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1

Inledning
HANNA LEHTI-EKLUND

Den här boken är en undersökning av en unik brevväxling från 
sekelskiftet 1900 mellan den �nländske fabrikören Paul Sine-
brycho� och fyra personer verksamma inom konstfältet i 

Sverige. Paul Sinebrycho� d.y. (1859�1917), som är den ena parten 
i brevväxlingen, var direktör för bryggeriet Sinebrycho� 1888�1917. 
Under sin livstid kom han också att bygga upp en ansenlig konst-
samling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrycho�. De brev som 
behandlas i den här boken har tillkommit i samband med att Sine-
brycho� byggde upp sin konstsamling. De svenska parterna i brev-
växlingen är personer som var konstsamlare eller arbetade i konst-
branschen. Materialet består av a�ärskorrespondens som är av ett 
speciellt slag. I breven förhandlas om köp och försäljning av konst-
verk, men där beskrivs även målningar och artefakter och efterlyses 
information om objekt för tilltänkta köp.

Syftet med den här boken är att ge en språklig analys av breven 
och korrespondensen som huvudsakligen är skrivna mellan åren 1899�
1904. Materialet utgör ett utdrag ur den enorma brevväxling som Sine-
brycho� lämnade efter sig (se nedan och kap. 2). Värdefullt är att det går 
att spåra längre händelseförlopp, eftersom både skickade och mottagna 
brev har sparats. Brevkedjorna för den här boken har valts ut för att få 
med aktörer som spelade en viktig roll när Sinebrycho� byggde upp sin 
konstsamling. Dessa är representanterna för Bukowskis konsthandel, 
direktören Carl Ulrik Palm och medarbetaren, senare delägaren, Sigrid 
Lindqvist (senare Carlsund), konstsamlaren Axel Durling samt amanu-



12

HANDEL MED KONST

ensen för Nationalmuseum i Sverige, Osvald SirØn. Paul Sinebrycho� 
hade olika relationer till dessa personer, vilket framgår av korrespon-
densen. Eftersom breven sträcker sig över en period på fem år, kan man 
också se en viss utveckling i relationerna under tiden. Studierna i denna 
bok tar fasta på syntax, lexikon, språkliga handlingar och ortogra�. Att 
breven är led i långa skrivna dialoger möjliggör en undersökning av 
dialogiska drag såsom bruket av pragmatiska partiklar och mottagar-
anpassning med signalering av övergång till nya ämnen. Inledningsvis 
beskriver vi breven och skribenterna och placerar dem i en historisk 
och forskningsmässig kontext.

En kombination av tre faktorer gör forskningsmaterialet unikt: 
tidpunkten när breven är skrivna, genren a�ärsbrev och brevked-
jorna mellan mottagare och sändare som har sparats under olika peri-
oder. Det �nns inte många undersökningar av svenskan i Finland och 
i Sverige kring sekelskiftet 1900. Detta sekelskifte torde kunna ses som 
en period som fortfarande representerar det långa 1800-talet men som i 
viss utsträckning redan börjar påverkas av de förändringar, till exempel 
intimisering av språkbruket, som kom att prägla 1900-talet (jfr t.ex. 
Mårtensson 1988 och Fremer 2018). Språkligt sett utgör breven alltså 
ett intressant  forskningsobjekt: till exempel syntaxen och dess komplex-
itet samt ortogra�n var områden där större språkliga ändringar höll på 
att ske eller redan var igång. Det är typiskt för a�ärskorrespondens att 
texterna innehåller språkhandlingar såsom krav och erbjudanden som 
är väsentliga för köp och försäljning, men som ofta saknas i privatbrev. 
Dessa erbjuder en möjlighet att undersöka hur förhandlingar fram-
skrider och hur de relevanta språkhandlingarna uttrycks. 

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt där de ovannämnda 
infallsvinklarna � tid, genre och dialogicitet � står i centrum. Vi har 
velat lyfta fram det som språkligt sett verkar vara typiskt för sekel-
skiftet, men också analysera genremässiga och språkliga drag som är 
kännetecknande för det här materialet. 

Kapitlen 1�4 utgör bakgrundskapitel som beskriver projektet, de 
centrala dragen i breven och skribenterna. De språkliga analyserna 
�nns i kapitlen 5�11. I kapitel 1 redogörs för det projekt som har 
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lett till sammanställningen av en brevkorpus och analyserna i den här 
boken. Dessutom presenteras de centrala personerna i brevmaterialet: 
Paul Sinebrycho�, Carl Ulrik Palm, Sigrid Lindqvist, Osvald SirØn 
och Axel Durling. Kapitlet avslutas med en redogörelse för forsknings-
läget. I kapitel 2 beskriver jag breven i materialet som artefakter och i 
si�ror. Kapitel 3 tar fasta på centrala drag i den undersökta korrespon-
densen: breven utgör en dialogisk diskurs men är samtidigt texter med 
institutionella och privata drag. Beatrice SilØn och jag skriver här även 
om interaktionen i brevväxlingen och om typiska drag i a�ärsbrev som 
också innehåller personliga inslag. I kapitel 4 beskriver jag tillsammans 
med Daniela Piipponen vad som är karakteristiskt för de inledande 
och avslutande hälsningsfraserna i breven. Samtidigt redogör vi för hur 
skribenterna tilltalar varandra och hur praktikerna ändras med tiden. 

I analyskapitlen 5�11 behandlas vad som språkligt och genremäs-
sigt sett är utmärkande för korrespondensen. Jannika Lassus och Mona 
Forsskåhl gör i kapitel 5 en analys av typiska lexikala drag i breven. 
De undersöker skribenternas ordval genom kvantitativa analyser. De 
lexikala valen återspeglar de pågående a�ärsförhandlingarna samtidigt 
som skribenterna har vissa individuella preferenser när det gäller val av 
ord och uttryck. I kapitel 6 undersöker Daniela Piipponen hur varia-
tionen i ortogra�n kring sekelskiftet 1900 tar sig uttryck i brevsam-
lingen. Hon analyserar hur skribenternas sätt att stava förhåller sig till 
ortogra�ska normer och aktuella reformer i svenska språket. 

Syntaxen och meningsbyggnaden i breven analyseras ur �era 
synvinklar. I kapitel 7 studerar Ruut Korpinen egenskaperna hos sär -
skilt långa och komplicerade meningar, det vill säga perioder. Hon 
de�nierar begreppet period och undersöker hur frekvent och i vilken 
form den periodiska meningsbyggnaden förekommer hos de olika 
skribenterna. I kapitel 8 analyserar Beatrice SilØn bruket av uppma-
ningar och erbjudanden i förhandlingen om olika konstföremål. Hon 
studerar realiseringen av de här språkhandlingarna och hur kontexten 
och relationen mellan skribenterna avspeglas i valet av struktur. Den 
skriftspråkliga syntaxen i breven präglas av att skribenterna tenderar att 
placera även andra adverbial än satsadverbial i mittfältet. SilØn studerar 
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i kapitel 9 den här företeelsen och vilka ordföljdsprinciper som verkar 
ligga bakom en sådan placering av adverbial. 

Det framgår på olika sätt i breven att skribenterna anpassar sig till 
mottagarna. De tar hänsyn till sin gemensamma historia och vad de tidi-
gare har skrivit om. De anpassar sitt sätt att hälsa och tilltala varandra 
enligt den relation som råder mellan dem. När de strukturerar topikerna 
i breven utnyttjar de olika slags markörer och ledföljd för att göra inne-
hållet lätt tillgängligt för mottagarna och för att visa anknytningen till 
den tidigare brevväxlingen. I kapitel 10 diskuterar jag den här typen av 
mottagaranpassning. Jan Lindström och �erese Lindström Tiedemann 
tar i kapitel 11 upp bruket av modaladverbet nog. Adverbet kan under-
stryka talarens (skribentens) subjektiva visshet om något, eller så kan det 
hänvisa till vad talaren förmodar om den andres inställning, intentioner 
med mera, varvid adverbet fungerar intersubjektivt. De subjektiva och 
intersubjektiva betydelsepotentialerna hos nog realiseras i brevväxlingen 
beroende på kontexten och relationen mellan skribenterna. 

I ett sammanfattande kapitel jämförs den språkliga utvecklingen i 
korrespondensen med tidigare forskning i 1900-talets språkliga trender. 
Där diskuteras också variationen mellan skribenternas sätt att uttrycka 
sig. Vi ger en översikt över hur ett dialogiskt perspektiv genomsyrar 
breven där skribenterna tar hänsyn till och anpassar sig till varandra, 
tar initiativ och bemöter dem. Inom handel med konstverk står erbju-
danden och krav i centrum.

1.1 Projektet Sinebrycho�s brev

Paul Sinebrycho�s brevsamling omfattar åren 1881�1909. I sin helhet 
består den av 1 455 brev. Av breven har i dag cirka 650 transkriberats 
och översatts till �nska. De �esta av dessa brev hör ihop med köp och 
försäljning av konst. I brevsamlingen ingår emellertid också brev som 
skrivits i samband med att Sinebrycho� ska�at varor till sitt bryggeri 
samt ett antal personliga brev. Fortfarande väntar alltså en hel del brev 
på att bli transkriberade. 
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De brev som gäller Sinebrycho�s konstköp transkriberades, över-
sattes till �nska och digitaliserades i början av 2000-talet i första hand 
av nordister vid Helsingfors universitet på uppdrag av Konstmuseet 
Sinebrycho� (se förordet). Det visade sig att uppgiften ingalunda var 
enkel eftersom språket representerade äldre svenska, handskrifterna var 
svårtolkade och framför allt för att brevsamlingen var så omfattande. 

I dag har de transkriberade och översatta breven gjorts digitalt och 
fritt tillgängliga för forskare och den stora allmänheten med konst-
museets, transkriberarnas och översättarnas tillstånd via FIN-CLARIN. 
Det är ett konsortium mellan �nländska universitet, IT-centret CSC 
och Institutet för de inhemska språken som bland annat hjälper fors-
kare att dela forskningsdata genom Språkbanken i Finland.1 Breven 
har förts till Språkbanken och kan användas med korpusverktyg.2 Paul 
Sinebrycho�s egna brev har dessutom förts till avdelningen �˜ldre 
�nlandssvenska texter� vid Språkbanken i Sverige.3 Språkbanken i 
Finland erbjuder webbservice med material och redskap för forskar-
samfundet, framför allt i form av språkkorpusar på �nska och �era 
andra språk. Språkbanken i Sverige är en motsvarande organisation som 
utvecklar och erbjuder korpusar på svenska och redskap för forskare. 
Den upprätthålls av Göteborgs universitet. Med korpusverktyget Korp 
som tillhandahålls av båda språkbankerna kan man göra sökningar och 
sorteringar av ord och fraser i stora korpusar. De tolkade och översatta 
breven är också tillgängliga via Konstmuseet Sinebrycho�.4 

Analyserna i den aktuella boken bygger på brevväxling som uttryck-
ligen handlar om konst. Ett annat kriterium vid valet av material har 
varit att breven ska ingå i längre brevkedjor där skribenterna i �era på 

1 Om FIN-CLARIN, se Språkbankens sida https://www.kielipankki.�/organisaatio/
�n-clarin/.

2 Korpusen Korp, https://korp.csc.�/?mode=swedish/lang=�; http://spraakbanken.gu.
se/korp/

3 https://spraakbanken.gu.se/korp/?mode=�sk1800?lang=sv&stats_reduce=word&c-
qp=%5B%5D

4 Paul Sinebrycho�s brevsamling, http://kirjearkisto.si�.�/Default.aspx?alias=kirjearkis-
to.si�.�/se
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varandra följande brev diskuterar eller förhandlar om olika ärenden. 
A�ärsbrev eller personliga brev som inte ingår i långa brevkedjor har 
inte inkluderats i våra undersökningar. Härigenom har vi fått ett bättre 
avgränsat material, men också ett material som består av en speciell typ 
av a�ärsbrev. Som tidigare nämndes behandlar den här boken korre-
spondensen mellan Paul Sinebrycho� (PS) och fyra personer: fröken 
Sigrid Lindqvist (SL), senare fru Carlsund, och direktör Carl Ulrik 
Palm (CUP) som båda arbetade vid konsthuset Bukowski, amanuens 
Osvald SirØn (OS) samt hovrättsrådet/hovrättens skrivare, konstsam-
laren Axel Durling (AD).

1.2 Paul Sinebrycho� och de andra brevskrivarna

Fabrikören Paul Sinebrycho� och hans hustru Fanny byggde under 
�era årtionden upp en för �nländska förhållanden ansenlig konstsam-
ling. Samlingen innehöll över 700 föremål. (Pettersson 2004) Paul Sine-
brycho�, också kallad Paul den yngre, var tredje generationens bryggeri-
ägare. Släkten Sinebrycho� kom ursprungligen från Ryssland. Pauls 
farfar Pjotr, eller Peter, hade startat en handel som proviantör för 
Svensksunds garnison och utvidgade den sedermera till ett bryggeri 
och krog i Kotka (Pullinen 2002:138). Paul den yngres farbror Nikolaj 
anses ha varit ett ekonomiskt geni som på en kort tid expanderade sin 
fars a�ärsverksamhet till en blomstrande handel och bryggeri. ¯r 1817 
�yttade han verksamheten till Sveaborg utanför Helsingfors och 1821 
startade byggandet av ett bryggeri i Sandviken. Nikolajs bror, Paul den 
äldre, övertog ledningen av bryggeriet 1852 och byggde ytterligare ut 
verksamheten. (Pullinen 2002:140 �.) Enligt Engman (2016:99 f.) 
var Paul Sinebrycho� d.ä. på �1870-talet [�] en av stadens in�ytel-
serikaste män� och släkten Sinebrycho� hörde till Helsingfors rikaste 
släkter i slutet av 1800-talet. 

Släktens yngre generation övergick så småningom från en rysk till en 
svensk kultur, vilket var typiskt för den sociala och ekonomiska eliten i 
Helsingfors under 1800-talet. Medan Paul den äldre fortfarande gärna 
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talade ryska, var svenska det första språket för hans söner Paul och 
Nicolas (Pullinen 2002:145). I Paul Sinebrycho�s brevsamling �nns 
endast få brev på ryska. 

Paul den yngre övertog ledningen av bryggeriet 1888 efter sin bror 
Nicolas och fortsatte som verkställande direktör ända till sin död (Mäkelä- 
Alitalo, Heikkinen & Keltanen 2009:81). ̄ r 1883 hade Sine          brycho� gift 
sig med skådespelaren Fanny Grahn. Samlandet av mål ningar, minia-
tyrer, silver och porslin blev en gemensam hobby för paret Sinebrycho�. 
Paul Sinebrycho� hade stora investeringar i många �nländska företag. 
De medel som han investerade i den ständigt växande konstsamlingen 
härstammade i stor utsträckning från andra källor än bryggeriverksam-
heten. Sinebrycho� har beskrivits som en man som inte var speciellt 
tålmodig och som också hade ett häftigt lynne, men som idkade väl -
görenhet i stor utsträckning. När Paul Sinebrycho� plötsligt dog i en 
hjärt attack 1917, efterlämnade han en miljonförmögenhet. ̃ ktenskapet 
var barnlöst och när kommerserådinnan Fanny Sinebrycho� dog 1921 
testamenterade hon konstsamlingen till �nska staten. (Mäkelä-Alitalo,  
Heikkinen & Keltanen 2009:84, 122)

Teckning från början av 1880-talet av Sinebrycho�s bostads- och bryggeribyggnader 
vid Sandvikskajen i Helsingfors.
























