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Kommunikationen mellan medborgare och olika slags myndigheter eller representanter för ”det 
allmänna” har intresserat språk- och textforskare under de senaste decennierna (se t.ex. Englund 
& Svensson 2003). Forskningsmaterialet har emellertid hittills i huvudsak omfattat nutida texter. 
(Nordman 2009; Lassus 2010; Nyström Höög et al. 2012) I vårt föredrag går vi tillbaka till 
kommunikationen mellan staden Helsingfors invånare och stadens administration på 1800-talet. 
Vi utgår från ett material från Helsingfors stadsarkiv, framför allt magistratens arkiv. I korpusen 
som vi sammanställer ingår korrespondens mellan myndigheter och invånare. Vi presenterar de 
första resultaten av våra textanalyser med utgångspunkt i frågorna: vilket slags korrespondens 
pågick, vem skrev, vilka ärenden behandlades och hurdana textuella och språkliga drag 
framträder?  

Helsingfors blev Finlands huvudstad 1812 och från att ha varit en liten by utvecklades stadens 
infrastruktur, industri, kulturliv, handel, skolor i rask takt (se t.ex. Waris 1950). Invånarna 
omfattade representanter för alla samhällsklasser, och staden blev alltmer flerspråkig. 
Administrationen sköttes till en början enbart på svenska, men efter hand behövdes översättning 
och tolkning mellan ryska och svenska, och mellan finska och svenska. (Waris 1950; Rosén et al. 
1956) Medborgare vände sig efter hand allt tätare i skrift till tjänstemännen, om detta vittnar 
materialet från Helsingfors stadsarkiv.  

Hur staden Helsingfors utvecklas och växer har tidigare undersökts utifrån olika perspektiv: både 
historiska, sociologiska och språkvetenskapliga (t.ex. Rosén et al. 1956; Waris 1950, 1973; 
Karvonen et al. 2000; Forsskåhl 2013), men hur invånarna kommunicerade med de kommunala 
myndigheterna under denna period och hur skriftpraktikerna utvecklades under den ryska tiden 
har inte undersökts specifikt. Vår undersökning bidrar därför med värdefull ny förståelse för 
förvaltningskultur och relationen mellan invånare och tjänstemän i staden, samt texternas och 
skriftpraktikernas roll i dessa (jfr Ledin & Selander 2003). 
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