
  

 

 

 

Svenska litteratursällskapets årshögtid 5.2.2021 

 

Hälsningstal av ordförande Henrik Meinander 

Mina damer och herrar, ärade festpublik, som ni torde ha noterat arrangerar Svenska 

litteratursällskapet på grund av pandemin sin årshögtid denna gång enbart via strömningstjänst 

på nätet. Jag är den första att beklaga detta. Samtidigt är jag glad och tacksam över att så många 

av er har hörsammat vår inbjudan till denna årsfest, som till sitt innehåll inte kommer att skilja sig 

märkbart från vårt traditionella program i Helsingfors universitets solennitetssal.  

Ingen ska nämligen kunna beskylla sällskapet för att det ignorerar sina traditioner. Det är 

visserligen ingalunda första gången vi samlas annorstädes eller vid en annan tidpunkt för att hylla 

vår nationalskald i årsfestens tecken. Under krigsåret 1918 arrangerades festen först i maj. 

Vårvintern 1940 inhiberades festen på grund av landets existentiella kamp för sin självständighet. 

Tre veckor efter årsfesten 1944 totalförstördes Helsingfors universitets solennitetssal i ett 

bombardemang, vilket tvingade sällskapet att i flera år arrangera sin årsfest på andra håll i staden. 

Även därefter har årshögtiden ordnats på annat håll, senast i fjol då vi på grund av universitetets 

pågående renovering samlades här på Savoy-teatern i Helsingfors som fungerar som arena också 

för denna årsfest. 

Men varför klaga över digitala fester när hela mänskligheten just nu för en bitter kamp mot en 

dödlig pandemi, vars utgång och följder vi inte vet mycket om. ”Det frågtes blott, det gavs ej svar” 

lät Runeberg den gamle fänriken Stål kärvt yttra om varför Sveaborg snöpligen kapitulerade 1808. 

Även om Finland tills vidare förmått hålla denna fasliga Krona tämligen bra i schack står vi precis 

som andra nationer inför stora och antagligen svårbemästrade förändringar inom de närmaste 

åren. 

Den kände diplomaten och skriftställaren Max Jakobson betecknade en gång Finland som ”de 

ofullbordade katastrofernas land”. Vårt läge vid gränsen av två civilisationer har inte gjort livet 

lättare för Finland, men å andra sidan har ingen av dessa motgångar lett till en utplåning av vår 

samhällsform och kultur.  

Ett skäl till denna seghet är onekligen vårt nordiska kulturarv och starka band till Sverige, som har 

bidragit till att skeppet Finland lyckats kryssa mellan trånga kobbar och skär utan att lida ett totalt 
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skeppsbrott. Ett aktuellt exempel på en sådan lyckosam lösning är den så kallade Ålandsfrågan, 

vars 100-årsjubileum vi firar inkommande sommar.  

Den 24 juni 1921 beslöt det nygrundade Nationernas Förbund att avvisa Sveriges anspråk på 

Ålandsöarna. Världssamfundet ansåg att det hade varit orättvist ur historisk, geografisk och 

politisk synpunkt att frånta den unga republiken en del av dess territorium. Inte minst som landets 

regering var villig att tillmötesgå de krav på språkligt skydd, administrativ självstyrelse och 

återupprättande av ögruppens demilitariserade zon som dess representanter hade framfört.  

Beslutet blev förstås en besvikelse för Sveriges regering och det åländska ledarskapet, men innebar 

att man undvek något som senare kunde ha utmynnat i kriser eller rent av katastrofer. 

Vänskapsbanden mellan Finland och Sverige överlevde och kom att vara livsviktiga för vårt land 

inte minst under andra världskriget. Lösningen var lyckosam också för Finlands svenskspråkiga 

befolkning på fastlandet. Statsmaktens strävan att visa sin välvilja gentemot sin svenskspråkiga 

befolkning bidrog tydligt till att den fick sina språkliga rättigheter befästa i början av 1920-talet. 

Och tack vare att Åland förblev en del av Finland undgick finlandssvenskarna dessutom ödet att 

framstå som illojala femtekolonnare i folkmajoritetens ögon. 

Ärade åhörare, i praktiken gynnades dock allra mest ålänningarna själva, som i hägnet av sina 

språklagar, sin betydande självstyrelse och demilitariserade status fick utmärkta möjligheter att 

utveckla och profilera sin regionala identitet och kultur utan att väcka någon märkbar irritation 

vare sig i Finland eller i Sverige.  

Mycket av det som Ålands bildningstradition och kulturliv har presterat under de senaste hundra 

åren hade säkert kunnat uppnås även utan detta skydd. Men allting talar för att resultatet hade 

varit mindre kännspakt, mindre frisinnat, mindre uttalat åländskt. Svenska litteratursällskapet i 

Finland hyllar idag på sin årshögtid det åländska frisinnet och allt det goda som det tillfört vårt 

kulturliv och samhälle. 

Som sagt, ingen kan veta vad som sker framöver, men faktum är att Svenska litteratursällskapet 

tillsammans med en kvartett andra forskningsfinansiärer i år startar ett stort forskningsprogram 

med titeln ”Framtida utmaningar i Norden”. Det övergripande syftet med denna satsning på 

inalles 6 miljoner euro över sju år är att finansiera forskning om hur vi ska lösa de olika 

samhällsutmaningar som Norden och världen står inför under de följande årtiondena. 

Ansökningstiden går ut den 15 februari och programmets första forskningsprojekt torde starta 

redan i början av nästa år, vilket gör att sällskapets forskningschef Christer Kuvaja, som med stor 

framgång koordinerat programmets planeringsarbete, har bråda tider framför sig.  
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Jag vill redan i detta skede rikta ett varmt tack till forskningsprogrammets övriga finansiärer 

Riksbankens Jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita 

Maria Renlunds minne för ert engagemang och er samarbetsvilja. Svenska litteratursällskapet vill 

i all sin verksamhet så långt som möjligt förena sina krafter med andra dynamiska aktörer på det 

finländska och nordiska kultur- och vetenskapsfältet. Och när det lyckas upplever vi den delade 

framgången som en dubbel framgång. 

En annan viktig satsning som SLS tillsammans med sju andra finlandssvenska fonder och stiftelser 

fått till stånd är finansieringen av Nationalbibliotekets digitalisering och publicering av alla 

dagstidningar som utkommit på svenska i Finland. Den offentliga sektorn har ombesörjt den 

digitala tillgången av äldre årgångar. Men genom denna insats når vi redan inom några år fram till 

2020-talet och sammanlagt sex miljoner sidor av den finlandssvenska dagspressen.  

Bästa vänner, som ni märker är det svårt att tala om kultur och vetenskap utan att förr eller senare 

snubbla in på frågan hur den ska göras tillgänglig, lockande och innovativ i digital form. Det har 

redan länge talats om det så kallade digiskuttet, den snabba övergången till digitala lösningar. Men 

på vissa områden, såsom arrangemang av seminarier och föreläsningarna enbart på distans, tog vi 

skuttet först under det gräsliga pandemiåret 2020, vilket gör det självfallet är för tidigt att säga hur 

bestående dessa distansmöten kommer att bli. 

De första impressionerna av denna nödtvungna distansering har ändå varit överraskande positiva. 

Sällskapets informationsförvaltning har återigen visat sin kompetens och en stor del av de 

inbokade publiktillställningarna för hösten 2020 gick av stapeln på distans. Därtill arrangerade SLS 

i samarbete med Hufvudstadsbladet i början av december det digitala litteraturevenemanget 

”Bokström”, som togs emot med uppskattning av publiken. 

Frågan är hur Svenska litteratursällskapet i den här snabbt föränderliga världen på bästa sätt ska 

uppfylla sitt syfte, det vill säga ”samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska 

kulturens uppkomst och utveckling i Finland”. Spörsmålet är speciellt aktuellt just nu, eftersom 

sällskapets förtroendevalda och personal denna vår vaskar fram organisationens gemensamma 

värderingar och målbild för följande fem år.  

När det gäller sällskapets värderingar handlar det väsentligen om att verbalisera och synliggöra 

hur vi gör, vad vi står för och vill åstadkomma. Men när vi planerar hur vi ska framskrida i detta 

arbete räcker det inte att förnöjt konstatera var vi står för att kunna bestiga följande och kanske 

ännu högre bergstopp.  



4(4) 

  

 

Mitt herrskap, vår expedition är således långtifrån fullföljd. Vi brinner för vårt uppdrag och i 

egenskap av ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland önskar jag härmed er alla 

hjärtligt välkomna till vår årshögtid! 

 


