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För lite tja-da-daj 

Öppnar du radion och det kommer en låt med en finlandssvensk artist är sannolikheten 

ganska stor att det låter som en rikssvensk artist. Men det finns undantag. I början var det 

mest fråga om humor då man framförde en sång på dialekt och det bottnade oftast i den 

lokala revytraditionen. Idag vågar man vara mer sig själv också i framförandet men de flesta 

satsar trots allt på den säkra rikssvenska intonationen.   

Bokkalaset i Ekenäs startar på onsdagskväll 10 november med en aktuell debatt om dialekt 

inom den finlandssvenska rock- och popmusiken. Varför sjunger man på engelska eller 

rikssvenska då man kunde sjunga på finlandssvenska? Varför är KAJ så populära och varför 

är det så ont om dialektrockare i Nyland? 

Sebastian ”Bubbeli” Lindgren från Åbo är ett undantag och hans låt Mååhe blev utnämnd 

till årets finlandssvenska låt på Musik & Talang kongressen 2019. Han kommer också att 

spela några av sina låtar i samband med evenemanget.  

Amie Borgar är musikchef på Yle Vega och det är hon som håller i trådarna då det gäller 

vilka låtar som kommer in på kanalens spellistor. Är det lättare eller svårare att få låten 

spelad på den åtråvärda listan om man sjunger på dialekt och hur viktigt är det språkliga 

innehållet i en låt?  

Niklas Rosström är artist och producent och han har gjort många skivor på svenska med 

Pappas Eget Band. Han har också blivit beskylld för att försöka låta som Bo Kaspers Orkester 

trots att han själv tycker att han sjunger med finlandssvensk betoning.  

Debattledare är Kjell Ekholm som själv är basist och journalist och har intervjuat hundratals 

artister under sin karriär på Yle. Han har också skrivit boken ”De Gyllene Åren” som handlar 

om den västnyländska rockmusiken på 70- och 80-talet.  

Luckans dialektkafé på Kulturhuset Karelia i Ekenäs onsdag 10.11 kl. 17–18. Man kan också 

följa programmet via Zoom https://us02web.zoom.us/s/4851572137 eller mötes-ID 

4851572137 

Dialektkaféet ordnas genom ett samarbete mellan Luckan Raseborg och Kulturhuset 

Karelia i Ekenäs. 
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