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Om språkkunskaper 

 

Läggdags. Oskar väljer en högläsningsbok, Tintin au Tibet. 

- Men Oskar, den är ju på franska. Det bekymrar inte gossen. – Läs den bara, då kommer jag åt att 

lära mig litet franska, förklarar han trosvisst. 

Språkkunskaper är nyttiga, men alla som skulle behöva dem har inte ”kommit åt” att lära sig. Jag 

minns hur dåvarande talmannen Matti Ahde utsattes för kritik för bristande kunskaper i svenska. 

Det anmärktes att han kunde hamna att agera värd för t.ex. det svenska kungaparet. En sådan 

situation föreföll inte att bekymra honom. Han påpekade att riksdagen också haft gäster från 

Mongoliet och undrade om frågeställaren ansåg att han därför borde lära sig mongoliska? 

Så långt ville nu ingen sträcka sig, men att det inte är till skada att kunna mer än ett språk är 

obestridligt. Någon gång kan det faktiskt handla om mongoliska.  

 

Jag tänker på språkforskaren, upptäcktsresanden och diplomaten, Gustaf John Ramstedt som efter 

flera forskningsresor i Fjärran Östern talade en mängd orientaliska språk, utöver alla de europeiska 

han också behärskade. 

Återkommen till Finland fungerade han en tid som lärare i Lahtis, då en dag ett brev på mongoliska 

anlände från St Petersburg. I brevet meddelade storfursten av Mongoliet och Urgas chefslama att de 

var i trångmål och bad enträget Ramstedt att komma till hjälp. Ramstedt tog ledigt från skolan och 

reste till St Petersburg. Det visade sig att storfursten och laman rest till Ryssland för att få 

erkännande för Mongoliets självständighetsplaner. Eftersom de kunde bara sitt eget språk hade de 

inte lyckats göra sig förstådda, utan kastats i fängelse av ryska gendarmer. Ramstedts namn och 

adress var det enda begripliga de i sin nöd lyckats få ur sig. 

Självständighetsförklaringen, avfattad på mongoliska, hade lagts åt sidan av de ryska 

myndigheterna och försvunnit på den vägen.  

 

Då Ramstedt våren 1912 rest till Urga för att bistå den nya statsledningen, förklarade han för sina 

värdar att det till självständighetsbestyren också hör att skriftligen informera andra stater om saken. 

Brevväxlingen föll på Ramstedt lott eftersom ingen i Mongoliet behärskade de behövliga språken. 

Den enda merit landets nyblivne utrikesminister haft för posten var en fick-kartbok han i ett tidigare 

skede fått av Ramstedt, där denne översatt olika länders namn till mongoliska. 

Sålunda kom en språkkunnig finländare att ”agera barnmorska” för det självständiga Mongoliet och 

Ramstedt själv fick en övning i diplomati, vilket möjligen var till nytta då han senare blev det 

självständiga Finlands förste ambassadör i Japan. 

 

Bengelsdorff 

 

  

 


