
SFV-kalendern 2014 

En gudabenådad diplomat  

En dag i slutet av augusti år 1919 återvände språkforskaren Gustaf John Ramstedt med sin 
stora familj till Helsingfors efter avslutad semester i åboländsk skärgårdsmiljö. Barnen skulle 
börja skolan och själv stod han i beråd att som professor i altaiska språk inleda höstens 
undervisning vid Helsingfors universitet. 

 
När familjen anlänt till Konstantinsgatan och börjat bära in sitt pick och pack uppenbarade 
sig skomakare Aaltonen som bodde i samma kvarter. Han överräckte en papperslapp med 
ett telefonnummer och Ramstedt uppmanades att omedelbart ta kontakt. När han efter att 
ha fått hemmet i skick ringde upp visade det sig att samtalet gått till utrikesministeriet. Där 
svarade minister Holsti som uppmanade honom att utan dröjsmål infinna sig på ministeriet. 
Det handlade om en ytterst viktig sak som inte tålde uppskov. Trots att timmen var sen gav 
sig Ramstedt iväg och fick till sin överraskning höra att han utnämnts till Charge d’affaires för 
Japan, Kina och Siam, med Tokyo som placeringsort. Orsaken till brådskan var att man ansåg 
att han måste informeras om utnämningen innan den offentliggjordes. Då han följande dag 
besökte president Ståhlberg och uttryckte sin tvekan inför uppdraget förklarade denne på 
sitt allvarsamma sätt att på samma sätt som unga män tas ut till militärtjänst bör också de 
äldre vara redo att tjäna sitt land.  
Inför det argumentet ansåg sig Ramstedt inte kunna neka trots att han var både förvånad 
och till och med lätt skräckslagen. 

När storfurstendömet Finland blivit självständigt hade den nya staten i drygt ett århundrade 
fått öva sig på att sköta sina inrikespolitiska angelägenheter. Däremot var utrikespolitiken ett 
oskrivet blad. Bland annat gällde det för den unga republiken att skola upp en diplomatkår 
som kunde sändas ut i världen. Framför allt handlade det om språkkunskaper. 

För Finlands del kom valet av Ramstedt att bli ett lyckokast. Som forskare på området var 
hans språkkunskaper oerhört omfattande. Men diplomatiska kontakter handlar som bekant 
inte bara om språk. 
Trots att Ramstedt inför utnämningen förklarat sig totalt okunnig när det gällde vad 
diplomater förväntas sysselsätta sig med skulle det visa sig att han hade han en medfödd 
talang just för den sortens uppdrag. Han var genuint intresserad av människor oberoende av 
nationalitet och kulturbakgrund och hade en sällsynt förmåga att väcka förtroende. 

Vem var då Gustaf John Ramstedt? Född i Ekenäs med arbetarbakgrund intresserade han sig 
redan i skolan för språkforskning. År 1892 efter avlagd studentexamen skrev han in sig vid 
Helsingfors universitet och satte igång med att studera latin, grekiska och hebreiska. Hans 
ursprungliga avsikt var att bli präst, men intresset för lingvistik tog över och han kom i sin 
forskargärning att göra en banbrytande insats inom den jämförande forskningen kring 
altaiska språk och som grundläggare av den moderna mongolistiken. I Koreas språkhistoria 
är han ett stort namn, bl.a. som författare av den första riktiga koreanska grammatikboken. 
Ramstedt gjorde under åren 1898-1912  sju forskningsresor till Sibirien, Centralasien och 
Mongoliet och publicerade ett betydande antal språkvetenskapliga uppsatser baserade på 
material som han samlat ihop under dessa. År 1902 disputerade han till filosofie doktor.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Altaiska_spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongolistiken&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofie_doktor


Samtidigt med sitt forskningsarbete förtjänade han sitt levebröd som språklärare vid Lahden 
Yhteiskoulu och Lahtis finska flickskola för att år 1917, samma år Finland blivit självständigt, 
utnämnas till professor i altaiska språk vid Helsingfors universitet. 
  
Men nu skulle han alltså pröva sina talanger på ett helt nytt verksamhetsområde. Det gällde 
för honom att sätta sig in i vad som väntades av honom i Tokyo. Han ansåg sig ha god 
kompetens att komma tillrätta som vetenskapsman, men hade en obehaglig känsla av att 
man väntade sig att han som diplomat borde förvandlas till något slags salongskavaljer eller 
snobb av första klass. 
Vid upprepade besök i utrikesministeriet försökte han utröna vad diplomater i allmänhet har 
för sig vad de förväntas skriva och vad allt som hör till deras ämbetsuppdrag. Han säger sig 
ha haft en känsla av att han nog språkligt kunde klara av att författa noter om han bara 
lyckades få klart för sig vad de borde innehålla. 
Förberedelserna gjordes i största hast. Ramstedts hustru Ida var, som han formulerar det,  
bunden vid hemmet i Helsingfors av ett större antal barn som ännu var i skolåldern. Därför 
beslöt man att endast dottern Elma som samma år avlagt sin studentexamen skulle följa 
med till Japan. Efter en skiftesrik båtresa bl.a. via Ceylon, Bangkok, Singapore och Shanghai 
nådde den nyutnämnde diplomaten sin slutliga destinationsort. 
Trots att Ramstedts språkmässigt kunde göra sig förstådd på en mängd europeiska och 
orientaliska språk hörde japanska till de språk han inte tidigare ägnat sig åt, men sägs ha lärt 
sig under den långa båtresan. För säkerhets skull inledde han ändå sin diplomatbana i Japan 
med hjälp av tolk. Då han vid olika tillfällen hamnade att hålla anföranden om Finland valde 
han till en början att göra det på esperanto tolkad till landets språk av japanska esperantister 
som han kommit i kontakt med. Småningom övergick han dock helt till japanska i umgänget 
med japaner både det diplomatiska och det privata.  
Under sin tioåriga vistelse i Japan kom han att knyta nära och ofta vänskapliga kontakter 
såväl till vanliga japaner som till medlemmar av den kejserliga familjen.  
Ramstedt tar själv ställning till hur han som Finlands representant i Japan tog itu med 
uppgiften att göra Finland känt. I motsats till stormakternas ambassader hade han inte från 
finska statens sida luxuösa utrymmen eller ens möbler till sitt förfogande. De pengar han 
hade att röra sig med utgjordes huvudsakligen av hans lön. Han konstaterar att den 
finländska beskickningen lämnade mycket att önska för den som väntar sig att diplomatiskt 
umgänge skall handla om påkostad representation, lysande supéer eller trädgårdsfester, 
exklusiva musikevenemang och liknande. 
Ramstedts tanke var att istället för att företräda sitt land med mat och dryck och 
överdådighet kunde det ske med en satsning på det kulturella. Sålunda var han när som helst 
beredd att på begäran ställa upp med föreläsningar och anföranden av olika slag. Trots att 
han i sin bok om tiden i Japan genomgående är mycket anspråkslös med att framhäva sig 
själv framgår ändå hur dessa tillfällen väckte positiv uppmärksamhet. En orsak var säkerligen 
den finländske diplomatens förmåga att suveränt röra sig på värdlandets språk. När det 
gällde mottagningar och liknande evenemang var det omöjligt för honom att konkurrera 
med den lyx som utvecklades på annat håll. Det han hade möjlighet att prestera var av 
betydligt opretentiösare art. Men han konstaterar att trots den anspråkslösa inramningen 
och bespisningen, eller kanske till och med åtminstone delvis på grund av den, var 
tillställningarna på den finländska beskickningen mycket populära. Stämningen var alltid 
både omedelbar och hjärtlig. Det var aldrig svårt att hitta intressanta diskussionsämnen, och 



Ramstedt upplevde själv att samtalet flöt lättare än på de påkostade och stela middagar där 
man, trots förgyllda serviser och utsökta viner ofta inte riktigt ville komma igång.    
 
Ett område där hans diplomatiska insats sannolikt var betydligt större än vad man i 
allmänhet känner till var den som handlade om vart landskapet Åland skulle höra efter att 
Finland blivit självständigt. Som bekant önskade ålänningarna själva anslutas till Sverige och 
understöddes kraftigt i sina strävanden av den svenska regeringen. Då man inte kunde enas 
hänsköts avgörandet till det nybildade Nationernas Förbund.  
Ålandsfrågan var såtillvida intressant att den handlade om en tvistefråga mellan två små 
neutrala stater utan koppling till eventuella stormaktsintressen vilket betydde att varje 
delegat utan att ta tvingas ta hänsyn till ovidkommande saker, hade möjlighet att avge sin 
röst helt enligt eget samvete. Det som i efterhand väckt förundran är hur insatta de japanska 
representanterna var i den lilla avlägsna ögruppens situation och med vilken 
målmedvetenhet de i folkförbundet gjorde Finlands sak till sin. 
I  det kapital som i hans bok ”Lähettiläänä Nipponissa” behandlar Ålandsfrågan är det lätt för 
läsaren att uppfatta en egenskap hos Ramstedt som i alla sammanhang var kännetecknande 
för honom det vill säga hur lätt han hade att väcka förtroende och knyta kontakter. 
Här berättar han om hur han alldeles i början av sin vistelse i Japan uppsöktes av en ung 
japansk språkforskare, Ki-itshi Tojama. Denne hade något tidigare återvänt från Budapest 
där han undervisat japanska vid universitetet och i det sammanhanget kommit i kontakt med 
den finsk-ugriska språkfamiljen. Nu förhörde han sig om möjligheten att under Ramstedts 
ledning på allvar lära sig finska. Ramstedt samtyckte och lektionerna ägde rum två morgnar i 
veckan. Man kom bra igång, men en dag meddelade Tojama att hans farbror baron Megata, 
tidigare finansminister i Korea, blivit utsedd till chef för den japanska delegationen vid 
Genevekonferensen och önskade ha honom med sig som privatsekreterare. Året var 1920 
och Ålands nationella tillhörighet hade seglat upp som en av de aktuellaste frågorna. 
Ramstedt som inte från officiellt håll erhållit någon information om vad som var på gång i 
saken beslöt att vända sig till japanska utrikesministeriet där han enligt egen utsago hade 
flera goda vänner. Hans avsikt vara att utröna i vilken mån man från svenskt håll engagerat 
sig i frågan. Det visade sig att svenskarna varit mycket aktiva och med hänvisning till språket 
och geografin uttalat förhoppningar om att Japan skulle understöda ögruppens anslutning 
till Sverige. Då Ramstedt tack vare sina nära kontakter på utrikesministeriet beretts tillfälle 
att bekanta sig med det material man från svensk sida levererat säger han sig ha varit 
tvungen att erkänna att det faktiskt såg ut att finnas fog för de svenska kraven. Orsaken var 
att från de kartor svenskarna inlämnat de ca 6000 öar som utgjorde Åbolands skärgård var 
utraderade. Då det framgick att man på utrikesministeriet ännu inte hunnit bekanta sig med 
det svenska materialet beviljades Ramstedt tillfälle att komma in med en korrigering, bl.a. 
vederhäftigt kartmaterial.  
Det var just i detta skede Tojama dök upp och meddelade att en paus i lektionerna var 
nödvändig eftersom han om ett par dagar skulle i väg till konferensen i Geneve. Ramstedt 
uppmanade Tojama att denne, i den händelse han hade en känsla av att han var skyldig sin 
finsklärare något, skulle ta med sig en promemoria som han lovade ha klar om ett par dagar. 
Ramstedt redogör för hur han i yttersta hast, med utnyttjande av alla källor han kunde få tag 
på, liksom också sin egen erfarenhet av skärgårdshavet sammanställde en promemoria. 
Före Tojamas avfärd till Genève erhöll Ramstedt ett brev där denne meddelade att han 
översatt Ramstedts promemoria till japanska och stod i beråd att ombord på fartyget 
mångfaldiga den för att delas ut åt samtliga deltagare i delegationen. Så skedde och redan 



från Shanghai anlände till Ramstedt i Tokyo ett privatbrev där baron Megata varmt tackade 
för den värdefulla hjälp man fått gällande Åland. Av det japanska utrikesministeriet hade 
man däremot inte fått någon som helst vägledning.  
Då Ramstedt många år senare återvände till Finland råkade han under hemresan träffa 
Finlands dåvarande minister i Paris, Carl Enckell. Denne undrade om Ramstedt möjligen hade 
en förklaring till japanernas stora intresse för Ålandsfrågan den gången. Enligt Enckells 
uppfattning skulle utgången ur Finlands synvinkel garanterat ha varit olyckligare om inte just 
japanerna så ihärdigt hållit fast vid Finlands rättigheter. 
 

I förordet till Ramstedts bok om tiden som diplomat i Japan beskriver professorn i finsk-
ugrisk språkforskning, Aulis J. Joki Gustaf John Ramstedt som en ovanligt sympatisk 
människa, hjärtlig, anspråkslös och humoristisk. En sällskaplig, djupt bildad person, lika 
välkommen vid diplomatevenemang och mikadons hov som i stäppens mongoljurtor och 
lamakloster. Att professor Joki inte var ensam om sin uppfattning framgår av ett avsnitt i 
Mannerheims bok om resan genom Asien: Mannerheim har med sitt följe den 15 juni 1907 
slagit läger vid Bain-Bulak i Mongoliet och skickar Khanens mor sitt kort för att anmäla sitt 
besök. Hans tolk återvänder med beskedet att mottagandet kan ske följande dag, men får då 
beskedet att ”Kanschan” blivit illamående och inte kan ta emot. 
”Jag var ej sen att till svar jämte mitt beklagande meddela att, då jag gjort denna långa och 
besvärliga väg enkom för att uppvakta henne, jag i så fall låter sadla mina hästar och genast 
bryter upp, hvilket kommer att beröfva mig möjligheten att framlämna Biliktu Baschkis (dr 
Ramstedts) bref till Khanen. Om en stund anlände beskedet att illamåendet var öfver och att, 
om jag ville gifva mig till tåls tils hon undergått en af det högtidliga tillfället påkallad 
kamning, så skulle jag samma f.m. blifva föreställd.”  
Också i andra sammanhang framgår att det inte var enda gången Ramstedts namn 
fungerade som ett ”Sesam öppna dig”. 

 De i dag aktuella händelserna i Ukraina och på Krimhalvön visar med önskvärd tydlighet vad 
avsaknaden av diplomatisk talang (där också förståelse för motpartens behov och 
bevekelsegrunder är en viktig ingrediens) kan ställa till med. Ur den synvinkeln kan en 
person som Gustaf John Ramstedt fungera som ett positivt exempel på vad man kan 
åstadkomma med gedigna språkkunskaper, finkänslighet och diplomatisk talang.   Han är 
värd förnyad bekantskap. 

 

 

 

 


