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1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u la  du ”naciaj lingvoj” de Finnlando: la finna kaj la sveda

u minoritata statuso: tri sameaj lingvoj, du signolingvoj,
la romaa, la karela

u minoritataj lingvoj sen oficiala statuso: ekzemple la rusa, 
la tatara

u la finna: urala lingvo, proksimaj parencoj ekzemple
la estona, la karela

u la sveda: hind-eŭropa, ĝermana lingvo: proksimaj 
parencoj la dana kaj la norvega
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1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u 5 procentoj de la loĝantaro havas la svedan kiel sian gepatran lingvon

u en la ĉiutaga vivo, la sveda rolas kiel minoritata lingvo

u la ŝtato kaj la municipoj devas observi la konstitucian dulingvecon

u la leĝoj estas publikigataj kaj finne kaj svede

u la civitanoj rajtas komunikiĝi kun la ŝtataj instancoj ambaŭlingve

u municipo estas administre dulingva, se aldone al la finnlingva aŭ 
svedlingva majoritato, en ĝia teritorio loĝas minimume 8 % da aŭ 
minimume 3000 parolantoj de la alia lingvo

u la aŭtonoma insularo Alando estas ekskluzive svedlingva:
la sola oficiale unulingva teritorio en Finnlando



1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u ĉiuj svedlingvanoj lernejanoj lernas la finnan,
ĉiuj finnlingvaj la svedan

u unu svedlingva universitato: Åbo Akademi en Turku/Åbo

u Universitato de Helsinko parte dulingva:

u minimuma nombro de profesoroj instruantaj en la sveda

u la studentoj rajtas en ĉiuj ekzamenoj respondi ankaŭ en 
la sveda, eĉ se la lingvo de la instruado estis la finna



1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u svedlingva programo en la naciaj radio kaj televido

u finnlanda svedlingva gazetaro

u la ĉiutaga ĵurnalo Hufvudstadsbladet

u multaj lokaj gazetoj

u la norma sveda lingvo la sama kiel en Svedio

u sed la elparolo malsama, rekoneble ”finnlanda”

u tamen, ankaŭ en Svedio mem lokaj prononcmanieroj 
tolerataj kaj normalaj ekzemple en la televido



1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u la plimulto de la svedlingvanoj, precipe en la urboj, parolas la 
finnan

u multaj konataj politikistoj, aktoroj kaj kantistoj estas 
svedlingvanoj, sed oni ne aparte atentas tion kiam ili laboras 
finne

u la finnlingvaj politikistoj ĉiam pli malofte uzas la svedan libere

u la plimulto de ili tamen almenaŭ klopodas respondi svede 
ekzemple al demandoj de svedlingvaj ĵurnalistoj

u ...kaj oni ne povas imagi oficialan paroladon de la prezidento 
de Finnlando sen uzo ankaŭ de la sveda!



1. La sveda kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de Finnlando

u multaj denaske finnlingvaj finnoj havas svedaj familiajn nomojn

u ekzemple la niaj:
Bister ’severa, malmilda’, Lindstedt ’tilia loko’

u antaŭ cent jaro movado por finnigi ilin, nuntempe ne aktiva

u povas indiki svedlingvan prapatron, sed ne nepre

u ”soldataj nomoj” de la finnoj, ricevitaj en la sveda armeo:
Modig ’kuraĝa’, Tapper ’brava’, Rask ’rapidema’



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u ne etna, sed nur lingva minoritato

u en Finnlando ne loĝas ”svedoj” (krom iuj lastatempaj 
enmigrintoj el Svedio)

u alie la samelingvanoj: ankaŭ etna minoritato

u la finna kaj la sveda en Finnlando kompareblas al la 
germana, franca, itala kaj romanĉa en Svislando: la svisoj 
ne estas ”germanoj”, ”francoj” ktp., sed simple svisoj

u Finnlando: ”unu nacio kun du lingvoj”



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u la teritorio de la nuna Finnlando fariĝis parto de sveda regno iom post 
iom, plej unue la sudokcidenta Finnlando ekde la 12-a jarcento

u Finnlando estis firme integrita en la Reĝolandon Svedion kaj en la 
okcidentan (katolikan) eklezion

u ”Finnlando” oni unue nomis nur la sudokcidentan parton de la lando,
ĉirkaŭ la urbo Turku (svede Åbo)

u la provinco tie estas eĉ nune nomata ”Finnlando striktasence”
(fi. Varsinais-Suomi, sv. Egentliga Finland)

u la tuta orienta parto de la sveda regno estis nomata simple 
”Orientlando” (Östlandet)



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u al ”Orientlando” venis reprezentantoj de la svedaj reĝo 
kaj eklezio

u alvenis ankaŭ svedlingvaj terkulturistoj kaj fiŝistoj kaj 
ekloĝis precipe ĉe la marbordaj regionoj

u la marbordaj regionoj estis pli frue maldense loĝataj, oni 
vivtenis sin per ĉasado kaj brulkulturado en arbaraj 
regionoj

u la novaj marbordanoj komencis komerci per sekigita fiŝo, 
kiun la katolika Eŭropo bezonis en fastotagoj



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u dum la unuaj jarcentoj de la sveda regado, la pli granda parto de la 
nuna Finnlando estis ne finnlingva, sed samelingva

u kun la disvastiĝo de la teritorio regata de la svedaj reĝoj finnlingvaj 
terkulturistoj enmigris en la sameajn teritoriojn

u ankaŭ la regiono nomata ”Finnlando” disvastiĝis

u la sveda regno ne nur svedigis, sed ankaŭ finnigis la nunan Finnlandon

u Svedio ne ”invadis” Finnlandon, sed kreis ĝin

u la finna, sameaj kaj sveda lingvoj ĉiuj troviĝas en Finnlando ekde la 
komenco de la tempo, kiam entute eblas paroli pri la lando en ties 
nuna vasto



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u la elitoj de Finnlando estis svedlingvaj kiel ĉie en la sveda regno

u ankaŭ en multaj urboj, kiuj nuntempe estas preskaŭ plene finnlingvaj, 
ekzemple Oulu, Mikkeli, Kuopio

u multaj membroj de la svedlingvaj elitoj devenis de finnlingvaj familioj

u tamen, ĉe la marbordoj loĝis ankaŭ malriĉaj svedlingvaj 
terkulturistoj, fiŝistoj kaj maristoj – do tie la sveda ne estis indikilo de 
alta socia klaso

u en finnlingvaj regionoj for de la marbordoj, socia malleviĝo povis 
signifi finnlingviĝon

u la prapatro de la familio Bister estis oficiro en la 17-a jarcento, 
liaj posteuloj fariĝis ordinaraj finnlingvaj terkulturistoj



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u 1640: La Reĝa Akademio de Turku (svede Åbo):
la tria universitato en la sveda regno, post Upsalo 
kaj Tartu (nune en Estonio)

u komercaj, kulturaj, kaj akademiaj rilatoj inter la 
ĉefurbo Stokholmo kaj Turku/Åbo trans la Balta 
Maro estis multaj kaj aktivaj

u la sveda lingvo kunligis la du urbojn



Svedio
en la jaro

1747



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u en 1809, Finnlando estis aneksita al la Rusa 
Imperio kiel aŭtonoma gradduk-lando (Latine: 
Magnus Ducatus Finlandiae)

u la leĝoj de la sveda tempo plu validis, kaj la 
sveda restis administra lingvo apud la rusa

u en 1860 Finnlando ricevis eĉ propran mon-unuon, 
la finnan markon



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono
u la finna lingvo iom post iom emancipiĝis, sed la kreintoj de la nacia 

identeco de Finnlando dum la 19-a jarcento estis ankoraŭ plejparte 
svedlingvanoj

u la nacia poeto Johan Ludvig Runeberg verkis en la sveda – la finna 
versio de la nacia himno de Finnlando estas traduko de lia poemo 
svedlingva

u la prozisto Zacharias Topelius konstruis romantikan bildon pri 
Finnlando en sia verko ”La Libro de Nia Lando” – en la sveda

u la taglibroj de Jean Sibelius estas skribitaj nur en la sveda

u la konstruado de la nacia identeco ne direktiĝis kontraŭ Svedio

u sed la pliiĝanta uzo de la finna ne estis malŝatata de la rusa imperia 
administrado, ĉar la finna lingvo emfazis la diferencon inter Finnlando 
kaj ties iamaj svedaj regantoj



2. Minoritato lingva, ne etna
– la historia fono

u en 1863, la rusa caro dekretis, ke post 20 jaroj la finna 
devos havi egalan pozicion kun la sveda kiel administra 
lingvo de la grandduk-lando

u la dudekjara transira periodo montriĝis tamen tro 
mallonga, ĉar oni ne trovis sufiĉe da ŝtat-oficistoj 
regantaj la finnan

u la finna fariĝis plene egalrajta kun la sveda nur en 1902, 
kaj ĉi tiun ocifialan dulingvecon daŭrigis ankaŭ la nova 
ŝtato Finnlando post sia sendependiĝo en 1917



3. La elitoj finnlingviĝis –
ekestis nova identeco finnland-sveda

u la 19-a jarcento signifis grandan iom-post-ioman transformiĝon

u proksimume dum la unua duono de la jarcento, la sveda estis la 
lingvo de ĉiuj elitoj en la lando, kaj ĝia uzo skribe kaj parole 
estis perfekte kunigebla kun agado por la finna kulturo kaj 
nacia identeco

u kiam oni atingis la finon de la 19-a kaj la komencon de la 20-a 
jarcento, la sceno estis jam tute alia: la parolantoj de la sveda 
estis nun rigardataj kiel aparta minoritato, kun propraj kulturaj 
organizaĵoj, kaj la finna fariĝis la unuavica lingvo de la elitoj –
se ankoraŭ ne ĉiam praktike, almenaŭ simbole.



3. La elitoj finnlingviĝis –
ekestis nova identeco finnland-sveda

u parto de la svedlingvaj elitoj komencis senti kiel kulturan devon 
transiri al la finna lingvo

u finnigis siajn familiajn nomojn, sendis siajn infanojn al 
finnlingvaj lernejoj

u eĉ abrupte ŝanĝis sian hejman lingvon al la finna

u multaj familioj disiĝis en svedlingvan kaj finnlingvan branĉojn

u ĉu postsignoj de la lingvoŝanĝoj en familio?

u mamma, pappa svede ’panjo, patrino’, ’paĉjo, patro’
> finnaj mamma, pappa ’avino’, ’avo’

u kp. ankaŭ sveda far ’patro’ > finna vaari ’avo’



3. La elitoj finnlingviĝis –
ekestis nova identeco finnland-sveda

La verkistino Minna Canth, pioniro de la realisma beletro en la finna 
lingvo, skribis en unu el siaj leteroj fine de la 19-a jarcento:

“Finnemo” kaj “svedemo” ne plu ekzistas por mi kiel ideologioj. Ili jam 
pasis. La tempo estas nun alia, la bezonoj de la tempo estas nun aliaj. 
Jam neniu potenco povos nin fari svedoj, sed ni devas zorgi, ke la iama 
lingva disputo finiĝu kaj oni rimarku, ke ĝi estis ne nur nenecesa sed eĉ 
danĝera. Tiu ero de la sveda kulturo, kiu ankoraŭ restas ĉe ni, ne 
malhelpas nek subpremas la finnan spiritan vivon. Ĝi nur subtenas, ne 
malhelpas nian nacion, ĉar ĝi estas ligilo, kiu nin kunigas kun la 
civilizacio de Okcidenta Eŭropo kaj ankaŭ tiel protektas nin kontraŭ la 
danĝeroj venantaj el la oriento.



3. La elitoj finnlingviĝis –
ekestis nova identeco finnland-sveda
u nur la elitoj elektis la familian kaj kulturan lingvon konscie;

la ordinara svedlingva popolo ne okupiĝis pri lingvaj bataloj

u en la laboristaj kvartaloj de Helsinko naskiĝis la mikslingvo stadin slangi,
kiu kunigis svedan vortaron, finnan gramatikon kaj kelkajn rusajn spicojn

u ankaŭ la origine svedlingva familio Lindstedt el Suda Finnlando estis laborista, 
neniel elita; en la interna milito de la 1918-a jaro, pluraj viroj el la familio 
batalis en la “ruĝa”, “laborista” armeo kaj mortis kiel militkaptitoj post kiam 
la “blanka”, “burĝa” armeo venkis

u verŝajne la plimulto de la svedlingvanoj batalis en la blanka armeo, sed 
tamen ne konvinkas la teorioj, laŭ kiuj la oficiala statuso de la sveda en la 
sendependa Finnlando ŝuldiĝis al la rolo de la svedlingvaj oficiroj-blankuloj en 
la interna milito

u la dulingveco de la lando havis pli fortajn radikojn, kaj en ĉiuj sociaj klasoj 
troviĝis parolantoj de ambaŭ lingvoj



Svenskfinland
= 

Svedlingvujo 
en Finnlando



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u la influo de la naciismaj ideologioj en la sendependa 
Finnlando (1917–)

u ”la sveda lingvo estas io fremda kaj forigenda en la finna 
nacio”

u ”la finnlingvanoj reprezentas pli suban, mongolan rason”

u la unua lingva leĝo (1922) reguligis la interrilatojn de la 
finna kaj la sveda

u ties ĉefa verkinto estis Emil Nestor Setälä
(la patro de la fama esperantisto Vilho Setälä)



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u la oficialaj lingvaj praktikoj de ĉiu municipo postulas 
oficialan statistikon pri la denaska lingvo de ĉiu civitano

u oni rajtas mem ŝanĝi la indikon pri sia gepatra lingvo; 
ekde tiam la aŭtoritatuloj devas sendi impostajn, 
voĉdonajn k.a. dokumentojn en la indikita lingvo (finna aŭ 
sveda)

u bedaŭrinde la oficiala statistiko ne agnoskas plurajn 
gepatrajn lingvojn ĉe la sama civitano, kvankam flue 
dulingvaj homoj estas pli kaj pli oftaj



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u la plej granda defio por la konstitucia dulingveco de Finnlando estas la 
relativa malgrandiĝo de la svedlingva loĝantaro

u komence de la pasinta jarcento 13 procentoj de la finnlandanoj estis 
svedlingvanoj, nuntempe nur ĉirkaŭ 5 procentoj

u dum jardekoj estis ofta fenomeno, ke en miksaj geedziĝoj la finna 
fariĝis la lingvo de la infanoj, des pli ĉar la avantaĝoj de dulingva 
edukado ne estis ĝenerale komprenataj

u nur lastatempe la lingve pli konsciaj gepatroj de dulingvaj familioj 
ekkomprenis, ke indas subteni la svedan kaj elekti svedlingvan 
lernejon por la infanoj

u svedlingvanoj ankaŭ migris al Svedio en pli granda proporcio ol 
finnlingvanoj, kio malpliigis ilian nombron en Finnlando



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u tre drasta estis la ŝanĝiĝo de la lingva pejzaĝo en la ĉefurbo de la 
lando: komence de la pasinta jarcento Helsinko estis pli ol 40-
procente svedlingva, nuntempe malpli ol 6-procente

u al la ĉefurba regiono migris homoj el la finnlingvaj regionoj de la 
lando, kaj la ĉiutaga praktika dulingveco de Helsinko malaperis

u ankaŭ en la Universitato de Helsinko, la oficiala dulingveco finna-
sveda estas forpuŝata de la efektiva dulingveco finna-angla

u oni eĉ presis apartan glumarkon “Mi volonte parolas svede kun vi”, 
kiun instruistoj rajtas libervole meti apud sian pordon – similan 
glumarkon pri la angla oni ne havas, ĉar paroli la anglan estas pli 
granda praktika devo, kvankam pli malgranda laŭleĝa devo, ol paroli 
la svedan.



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u unu naciisma politika partio (tiu de “Veraj Finnoj”) volas fini la 
devigan instruadon de la sveda en finnlingvaj lernejoj kaj 
universitatoj

u la instruado de la sveda estas ofte propagandece nomata “la trud-
sveda”, kvankam la egale devigan instruadon de matematiko neniu 
nomas “trud-matematiko”

u neniu alia el la pli grandaj politikaj partioj subtenas tiun postulon

u tamen ankaŭ inter la svedlingvanoj aŭdeblas voĉoj laŭ kiuj oni povus 
rezigni la devigan instruadon de la sveda – kaj eĉ la konstitucian 
dulingvecon de la lando, se la sveda restus protektata per sufiĉe 
fortaj minoritataj rajtoj



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

u la plimulto de la finnlingvaj finnoj havas sufiĉe svagan bildon pri la 
rolo de la sveda en la finna historio

u la “Veraj Finnoj” kaj iliaj samideanoj eĉ nomas la svedan “koloniisma 
lingvo”: laŭ ili Svedio iam konkeris Finnlandon, ekspluatis ĝin kaj 
altrudis sian fremdan lingvon al ĝi. Pli frue ni klarigis, ke pri Finnlando 
kiel aparta lando ne eblas paroli antaŭ la sveda tempo, kaj ke la 
sveda kaj la finna ambaŭ atingis sian nunan disvastiĝon nur tiam – sed 
malmultaj konas tiajn historiajn faktojn

u malmultaj ankaŭ memoras tion, ke la kreintoj de la nacia identeco de 
Finnlando dum la 19a jarcento estis svedlingvanoj, aŭ ke svedlingva 
estis ankaŭ la intelektularo de multaj urboj, nuntempe plene 
finnlingvaj, en ne tre fora pasinteco



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando
u sed kompreneble tiaj historiaj faktoj, eĉ se pli konataj, ne sufiĉus por 

subteni kaj pravigi la oficialan statuson de la sveda en la finnaj lernejoj 
kaj cetera socio

u pli pozitive oni povas prezenti la svedan atentigante, ke estas utile kaj 
avantaĝe scii pliajn fremdajn lingvojn aldone al la angla, kiun ĉiuj scias 
ĉiuokaze, kaj ke tiam la sveda nature proponas sin

u multaj finnlingvaj gepatroj nun pretas sendi siajn infanojn al lingvomerga 
instruado en svedaj infanvartejoj

u multaj finnlingvaj junuloj kuraĝas ekstudi en la svedlingva universitato de 
la lando aŭ en svedlingvaj fakoj de aliaj universitatoj

u ankaŭ la svedlingva minoritato mem mobilizas sin en novaj manieroj, 
ekzemple en la svedlingvaj lingvoinsuletoj en oficiale finnlingvaj 
municipoj. En nia oficiale nur finn-lingva kongresurbo Lahtio troviĝas 
svedlingva infanvartejo kaj svedlingva lernejo kun la ses unuaj jarklasoj



4. Diskutoj kaj disputoj pri la sveda
en la sendependa Finnlando

KONKLUDE:

u la sveda lingvo estis tre grava en la historio de Finnlando,
kaj almenaŭ en la proksima estonteco nun antaŭvidebla
ĝi konservos sian oficialan statuson kiel unu el la du naciaj 
lingvoj de la lando, sed la estonta situacio post kelkaj jardekoj 
ne estas facile prognozebla

u inter la finnlingvanoj oni povas observi certan dupolusiĝon de 
opinioj pri la sveda, kiu por iuj estas objekto de naciisma 
malamo, por aliaj interesa lingvo kun praktika utiligeblo


