Åse. Jag hörde hur det 
vattnades i hennes mun. 
– Se tär, nu vaknar susovarna. 
– Vi är inga susovare. 
– Mamma och jak har retan postat ut tidningar, det ä vint väder 
ute. Sätt er så ska ni vå pannukakka. 
– Pappa, kakka betyder bajs på finska. Det heter pannkaka. 
– Ja ja, krattar päst som krattar sist. 
(Alakoski: Svinalängorna 2007 [2006]: 62–63.)

(10b) Isä oli hyvällä tuulella. Åse sai jäädä meille yöksi ja me herättiin 
sunnuntaipannukakkujen tuoksuun. Isä vihelteli ja hyräili keit-
tiössä tangoiskelmiään. Tule, noustaan ylös, Åse sanoi. Kuulin 
miten vesi herahti hänen kielelle. 
– Se tär, nu vaknar susovarna. 
– Ei me olla mitään susovareita. 
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– Mamma och jak har retan postat ut tidningar, det ä vint väder 
ute. Sätt er så ska ni vå pannukakka. 
– Isä, se on ruotsiksi pannkaka eikä mikään kakka. 
– Joopa joo, krattar päst som krattar sist. 
(Alakoski: Sikalat, suom. Savolainen, 2007: 68.)

Pappans svenska saknar tonande konsonanter (tär, jak, retan, 
krattar, päst) och f (vint, vå), vilket på ett mycket trovärdigt sätt 
beskriver den varietet som en finskspråkig talare använder och 
inflytande från finska på uttalet hos en vuxen talare. I det svenska 
originalet måste flickan förklara ordet pannukakka (kakka betyder 
bajs på finska. Det heter pannkaka), i stället räcker det bra med en 
korrigering i den finska översättningen (se on ruotsiksi pannkaka 
eikä mikään kakka ’det är pannkaka på svenska och inte bajs’).

En roman från början av 2000-talet som skildrar en fler-
språkig gemenskap i Sverige är Populärmusik från Vittula (2000) 
av Mikael Niemi. Miljön i boken är Tornedalen där svenska, 
meän kieli och finska används jämsides. I översättningen av Outi 
Menna, Populaarimusiikkia Vittulajänkältä (2001), framträder 
meän kieli eller finska synligt, eftersom författaren oftast kommen-
terar vilket språk en person använder och kursiverar de uttryck 
som uttalas på andra språk än svenska. 

Följande exempel visar på olika lösningar vid översättning. 
Dessa exempel visar hur en översättare tar hänsyn till läsekretsen 
och läsekretsens språkliga repertoar. I exemplet (11a) överens-
stämmer översättningen med originalet förutom i fråga om kursi-
veringen.
(11a) – Mie uskon että poika on päissä. Jag tror pojken är full, sa hon på 

finska med en djup, lite hes stämma. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 111.)

(11b) – Mie uskon että poika on päissä, hän sanoi suomeksi matalalla, 
hieman käheällä äänellä. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna, 2001: 
127.)

I exempel (12b) har översättaren tillagt ”ensin ruotsiksi” (’först 
på svenska’) efter den första repliken, för att få fram att den ut-
talas på svenska. I originalet (12a) lyder följande replik Mikäs 
sinun nimi on? Den repliken behövs dock inte i den finska över-



Pirkko Nuolijärvi / Hybridspråk som en varietet i skönlitteraturen 431

sättningen utan det räcker bra med toistin saman suomeksi (’jag 
upprepade samma på finska’).
 (12a) – Vad heter du? undrade jag. 

Han svarade inte. Rörde sig inte. 
– Mikäs sinun nimi on? upprepade jag på finska. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 16.)

 (12b) – Mikä sinun nimesi on? minä kysyin ensin ruotsiksi. 
Hän ei vastannut. Ei edes liikahtanut. 
Toistin saman suomeksi. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna, 2001: 
17–18.)

Exempel (13) visar att det också finns människor i byn som talar 
standardfinska. Det är typiskt att den som har lärt sig finska, som 
t.ex. en tysk man som heter Heinz, använder standardfinska i sina 
repliker (i originalet riksfinska).
(13a) – Tule tänne sinä! Kom hit du, sa han på riksfinska utan att sluta 

skriva. 
Jag stelnade till, skräckslagen. 
– Tule tänne! upprepade Heinz, och det var en order. Han slutade 
knattra, trädde av sig brillorna och vände sina isgrå ögon emot 
mig. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 127.)

(13b) – Tule tänne sinä! hän sanoi suomeksi keskeyttämättä kirjoitta-
mistaan. 
Minä jähmetyin paikalleni kauhun lamaannuttamana. 
– Tule tänne! Heinz toisti, ja se oli käsky. Hän lakkasi naputtamas-
ta, riisui silmälasinsa ja kohdisti minuun jäänharmaan katseensa. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna,  
2001: 145.)

Den lilla nordliga byn är mångspråkig och mångdialektal. Detta 
kommer fram i både originalen och översättningen. Flera språk 
existerar inte bara i dialoger utan också i jagform hos berättaren 
finns många kommentarer och tankar om språkliga skillnader och 
olika språkformer. I översättningen finns fler repliker på meän-
kieli än i originalen. Det är enligt översättaren ett medvetet val 
för att visa Tornedalens eget språk och egen miljö för en finsk 
läsare i Finland (Menna 2003).
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Mikael Niemis verk visar igen att en avlägsen landsbygd lika 
väl som en storstad kan ligga till grund för hybridspråk. På detta 
sätt är Ilmari Kianto från förra seklet och Mikael Niemi på 
2000-talet släktingar i sin produktion, även om tider och miljöer 
är helt olika. 

5 Diskussion

I dagens läge behärskar människor ofta många olika språk och 
har alltså ännu fler resurser för olika typer av språklig variation. 
I en flerspråkig omgivning eller situation kan talare utnyttja sina 
resurser fritt och mångsidigt, särskilt när alla i sällskapet kan 
fungera på flera språk. I situationer där alla deltagare inte kan 
använda de aktuella språken, uppstår kommunikationsproblem 
vilket också framgår av några exempel ur romaner som beskriver 
en helt finskspråkig miljö. Det var naturligtvis vanligt tidigare, 
när alla inte hade möjlighet att gå i skola och lära sig andra 
språk. I en tvåspråkig miljö där helsingforsare eller finskspråkiga 
immigranter i Sverige lever hör hybridspråk i någon mån till livet 
för de flesta.

Verkligheten och litteraturen är bundna till varandra. Ju 
mera språk vi har i vår omgivning och ju fler språk en gemenskap 
behärskar, desto mera har man utrymme för hybrida språkformer. 
Det är sannolikt att vi i framtiden möter intressanta språkliga 
situationer i både vår omgivning och i litteraturen. Det innebär 
också att själva begreppet tvåspråkighet får flera betydelser och 
innehåll, och den värderande termen blandspråk kommer att 
försvinna.
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