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Rätten och ”kusternas arv” i ”de tusen skärens land”

Om den finlandssvenska rättskulturen 
– om det nu finns en sådan…

av Kjell Å Modéer*

1. Det finlandssvenska ackordet som kontext

Denna festskriftsartikel till Per Ole hade kunnat ta utgångspunkten i Tove Janssons 
Muminvärld eller i Kjell Westös episka helsingforsskildringar. Båda representerar ett 
finlandssvenskt kulturackord, i vilket Per Ole lätt låter sig inneslutas. Men istället väljer 
jag inledningsvis ett par äldre finlandssvenska representanter för poesin och estetiken, 
Mikael Lybeck (1864–1925) och Hans Ruin (1891–1980). De båda har fått bidra 
med de två metaforerna i rubriken till denna artikel. Och det är ingen tillfällighet. 
Båda var viktiga aktörer i 1900-talets finlandssvenska kulturelit, när denna hade behov 
av att markera sin egen identitet. Hans Ruin publicerade som litteraturdocent i Lund 
en fascinerande biografi över Arvid Mörnes liv och verk. Den utkom efter dennes 
bort gång 1946 och är ett känsloladdat kulturpolitiskt finlandssvenskt credo.1 Det 
var Ruins självbiografiska essaybok om finlandssvenskens nostalgiska återkomster 
till hem bygden, Hem till sommaren,2 som tidigt fångade mitt intresse för den svenska 
befolk ningen i Finland, denna övergivna minoritet som redan Arvid Mörnes tidiga 
1900-talsgeneration hade identifierat. ”Ett mera glömt, ett mera borttappat folk än det 
finlandssvenska finns inte”, skrev han.3

Under senare tid har Hans Ruin och hans finlandssvenska identitet uppmärk sam-
mats i ett par arbeten. Dels utgav litteraturvetaren Thomas Ek i Lund 2003 en in-
spi re rande avhandling om Ruins självbiografiska essayistik4 och dels har Olof Ruin 
ny ligen i en kort biografi tecknat ett ärligt och elegant porträtt av sin far.5 Min egen 
bild av Hans Ruin går tillbaka till studentåren i Lund. Hans och Kaisi Ruin var ett 

* Seniorprofessor i rättshistoria, Lunds universitet.
1 Hans Ruin, Arvid Mörne: Liv och diktning, Wahlström & Widstrand: Stockholm 1946.
2 Hans Ruin, Hem till sommaren, Wahlström & Widstrand: Stockholm 1960.
3 Hans Ruin, a.a. (1946), 93.
4 Thomas Ek, En människas uttryck: Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik, Svenska Litteratur-

sällskapet i Finland: Helsingfors 2003.
5 Olof Ruin, Hans Ruin – En gränsöverskridare, [Svenska lärde] Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikivitets akademien/Atlantis: Stockholm 2009.
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legendariskt inspektorspar i Malmö nation, där jag var kurator 1964. Agneta och jag 
blev hembjudna på te i deras lägenhet på Stora Södergatan. Där hade de rekonstru-
erat ett ståndsmässigt helsingsforshem med sina ärvda och förvärvade minnen. Teet 
förbereddes i en familjeklenod, den ryska mässingssamovaren, och Kaisi berättade 
med känsla om den stora kristallkronan i matsalen, som hade ramlat ned när sovjet-
trupperna bombarderade Helsingfors i februari 1944. Efter testunden skrev Hans en 
dedikation i vårt medhavda exemplar av Hem till Sommaren:

Vad är ett liv när det är stort?
Att bära smärta i sitt bröst, men sprida glädje.
Att se all tillvarons elände, men modigt verka där man är ställd.

Först i efterhand blev det synligt för oss att Hans och Kaisi Ruin levde och verkade 
i Lund som i en finlandssvensk diaspora. Kontexterna till deras liv hade präglats av 
strider, konflikter och uppbrott. Men de hade accepterat sina roller och modigt fort-
satt verka i det svenska, både i Helsingfors och i Lund.

Från mina möten med Hans Ruin har jag som en outsider fascinerats av det finlands-
svenska som kulturfenomen, som språkspillra och som överlevnadsstrategi. Men först 
nu vågar jag mig på att försöka identifiera det finlandssvenska också som en del av den 
finska rättskulturen. Kan man överhuvudtaget tala om en finlandssvensk rättskultur?

2. ”Kusternas arv” – finlandssvenskan som identitetsmarkör
Den mest obildade komplimang man kan ge en finlandssvensk är: ”Så bra svenska 
du talar!” Fattas bara! Språket utgör ju kärnan i finlandssvenskens identitet. Svenska 
språket i Finland är en del av det månghundraåriga gemensamma kulturarvet. Men 
svenskan i Finland är idag en levande ruin. Det talas endast i några få enklaver längs 
Finska viken och östra Bottenviken. Den som identifierade detta finlandssvenska 
land skap var författaren Mikael Lybeck. I dikten Den unga sommaren 1897 knöt han 
tids typiskt samman språket och hembygdskänslan:6

Ej för intet oss livet gav
kärlek till fosterjorden.
Vakna drömmar vid hembygdshav
skänkte åt känslan orden.
Spörjer man vilka, så svaras:
långt i kommande tidevarv
modersmålet, kusternas arv,
Här skall av oss bevaras.

6 Hans Ruin, a.a. (1946), 21.
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Finlandssvenskan framstod för Lybeck inte bara som ”kusternas arv”; modersmålet 
var för honom också i en följande strof ”blodets sång, sagan om oss och de våra”. Den 
finlandssvenska kulturen är språkbunden. För vår framställning är finlandssvenskan 
ett minoritetsspråk. Redan i slutet av 1840-talet framkom krav på att förstärka och 
förbättra finska språkets ställning som modersmål, fennomanin. 1856 använde en finsk 
underrättsdomare för första gången finska språket i en domstolsförhandling.7 Fenno-
manins motkraft var svekomanin, som inte bara ville bevara utan också stärka svenska 
språkets ställning i Finland.8 I den språkkampen sitter vi i dag med ett entydigt facit. 
Endast ca 5,4 % av befolkningen är i dag svenskspråkig.9 Viktigt för oss blir nu att 
identi fiera de olika perioderna i denna språkkamp.

En första viktig brytpunkt var åren kring 1860. Redan från 1820-talet hade rättsliga 
manualer börjat översättas till finska men det var Alexander II:s engagemang för Fin-
land som ledde till att lantdagen 1863 för första gången sedan 1809 sammankallades 
och också gavs ett mera kontinuerligt inflytande. Tsarens manifest 1863 om att finskan 
inom 20 år skulle bli det officiella språket vid sidan av det svenska språket inledde en 
process som redan på lantdagen detta år synliggjordes i att bondeståndets protokoll 
författades på finska.10 Lars Björne ser också i den tidsperioden genombrottet för den 
moderna finska rättsvetenskapen.11

Den andra brytpunkten kom åren kring sekelskiftet 1900 och markerades genom 
tillkomsten av 1902 års språkförordning. Därigenom jämställdes finska och svenska 
vid domstolar och myndigheter. Juristen Ferdinand Forsström hade bäddat för 
denna reform genom att framlägga ett program för att ”förbereda finskans införande 
såsom skrif språk vid domstolar och embetsverk”.12 Hans Ruin såg 1898 som ett 
dystert märkes år i den finlandssvenska diktningens historia. Det året dog Zacharias 
Topelius och därmed också den diktare som mer än andra hade markerat svenska 
språket som litteraturspråk för hela landet. ”Topelius var den siste diktaren i Finland 
som på svenska hade vänt sig till båda folkgrupperna”. Ett radikalt förändrat läge 
för svenska språket inträdde för svenskan som kulturspråk. Det markerades också 
av att den politiska kontexten förändrades när Bobrikoff i augusti samma år utsågs 

7 Heikki E.S. Mattila, Comparative Legal Linguistics, Ashgate: Aldershot 2006, 57.
8 Hans Landqvist, Svenska i juridiska kontexter sedan 1809, i: Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl & Sari 

Pajula (red.), Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år, [Publikationer 
av Suomalainen Lakimiesyhdistys, Serie C Nr 41], Helsingfors 2010, 46.

9 Heikki E.S. Mattila, a.a. (2006), 55 ff.
10 Hans Landqvist, a.a. (2010), 44.
11 Lars Björne, Den konstruktiva riktningen. Den nordiska rättsvetenskapens historia, Rättshistoriskt 

bibliotek Del 3, Lund 2002, 169.
12 [Sign.] F. [Ferdinand Forsström], Något om domstols protokoll och domar. I: Tidskrift utgifven av 

Juridiska Föreningen i Finland 22 (1886), 156 ff.
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till generalguvernör i Finland och ett omfattande rysk kulturinflytande under de s.k. 
ofärds åren 1899 – 1905 inleddes.

Det var således åren kring sekelskiftet 1900 som den svenska kulturen i Finland 
ändrade karaktär från att ha varit en del av det nationella kulturarvet till att bli en 
fin landssvensk – och därigenom en mer eller mindre idealiserad (?), romantisk 
(?) och arkaiserad (?) – särkultur. Åren kring första världskriget etablerades också 
benäm ningen finne med betydelsen ”finsk-språkig invånare i Finland som har finska 
som sitt första språk (modersmål)”. Samtidigt – och först då – får vi benämningen 
finlands svensk för de personer i storfurstendömet som hade svenska som första 
språk.13 Det demokratiska genombrottet i Finland med rösträttsreformen 1906 och 
införandet av enkammarriksdag 1906 förde upp språkfrågan på en rikspolitisk nivå. 
Svenska folkpartiet bildades 1906 med politiska krav på att säkerställa svenska språkets 
ställning och rättigheter bl.a. inom rättsväsendet, skolan, kyrkan och försvaret.

Den ryska oktoberrevolutionen 1917 möjliggjorde sedan den finska självständighet, 
som utropades på lantdagen den 6 december samma år, och varigenom Finland 
för klarade sig oberoende av Ryssland. Regeringsformen 1919 slog fast att den nya 
staten var tvåspråkig. Finskan och svenskan förklarades jämställda som republikens 
national språk (14 §). Också i den nya regeringsformen 2000 och den nya språklagen 
2004 har tvåspråkigheten bibehållits. Den nationella retoriken talar fortfarande om 
språklig jämlikhet, även om de svenskspråkiga i dag som nämnts endast består av 
5,4 % av befolkningen och svenskans ställning i gymnasieskolan successivt försvagats.14 
Dyningarna av ”kuster nas arv” har långsamt tonat bort.

3. ”De tusen skärens land” – det finlandssvenska utanförskapet

Kusten, havet och skärgården som litterära motiv inrymmer i Finland i hög grad en 
finlandssvensk metaforik. Inlandet, skogen och insjöarna blir därmed motsättningsvis 
och samtidigt kompletterande markörer för den nationella, finska identiteten. ”De 
tusen sjöarnas land” blev för finlandssvenskarna ”de tusen skärens land”.15 Det fanns 
hos denna med tiden allt tydligare kulturella minoritet en dubbel tillhörighet. Arvid 
Mörne, som i hög grad var ett barn av den nya republiken, förenade dessa identiteter. 
”Han hade varit intensivt engagerad i finlandssvenska frågor i fruktan för en snabb 
förfinskning av landets svenskbygder; han hade också varit starkt fosterlandspräglad. 
- - - En känsla för både svenskhet, fosterland och arbetarrörelse hade sålunda förenats 

13 Maria Kvist, Hans Landqvist, Christer Laurén, Marianne Nordman, Inledning, i: Heikki E.S. Mattila, 
Aino Piehl & Sari Pajula (red.), a.a. (2010), 32.

14 Hans Landqvist, a.a. (2010), 48 ff.
15 Thomas Ek, a.a. (2003), 128 ff.



356 Kjell Å Modéer

hos honom.”16 Det kustsvenska kulturarvet har till och med sin egen tidskrift Skär
gård.17 Finlandssvenskarnas identitet är med skärgården som meta  for förenad med 
Östersjön, som av Mörne just kallades för ”det svenska havet”.18 Östersjöns mellersta 
och norra del har beskrivits som ”ett innanhav för en gemensam kultur, ömsesidigt 
buren av två språk.”19 Mötet mellan skärgården och havet markerade gränsgångarnas 
land, de som vände blicken både utåt mot horisonten samtidigt som de odlade ett 
historiskt tillbakablickande.   

4. Den finlandssvenska rättskulturen – och dess avgränsningar

Så länge som Finland som ”den östra rikshalvan” tillhörde Sverige var de där verk-
samma juristerna också en del av den svenska juristhierarkin. Hovrätterna i Åbo från 
1621 och i Vasa från 1776 rekryterade jurister till såväl svenska civila och militär rätts-
liga instanser som centraladministrationen i Stockholm.20 Rättviksonen Johan Olofs-
son Stiernhöök var först hovrättsassessor och sedan professor i Åbo innan han i sin 
karriär återvände till Sverige.21 Åbojuristen Nils Gyldenstolpe var den karolinska 
lag  kommissionens ordförande, och Matthias Calonius och därefter Gabriel Pop-
pius rekryterades till Högsta domstolen före 1809 års händelser.22 Det svenska rätts-
väsendet var transparent och dess aktörer var mobila.

Från 1809 och fram till 1917 var Finland ett autonomt storfurstendöme under 
Ryss land, men den svenska rättskulturen fick i stor utsträckning leva kvar. Lars Björne 
har drastiskt formulerat det så, att medan man i Sverige balanserade den ofull gångna 
revolutionen 1809 mellan kungavälde och ständervälde var Finland ”det gustavianska 
enväldets friluftsmuseum”.23 Vid Borgå lantdag 1809 slogs fast att inte bara den svens-
ka grundlagen utan också 1734 års lag fortsättningsvis skulle gälla. Den statsrättsliga 
liturgin vid lantdagen i Borgå var av Alexander I medvetet ritualiserad på ett sätt som 
skulle ge de finska undersåtarna ett intryck av legitimitet och kontinuitet i förhållande 

16 Olof Ruin, a.a. (2009), 144 f.
17 www.skargard.fi
18 Sten Högnäs, Kustens och skogarnas folk. Om synen på svenskt och finskt lynne, Stockholm 1995, 

42.
19 Thomas Ek, a.a. (2003), 131.
20 Kjell Å Modéer, Karolinernas jurister: Det militära rättsväsendets aktörer under det karolinska en-

väldet, Karolinska förbundets årsbok 1992, 23 ff.
21 Kjell Å Modéer (red.), Johan Olofsson Stiernhöök: Biografi och studier 1596–1996, Rättshistoriska 

studier Bd 20, Lund 1996.
22 R.A. Wrede, Matthias Calonius, Söderström & Co FörlagsAB: Helsingfors 1917, Birger Wedberg, 

Gabriel Poppius: Minnesteckning, P.A.Norstedt & Söners Förlag: Stockholm 1934.
23 Lars Björne, Det nordiska rättsarvet – myt eller verklighet? Förhandlingarna vid det 36 nordiska 

jurist mötet i Helsingfors 15 – 17 augusti 2002, 522.
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till det svenska statsskicket.24 Rättssystemet levde med andra ord kvar, och åtskilliga 
lagreformer under 1800-talet recipierades från Sverige. En anledning härtill har an-
getts vara att ”de styrande i Finland ville markera att man tillhörde den västerländska 
rätts och kulturtraditionen”.25

Det gemensamma kulturarvet betonades och Olaus Petri domarregler tillhörde de 
rättshistoriska dokument som genom den gemensamma rättshistorien blev särskilt 
intressanta för forskningen både i Sverige och Finland.

Dikten Landshövdingen i andra samlingen av Johan Ludvig Runebergs nationalepos 
Fänrik Ståls sägner 1860 handlar om landshövdingen Olof Wibelius rättskänsla inför 
den militära övermakten. Den markerade legaliteten som en gemensam beståndsdel 
i rättskulturen. För svenska jurister blev den dikten långt in på 1900-talet ett viktigt 
uttryck för en gemensam östnordisk rättsideologi med lagen som riktmärke.

”Här är vår vapenlösa trygghet än,
Vår lag, vår stora skatt i lust i nöd;
Er härskare har lovat vörda den,
Den vädjar till hans stöd.”

Runebergs litterära metaforik hjälper oss alltså i jakten på den finlandssvenska rätts-
kulturen – och attackerna mot den. När Vasa hovrätts nya byggnad, ritad av läns-
arkitekten Carl Axel Setterberg (1812–1871), stod färdig 1862 bibehölls där ock så 
traditionerna från den gustavianska hovrätten enligt Alexander I:s intentioner, och 
Lorens Pasch manshöga porträtt av Gustav III fick hänga i sessionssal I. Under ofärds-
åren beordrade generalguvernören en rockad av sessionssalarnas porträtt. Gustav III 
fick i sessionssal I fick bereda plats för Alexander I:s konterfej. Tsarväldets allmakt fick 
företräde framför de historiska rötterna.26

De rättsliga aktörerna blir en viktig grupp att undersöka i jakten på den finlands-
svenska rättskulturen i dess svenskspråkiga kontext. Som ett uttryck för dominansen 
av svenskspråkiga jurister (och svekomanin) under storfurstendömets tid kan man 
se bildandet av den finska parallellföreningen till den svenska Juridiska Föreningen, 
Juridiska Föreningen i Finland. Den konstituerades den 30 maj 1862 och fick sin 
central avdelning i Helsingfors med filialavdelningar i Åbo, Vasa och Viborg. I Sverige 
hade den svenska föreningen mellan åren 1850–1861 utgivit en tidskrift, Juridiska 
Fö reningens Tidskrift, med justitierådet Carl Schmidt som redaktör. Den finska fö-
reningen började 1865 utge Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift, som sedan dess 

24 Henrika Tanderfelt, Borgå 1809: Ceremoni och fest. Svenska Litteratursällskapet i Finland: Helsing-
fors 2009, 151.

25 Hans Landqvist, a.a. (2009), 44.
26 Minnen från Themis skådebana: Kulturhistoriska arvedelar i Gustav III:s hovrätt, Statens konst-

museum och Vasa hovrätt: Vasa 1996, 88.
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varit landets främsta svenskspråkiga juristtidning – och därmed också en arena för de 
finlandssvenska juristerna.27

Under autonomitiden (1810–1917) var svenskan det officiella språket fram till 
1860-talet. Den språkliga emancipation, som inletts genom lantdagen 1863, var inte 
genomförd förrän vid republikens tillkomst 1917. Det innebar en klar dominans av 
svenskspråkiga jurister, och den kulturella förändringen av den äldre ämbetsmanna-
kulturen tog sin tid. En grundläggande motkraft till den kulturella finlandiseringen 
blev de svenska gymnasieskolorna, som alltsedan 1800-talets senare hälft i kon kurrens 
med de finskspråkiga blev plantskolor för den bildade finlandssvenska ämbetsmanna-
klassen. I Helsingfors var Norsen28 och Lärkan29 viktiga traditionsbärare i detta av-
seende.

 År 1870 hade endast 10 % av de juris studerande vid Helsingfors universitet finska 
som sitt modersmål, drygt 30 år senare var de i klar majoritet. Denna förändring 
moti verade också en finskspråkig juristtidning. Redan 1898 hade 17 jurister grundat 
en klubb för finsk-orienterade jurister. Den utgjorde embryot till den finskspråkiga 
jurist föreningen, Suomalainen Lakimiesyhdistys, som grundades 1906. Redan 1903 
började dessa finskspråkiga jurister att grunda juristtidningen Lakimies ( Jurist) med 
straffrättsprofessorn Allan Serlachius som redaktör.30 Det fanns vid denna tid punkt 
ett direkt behov av en finskspråkig tidskrift, då den svenskspråkiga vägrade publi-
cera artiklar på finska. Tillkomsten av Lakimies befäste den finska rättskulturen i för-
hållande till den finlandssvenska. Det var inte längre historiskt i förhållande till den 
svenska utan till den svenska i det finska nationsbygget. Kanske blev den svenska 
rättskulturen i Finland nu finlandssvensk? Språkfrågan medförde att Finland fick en 
dualistisk rättskultur.

På motsvarande sätt utvecklades lagstiftningen. När Lagberedningen inrättades i 
Finland 1884 var också den svenskspråkig, men den officiella svenska kulturen blev 
alltmer ifrågasatt. Vi har beträffande den vittra kulturen kunnat konstatera, att när den 
svenska kulturen kände sig hotad trädde den finlandssvenska identiteten fram. Kan 
vi nu ha någon hjälp av den ruinska finlandssvenska metaforen om Finland som ”de 
tusen skärens land”?

Också bibehållandet av ståndsriksdagen fram till nationsgrundandet 1917 måste 
ha spelat en roll för en segregerad språkpolitik. Redan 1872 började bondeståndets 
proto koll att publiceras på finska medan adeln behöll svenskan som protokollspråk 

27 Året dessförinnan hade Sverige fått en ny juridisk tidskrift, Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och 
förvaltning med justitierådet Christian Naumann som utgivare.

28 Svenska normallyceum (Norsen) grundades 1864 på initiativ av Johan Vilhelm Snellman.
29 Nya svenska läroverket (Lärkan) rundades 1882.
30 Pia Letto-Vanamo, The Journal Lakimies in Finnish Legal History, Juridica International [Tartu] 

XVII:2010, 56 ff.



Rätten och ”kusternas arv” i ”de tusen skärens land”   359

fram till 1917.31 Då juristerna i första hand rekryterades från adeln samt präste- och 
borgarstånden bidrog också detta till framväxten av en finlandssvensk juristkader.

5. Den nordiska samhörigheten som en parameter

Medan den finska rättskulturen under 1800-talets första hälft fortfarande framstod 
som svensk ägnade sig juristerna i de skandinaviska länderna åt att utveckla en gemen-
sam skandinavisk identitet och kulturtillhörighet. Studentskandinavismen spelade en 
viktig roll för bland annat för författningsdiskurserna i Danmark på 1840-talet.32

Åtskilliga av de unga skandinaviska jurister som engagerat sig i studentskandinavismen 
på 1840-talet återfanns bland tillskyndarna av det första nordiska juristmötet i 
Köpen hamn 1872. Mellan åren 1872–1919 var dessa juristmöten i första hand en 
skandinavisk angelägenhet. Finlands politiska tillhörighet omöjliggjorde ett full-
värdigt deltagande.33 Men bland inbjudarna till det första mötet stod också den finske 
juristen Johan Jakob Nordström (1801–1874), som 1846 utnämndes till svensk 
riksarkivarie och flyttade till Stockholm. Det var f.ö. en utnämning som väckte bittra 
känslor hos de finska fennomanerna.

De finländska juristernas offside-position hindrade emellertid inte en finsk närvaro. 
Vid mötet i Köpenhamn 1872 deltog tre finska jurister, och vid det påföljande i Stock-
holm 1875 registrerades 22 finska jurister av 526 deltagare. Hovrättspresidenten Karl 
Johan Berg uttryckte som ordförande i den svenska styrelsen ”synnerlig glädje att till 
deltagandet i mötet och dess förhandlingar få inskrifva 22 herrar jurister från Finland”, 
bland dem helsingforsprofessorerna Karl Gustaf Ehrström (1822–1886) och Robert 
Montgomery (1834–1898).34

Genomgående för perioden fram till det tionde mötet i Köpenhamn 1902, det sis-
ta före nationsbildandet 1917, var den finska representationen betydligt större vid 
Stock holmsmötena än vid mötena i Köpenhamn och Christiania.35 Majoriteten av de 
finska deltagarna under denna period var praktiserande jurister, men det var jurist-
professorerna som lämnade avtryck i förhandlingsprotokollen. Robert Montgomery 
deltog exempelvis flitigt i diskussionerna i Köpenhamn 1881, även om han ansåg sig 
föranlåten be om överseende ”som jag talar en förgrening af det nordiska tungomå-

31 Hans Landqvist, a.a. (2010), 44 f.
32 Kari Haarder Ekman, “Mitt hems gränser vidgades”: En studie i den kulturella skandinavismen 

under 1800-talet, Centrum för Danmarksstudier 23, Makadam: Göteborg 2010, 97 ff.
33 Lars Björne, a.a. (2002), 22 f.
34 Av dessa kom sex jurister från Åbo, fyra från Wasa och fyra från Helsingfors. – Förhandlingar vid 

andra nordiska juristmötet i Stockholm den 26–28 augusti 1875, Stockholm 1876, 6 och 208.
35 Antal finska deltagare närvarande vid mötena i Christiania 1878: 5, 1887: 9, 1899: 13, i Köpenhamn 

1881: 9, 1902: 8 , i Stockholm 1884: 33, 1896: 22.
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let, som för våra värdar på stället måhända är svårare att uppfatta än de andra.”36 I 
stort fram står genom förhandlingsprotokollens tystnad det finska deltagandet under 
denna period närmast ha varit observatörens. Men genom deras närvaro inkluderades 
de inte bara i en social utan också i en professionell gemenskap.

 Från 1860-talet hade de nordiska juristerna i allt större utsträckning ansett sig inne-
fattade i en europeisk och främst tysk rättskulturell gemenskap. Det gällde i hög grad 
också de finska juristerna, som genom sin orientering skapade förutsättningar för en 
modernisering av lagstiftningen som av de rådande statsförhållandena var i stort behov 
av reformer. Liksom de svenska rättsvetenskapsmännen kom deras svensk språkiga 
finska kolleger att göra studieresor till Tyskland. Robert Montgomery, Robert Fred-
rik Hermanson (1846–1928) och Rabbe Axel Wrede (1851–1938) hade exempel-
vis alla denna erfarenhet. De tillhörde den kader av svenskspråkiga jurister som mest 
påverkades av den konstruktiva jurisprudensen, och som i sin produktion ville lägga 
grunden för en kommande lagstiftning.37 Dessa nordiskt och kontinental europeiskt 
orienterade jurister tillhörde den sista generationen i Helsingfors fakulteten för vilken 
svenska språket var dominerande. Men, som vi kunnat konstatera, medförde språk-
kampen kring sekelskiftet 1900 en förskjutning. Hade de juridiska avhandlingarna 
under 1800-talet nästan undantagslöst skrivits på svenska, var av de 14 avhandling-
arna 1900–1910 endast hälften skrivna på detta språk. 38

Under självständighetens första decennier ägde en intressant utveckling rum i 
förhållande till de övriga nordiska länderna. Det är under denna tid de finlandssvenska 
modernisterna Edith Södergran, Rabbe Enckell och Gunnar Björling träder fram. Det 
var deras diktning som bland annat Hans Ruin i sina föreläsningar i Lund förmedlade 
till en svensk publik.39 Den svenska kulturen på finsk botten kom i det moderna 
sam  hället att – som hos Hans Ruin – förena ”1800-talets Runeberg och 1900-talets 
modernism”.40 Även om de finska juristerna upptogs i gemenskapen vid det Nordiska 
juristmötet i Stockholm 1919 och förutsättningarna för ett utvecklat nordiska sam-
arbete förelåg, kom de finska juristerna under mellankrigstiden (som Lars Björne 
be  tonat) att alltmer konservativt hålla fast vid den konstruktiva jurisprudensen, och 
sam tidigt upprätthålla kontakterna med Tyskland – samtidigt som de avskärmade sig 
från den nordiska gemenskapen. Uppsalaskolan och rättsrealismen fick aldrig fäste i 
Fin land. 41

36 Forhandlingerne paa det fjerde nordiske Juristmøde i Kjøbenhavn den 25de til den 27de August 
1881, Kjøbenhavn 1882, 23.

37 Lars Björne, a.a. (2002), 169 ff.
38 Lars Björne, a.a. (2002), 171.
39 Olof Ruin, a.a. (2009), 205.
40 Olof Ruin, a.a. (2009), 16.
41 Lars Björne, Realism och skandinavisk realism, Den nordiska rättsvetenskapens historia, Del IV 

1911–1950, Rättshistoriskt bibliotek, Band 62, Rönnells: Stockholm 2007, 223. – Urpo Kangas, Om 
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I det perspektivet blir de finlandssvenska juristerna intressanta. De tillhörde den 
minoritet bland juristerna som också konservativt höll fast vid de nordiska (och fram-
för allt de svenska) kontakterna. Tre svenskspråkiga professurer vid juridiska fakul-
teten i Helsingfors (i civilrätt, straff- och processrätt, samt offentlig rätt) inrättades 
efter en lagändring 1937.42 Dessa professurer utgjorde också under efterkrigstiden ett 
viktigt brofäste för de gränsöverskridande nordiska kontakterna. Björne nämner sär-
skilt civilrättsprofessorn Erik af Hällström (1897–1951) som en sådan brobyggare 
och hans efterträdare Lars Erik Taxell (f. 1913) som en annan.43

6. Ett par sammanfattande kommentarer

Finns det en finlandssvensk rättskultur? Frågan står fortfarande till stora delar obe-
svarad. För dess besvarande behövs egentligen en rättskulturell monografi, vilken på 
samma nog granna sätt som Lars Björne identifierar de finlandssvenska juristernas 
bio grafier och uppbyggnaden av deras kognitiva strukturer, och som därefter med 
rätts kulturella metoder undersöker deras ideologier, mentaliteter, attityder och värde-
ringar. Fortsätt ning måste följa. Här har endast med utgångspunkt i den finlandssven-
ska kulturen det svenska språket generellt sett identifierats som en dörröppnare för en 
mer öppen och extrovert finsk rättskultur – till en början förmedlad av svenskspråkiga 
jurister. Från autonomitiden och framåt bevarade och upprätthöll de svenskspråkiga 
juristerna banden till sina svenska kolleger – och därmed medverkade de också till att 
upprätthålla konstruktionen om en gemensam östnordisk rättskultur.

Grovt räknat mellan 1860 och ett sekel framåt går det sannolikt att identifiera en 
borgerlig, svenskspråkig rättskultur i Finland, vilken byggde på sociala och interna – 
inte sällan aristokratiska och i vart fall borgerliga – nätverk samt på isolerade bricolage, 
vilka dock efter hand allt mer kommit att framstå som ett bräckligt ruinlandskap.

Från ca 1970 kom sedan en ny ung generation av finska rättsvetenskapsmän att för-
ändra perspektivet. I stället för att vara den recipierande blev den finska rättskulturen 
den kreativa, dynamiska och givande, och de andra nordiska länderna blev de mot-
tagande. Kontakterna till kontinentaleuropa hade under efterkrigstiden upprätthållits 
av de finska juristerna, och inspirerade av samtidens marxistiska och kritiska teorier 
utvecklade dessa jurister vitala nätverk med sina nordiska kolleger. Den generationen 
inrymmer Lars D. Eriksson och hans inspirerande samhällsvetenskapligt orienterade 
produktion i vilken avhandlingen 1980 om Marxistisk teori och rättsvetenskap står cen-
tralt, Thomas Wilhelmsson och hans allmänt etablerade sociala civilrätt, och redan i 

uppkomst och förmedling av lärdomstraditioner. I: Stig Strömholm (utg.), Uppsalaskolan och efteråt, 
Rättsfilosofiskt symposium Uppsala 23–26 maj 1977, Uppsala 1978, 83 ff.

42 Björne, a.a. (2007), 229.
43 Björne, a.a. (2007), 223.
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Kaarlo Tuoris också marxistiskt ideologikritiska avhandling 1983 finns embryot till 
den kritiska rättspositivism och teori om rättens nivåer, som gjort honom internatio-
nellt ryktbar. Per Ole, straffrättare och kriminalist, tillhör själv denna generation. Han 
har sammanfattat sin generations rättskulturella nyckelord i ”kritiskt tänkande, socialt 
ansvar, mänskliga rättigheter och en fungerande rättsstat” – begrepp som med Fin-
lands politiska position under 1970-talet får en särskild innebörd.44 Efter Sovjetunio-
nens sönderfall ratificerade Finland 1990 Europakonventionen för mänskliga rättig-
heter och öppnade dörren för en långtgående ”europeisering” av rättskulturen. Martin 
Scheinin har framhållit att diskursen om mänskliga rättigheter därigenom i vissa kret-
sar uppfattades som ett sätt att utrota ”finlandiseringen” av rättsvetenskapen.45 Med 
denna generation av tvärvetenskapligt och internationellt orienterade jurister har 
Fin land placerat sig centralt i den senmoderna nordiska rättskulturen.46 Av de fyra 
nämnda har tre publicerat sina avhandlingar på svenska.47 Och alla har de stått centralt 
i de nordiska rättsvetenskapliga diskurser som de kritiska rättsteorierna skapade.48

P. O. passar väl in i bilden av en finsk forskare som bidragit till en finlandssvensk rätt-
skultur, även om han själv (men på ett annat sätt än Hans Ruin) betraktar sig som ”en 
finsk desertör”.49 Det är kanske betecknande att han i förändringens tid övergav Fin-
land för mission i västerled, först i Danmark och sedan i Sverige. I sina tal, inte minst 
under sin tid som dekan i Lund, anknöt han ofta till Tove Janssons Mumin-familj. 
Måhända var det ett uttryck för att han också från sin självvalda exil ville markera den 
(rätts)kultur som den historiska minoritet han tillhör än i dag uttrycker. Också som 
skärgårdsseglare markerar han sin tillhörighet, även om det numera inte alltid sker ”i 
de tusen skärens land”.

44 Per Ole Träskman, ”1968 och därefter”, I: Kjell Å Modéer och Martin Sunnqvist, De kritiska rätts-
teoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap, Museum Tusculanums Forlag: København 2010, 135.

45 Martin Scheinin, Mänskliga rättigheter som legalstrategi, Retfærd nr 59, 15 årg. (1992), 8.
46 Pia Letto-Vanamo, Rättsvetenskap och framsteg – De allmänna lärorna som verktyg för de finska 

juristerna, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2009, 400 ff.
47 Thomas Wilhelmsson, Om styrning av försäkringsvillkor: en rättsvetenskaplig studie angående 

avtals friheten vid frivillig skadeförsäkring, Finlands juristförbund: Vammala 1977. – Lars D. Eriksson, 
Marxistisk teori och rättsvetenskap, Juridica: Helsingfors 1980. – Per Ole Träskman, En granskning av 
den finländska straffrättens tillämpningsområde, Borgå 1977.

48 Per Ole Träskman, a.a. (2010), 130 f.
49 Per Ole Träskman, a.a. (2010), 125.
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