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Nationalitet och dikt. 

Språkfrågan i finlandssvensk poesi. 

Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsmöte 
den 5 februari 1921. 

 

(Senare utvidgat.) 

Av 

Emil Hasselblatt. 

  

 

Högtärade församling! 

Så starkt som de nationella idéerna framträda i Fin- 

lands politiska och kulturella liv under det sistförflutna 

seklet hava de naturligtvis icke kunnat undgå att trycka 

sin prägel också på dikten. En lyrisk dikt är icke bara 

en subjektiv bekännelse, en personlig bikt om människo- 

hjärtats hemliga bävan i ögonblickets lust och kval, en 

diktartankens svindlande flykt upp mot fantasiens omät- 

liga rymder. Den är också ett eko av de tankar och 

känslor, som röra sig i nationens bröst och spänna det 

i mod och förtröstan eller pressa ihop det i beklämning 

och sorg. Diktaren är ett barn av sin tid och sitt folk. 

Med sina nervers fina, dallrande trådar står han i förbin- 

delse med den verklighet, i vilken han lever, och hans 

väsen är ett känsligt instrument, vars strängar klinga icke 

blott för hans egna händers heta grepp, utan också för 

alla dygnets spelande vindar. När han lyssnar vid sam- 

tidens bröst, förnimmer han de djupa stämmorna ur dess 

inre och gömmer dem i sin själ, på samma sätt som 

snäckan fångar havets brus och fyller sitt slutna skal med 

dess fjärran tonande melodier.  
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Den svenska tanken i Finland har tvenne rötter — 

en historiskt-kulturell och en språkligt-nationell. Den förra 

bottnar i det historiska faktum, att det var från Sverige 

upplysningens första frön spredos över finländsk jord och 

att finländskt kulturliv under den sekellånga gemenskapen 

med moderlandet gestaltade sig svenskt till form och 

innehåll, till anda och uttryckssätt. Den senare växer fram 

ur insikten om, att det svenska språket varit den andliga 

odlingens egentliga modersmål hos oss och fortsatt att 

förbli det för en stor del av vår bildade klass, den na- 

turliga bryggan mellan oss och västerlandet, liksom ur 

medvetandet om, att i Finland existerar en svensk befolk- 

ning, bofast här sedan urminnes tider och betraktande 

Finland såsom sitt verkliga fädernesland. Tillsammans 

bära de den svenska tanken genom hela vår historiska 

utveckling och skapa de förutsättningar, som hålla den 

uppe och giva den makt att fortbestå även efter skils- 

mässan från Sverige. Den förändrar i någon mån karaktär 

genom tiderna. Från att ursprungligen ha framträtt som 

en politisk tanke, övergår den efter 1809 till att bliva en 

kulturell sådan, för att slutligen mogna som en nationell 

tanke i våra dagars svenska samlingsrörelse. Men aldrig 

söker den sitt mål i sig själv. Den fullföljer samma upp- 

gift som finskheten: att efter sina nationella syften och 

efter sin nationella art leva och verka för sin egen och 

därigenom även för fosterlandets framtid. Den kan icke 

förneka sitt ursprung och den känner starkt sambandet 

med stamförvanterna i väster. Men genom att vara trogen 

sig själv vill den tjäna det hela, och den hyser ingen 

annan traktan än att som en medveten svensk national- 

känsla få uppgå i ett allmänt finländskt nationalmedve- 

tande. 

 

Det faller nästan av sig självt, att man i vår litteratur 

före år 1809 fåfängt skall söka uttryck för en speciellt 

finländsk, vare sig svensk eller finsk, nationalkänsla. En 
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sådan förefanns helt enkelt icke och känslan för det egna 

för land och folk, för nationen och de historiska minnena, 

sammanföll helt och hållet med känslan för det hela, för 

fäderneslandet, som i lika hög grad var Sverige som Fin- 

land, eller rättare sagt bägge gemensamt. Lika litet som 

man t. ex. i Paulinus-Lillienstedts apostrofer till „finno- 

nerna“ såsom ett bland „de första folken på allhärskande 

jord“ i hans grekiska hyllningsdikt till Finland kan spåra 

en ansats till en klyvning av den nationella uppfattningen, 

ett försök att bygga upp ett eget finländskt nationalmed- 

vetande på vad som för diktaren tedde sig blott som ett 

etnografiskt-geografiskt begrepp, lika litet kan man ur t. ex. 

Clewbergs „Ode till svenska folket“ lyssna sig till en 

känsloskala av mindre svenskpatriotiskt avstämd klang än 

den som uppbär de samtida svenska skaldernas stolta 

deklamationer över fosterlandets urgamla frihet och bragd- 

stora förflutna. Sverige och Finland voro ett och tanken 

på en skilsmässa hade icke dykt upp annat än som en 

förvägen politisk spekulation hos några missnöjda revolu- 

tionära ränksmidare. Det var den tid, då — som Franzén 

låter den gamla knekten säga — „svensk ännu var finnen“ 

och Finland blott den „brända vrå“, där de stora min- 

nena, ärvda „allt från Gustav Adolfs dar“, lade grunden 

till framtidens hopp. Detta betraktelsesätt präglar genom- 

gående finländsk diktning under den svenska tiden. Werner 

Söderhjelm har i sin framställning av Åboromantiken på- 

visat, hur de svenska skalderna i Finland omkring sekel- 

skiftet regelbundet använde uttrycket fosterbygd eller hem- 

bygd, när de talade om Finland, medan de med ordet 

fädernesland betecknade Sverige eller kanske egentligen 

hela det svenska riket efter den tidens begrepp d. v. s. 

landet på ömse sidor om Bottniska viken. Man finner 

prov härpå såväl hos Porthan och Tengström som hos 

Franzén. Och ännu så sent som år 1819 återkommer 

samma beteckningssätt hos Gustav Idman i hans dikt „Till 

min fosterbygd“ liksom i den sång „Den finska foster- 
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bygden“, varmed Linsén inleder sin tidning Mnemosyne, 

samma tidning, där han icke långt senare i sin uppsats 

„Om en finsk nationalitet“ uppställer den folkligt ur- 

sprungliga bildningens krav gentemot svenskans „inkräkt- 

ning“ och i språket söker det bestämmande kännemärket 

på den nationella individualiteten. Ett uttryck för en 

särskild finländsk syn på Sverige finner man kanske i 

några strofer av Franzén, visserligen skrivna långt efter 

skaldens överflyttning till Sverige, men ställda såsom en 

tillägnan till bröderna i hemlandet framför hans stora dikt 

„Columbus eller Amerikas upptäckt“ och tydligen hän- 

förande sig till minnen från hans egen barndom. Skalden 

skildrar där, hur han längtansfull sträcker sina händer 

mot „den norra himlens klara bryn“, där han 

 
„— — — ren som barn vid havets syn 

stod förvånad, och de Västra länder 

drömde sköna såsom aftonskyn. 

Där är Sverge: ack! att dit få fara, 

ropte jag, hur sällt det skulle vara!“ 

 

På samma sätt har förmodligen mången finländsk yngling 

stått och blickat mot väster och i solnedgångens glöd 

anat det förlovade landet, drömmarnas Fata morgana, 

där lyckan blommade större och rikare än på hemmets 

karga stränder och där framtiden lockade med de ljusa 

förhoppningarnas outtömliga möjligheter. 

Häruti åstadkom naturligtvis den väckelse, som ut- 

gick från Porthan, en snar och märkbar förändring. Hos 

Porthan själv, liksom hos den närmaste kretsen omkring 

honom, bestod ännu den gamla känslan för Sverige oför- 

kränkt och deras fosterlandskärlek omslöt otvivelaktigt 

bägge rikshalvorna, låt vara att den fann en djupare och 

starkare stödjepunkt på denna sidan Ålands hav. För 

dem tedde sig ännu Finlands framtid oupplösligt förbun- 

den vid Sverige och den svenska bildningen förekom dem 

som ett lika väsentligt element i nationens tillvaro som 
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det finska språket. I sitt inträdestal i Vitterhetsakademien 

betygar Porthan själv, att finnar och svenskar „ehuru med 

olika språk tolka samma känslor emot konung och fäder- 

nesland“. Men å andra sidan känner han sig redan som 

finne stå i ett visst motsatsförhållande till sina svenska 

landsmän. I ett brev till den danske folkdiktsamlaren 

Nyerup omtalar han det finska språket och den finska 

poesien såsom sitt egentliga modersmål. Och i den dikt, 

varmed han i samarbete med nationalekonomen Per Adrian 

Gadd öppnar det första numret av Tidningar utgivna av 

ett sällskap i Åbo, vågar han sig på att, kanske för första 

gången i finlandssvensk dikt, fästa epitetet „fosterland“ vid 

Finlands namn. Hela hans på det finska folkets historiska, 

språkliga och poetiska forntid inriktade forskargärning var 

ägnad att framkalla uppfattningen om Finland som en 

nationell och kulturell individualitet och i hans strävan 

att väcka det finska folket till kännedom om sitt eget 

väsen låg uppslaget till en nationell självhävdelse, som 

förr eller senare och oberoende av skilsmässan från Sve- 

rige kommit att taga sig uttryck i Finlands inre liv. 

Inflytandet från Porthan avspeglar sig uppenbart redan 

så tidigt som år 1800 i Franzéns dikt „Finlands upp- 

odling“. Skalden efterlyser här den forna samhällsdyg- 

dens nuvarande hemvist på jorden. Och han tror sig 

finna den långt uppe i norr, dit den flytt för att i de 

fridlysta skogarna söka en tillflyktsort för sina störda 

helgedomar: 

 
„— — och även du, o Finland! skall omsider 

ibland Europas barn ditt huvud lyfta opp. 

I dina dalars djup, där de begråtna tider 

med kärrens dimmor fly, vad utsikt för ditt hopp!“ 

 

Han kastar en hastig blick på landets öden, fram- 

håller avvikelserna från Sveriges historia och prisar i liv- 

liga toner naturens fägring och folkets skatter av sång 
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och sinnrika tankespråk. Men samtidigt åkallar han också 

ivrigt den gamla troheten mot Sverige: 

 
„Räck, räck din trogna hand med tjusning över Bälten! 

Var svensken ej din bror i rikssal och i tält? 

Var ej hans ära din? Bröt ej den ädle hjälten 

sin lager ock åt dig på Leipzigs segerfält?“ 

 

Till slut låter han sig hänföras till att i hoppets spegel 

utmåla för sig den vackra drömmen om en stor och lyck- 

lig framtid för Finland: 

 
„Jag ser min fosterbygd, det stolta Albion lik, 

som vimlande av barn, av lärkor och av segel 

en flod av landets frukt befaller till var vik. 

Jag ser för konstens hand dess söner snille sprida, 

liksom dess bergs granit, en oförmodad glans 

och Finland, lyft vid Sverges sida, 

beundras av en värld, som glömde att det fanns.“ 

 

Gabriel Lagus framhåller i sina föreläsningar över den 

finsk-svenska litteraturens utveckling, att i dessa rader 

Franzén uttalar „hela fullheten av Finlands självmedve- 

tande vid början av detta sekel“. Otvivelaktigt lösa dessa 

diktens slutord begreppet Finland från den provinsiella 

begränsning det föregående tidevarvet påtryckt detsamma 

och lyfta det till ett slags nationell särställning. Men 

väl att märka — vid Sveriges sida och med stödet av dess 

ömma modershand. De rymma ännu icke tanken på en 

självständig nationell eller kulturell tillvaro för fädernes- 

landet i trängre finländsk mening. 

 

Denna uppfattning fortlever alltjämt under de första 

åren efter skilsmässan från Sverige. Icke utan en viss 

yrvaken förvåning finner man sig genom ett nådigt kejsar- 

ord plötsligt upphöjd bland nationernas antal, men man 

har påtagligen svårt att med detsamma göra hela inne- 

börden av denna omständighet klar för sig. Man varken 
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kan eller riktigt vågar knyta föreställningen om ett fäder- 

nesland vid Finland ensamt. Politiskt finner man sig 

lättare till rätta. Man ersätter helt enkelt den forna med- 

borgerliga troheten mot riket med troheten mot den inre 

samhällsordningen, mot konstitutionen, rättsmedvetandet 

och lagarnas vanda bud, och man överflyttar behändigt 

den undersåtliga vördnaden för monarken från Sveriges 

konung på den ryske kejsaren. Men inåt sitta de gamla 

känslorötterna kvar. Arwidsson vittnar i sin broschyr 

„Finland och dess framtid“ om stämningen vid denna 

tid: „man älskade Alexander av varmaste hjärta, men 

kände sig svensk i det inre av sitt bröst“. Antingen 

denna stämning nu verkligen förefanns eller icke — i 

dikten har den icke avsatt några synliga spår. Det kan 

bero på den allmänna poetiska fattigdomen vid denna 

tid, men det kan också härleda sig från en förklarlig 

känsla av att vidrörandet av dessa strängar icke var fullt 

förenligt med den nya situationen. Man samlar sig efter 

bästa förmåga kring tanken på hembygden, fosterjorden, 

med dess skatter av historiska minnen, av sed och sång, 

och försöker på denna bygga upp en känsla av nationell 

samhörighet. För en existens på egen hand känner man 

sig ännu icke mogen. Med oro ser man de gamla ban- 

den lösas och brista sönder, medan man med ängslig 

osäkerhet famlar efter de nya, som leda mot framtiden. 

Denna tveksamma blick såväl framåt som tillbaka möter 

oss i den dikt av Linsén, som jag tidigare omnämnt och 

där det heter: 

 
„Och tacksam aldrig, aldrig kan du glömma 

den kärleksrika vård din barndom njöt, 

då du av Svea fostrades, den ömma, 

som under kyssar dig till barmen slöt. 

Där somnad in, du mången gång sågs drömma 

en ljuvlig dröm, fast stormen ute tjöt. 

Ruthenia kom ur denna famn dig taga, 

att om din ungdom lika omsorg draga.“ 
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Fosterlandet är barnet, som från den ena vårdande fam- 

nen flyttas över i den andra. Men där skall det frodas 

och tillväxa, blott det lyder sitt eget väsens krav och till- 

godogör sig de dygdens och lärdomens dyrbara håvor 

det fått inhämta av andra: 

 
„Blott du bekänna vill ditt eget värde, 

och ofördärvad blir till själ och kropp, 

och ej försmår, vad himlen dig beskärde, 

du blomstra skall till allas glädje opp. 

Re’n konst och vetenskap du smaka lärde, 

vid dem du fästa må ditt skönsta hopp! 

Och detta ädla språk, din tunga talar, 

det hugne dig i dina lugna dalar!“ 

 

Hur mycket tydligare föreställningen om ett eget finländskt 

fosterland emellertid redan inställer sig för skaldefantasien, 

framgår — som Söderhjelm anmärker — ur Gustav Idmans 

dikt „Till min fosterbygd“ i samma årgång av Mnemo- 

syne: 

 
„Hell Er! höga, snöbetäckta granar, 

Hell Dig! moderliga Fosterjord! 

Endast Er min själ i fjärran spanar 

i den aldrig änn’ förgätna Nord!“ 

 

Denna moderliga fosterjord i fjärran, aldrig förgäten nord 

är redan Finland, bundet, fruset och insnöat under sina 

drivors vita täcke och omsuckat av sina mörka granars 

tungt andande sus. 

Både Linsén och Idman tillhörde dock som bekant 

den grupp av unga män, vilken slutit sig tillsammans till 

den litterära föreningen Aura, i vars kalender av år 1817 

och 1818 de första tecknen på den vaknande nationella 

rörelsen framträda. De representera jämte Adolf Ivar 

Arwidsson, Johan Jakob Tengström och Axel Gabriel 

Sjöström den s. k. Åboromantiken, vilken förde Porthans 

idéer vidare och på vars tidigare yttringar Lorenzo Ham- 

marsköld i den svenska tidskriften Lyceum redan år 1810 
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tror sig kunna häfta benämningen „fennomani“. De ut- 

göra på finländsk jord de första, poetiskt mycket blyg- 

samma skotten av den nyromantikens yppigt blommande 

ranka, som med roten i Herders filosofiska och historiska 

system vid tiden omkring sekelskiftet skjuter upp genom 

Europas litteratur och sprider en ny lyrisk vår över 

poesiens av upplysningsrationalismens prosa förtorkade 

marker. Hos oss liksom annorstädes antager denna rö- 

relse med sitt starka intresse för folkdiktens mytologiska 

urvärld en utpräglat nationell karaktär. Man hängiver 

sig villigt åt den romantiska läran att nationen liksom 

människan bör odla sin egen inneboende väsenart och 

att denna framför allt uppenbarar sig i språket, i den 

primitiva folkkulturen och i nationens hävder. Samtidigt 

upptager man under påverkan av den hegelska filosofien 

läran om nationen såsom en individuell enhet med natio- 

nalspråket som utmärkande kännetecken. Och med ett 

uppenbart, ehuru med hänsyn till de rådande förhållan- 

dena rätt förklarligt felslut identifierar man den finländska 

nationen med det finska folket. Medvetandet om att 

Finland numera i det hela var hänvisat till sig självt 

och att dess framtid snarare måste fotas på en värjande 

motsats än som hittills på en främjande gemenskap ledde 

självmant till en överskattning av det mest genuint egna, 

här närmast det finskt nationella, varjämte den svenska 

allmogebefolkningens undanskymda ställning liksom dess 

sociala isolering från den bildade svenska överklassen 

bidrogo till att styrka uppfattningen om den finländska 

nationen såsom ett finskt folk med en svensk kulturform. 

Härtill kom den allmänt romantiska förkärleken för det 

folkligt ursprungliga och egenartade, ytterligare under- 

blåst från fosforistiskt håll i Sverige med dunkla förvänt- 

ningar om att den „finska individualiteten“ genom att 

försänka sig inom sig själv renare än hittills skulle åter- 

spegla sin något mera „österländska natur“. 

Den som skarpast utformar dessa tankar och icke 
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heller skyr att draga deras politiska konsekvenser är 

Arwidsson. Han yrkar direkte på att Finlands kultur 

skall vara finsk, dess språk finskan. Det är också han, 

som präglat det bekanta slagordet: „svenskar kunna vi 

icke vara, ryssar vilja vi icke bli, alltså måste vi vara 

finnar“. I sin fyndiga, men snäva avfattning uttrycker 

satsen fullständigt tidevarvets praktiska förenkling av 

problemet. Någon direkt svenskfientlighet behöver man 

icke läsa därur. Åtminstone utesluta icke ordalagen en 

överföring av frågan från känsloläget till den politiska 

nödvändighetens plan. Redan Gabriel Lagus framhåller 

bristen på verklig nationell entusiasm i tidens poesi. Detta 

gäller i högre grad om dikterna i Aura än om dem i 

Mnemosyne, där den fosterländska känslan gör sig be- 

tydligt starkare förnimbar. Men med rätta yttrar han om 

Arwidsson: „När han skrev på prosa var han en äkta 

son av sitt land, som icke skyggade för någonting, då 

det gällde att uttala sanningar dyrbara för Finland, men 

som poet var han en fullständig världsborgare, vars rätta 

fädernesland låg i längtans blånande fjärran“. Och märk- 

ligt är i själva verket, hur litet Arwidssons egen diktning, 

vare sig i inre eller yttre måtto, präglas av någon finsk- 

nationell anda. Den rör sig helt och hållet i de fosfo- 

ristiska formerna, anslår gärna en yverboren fornnordisk 

ton och hemfaller lätt åt ett „götiskt“ rus, som till och 

med övergår förebildernas. Med skäl konstaterar Hammar- 

sköld, att „återigen här Jomala, från sin egen fosterbygd, 

synes fördriven av Thor, Oden och Frigga“. Och icke 

blott Arwidssons verser ljuda som ett troget eko av den 

samtida lyriken i Sverige — hans teoretiska betraktelser 

förefalla jämväl att i huvudsak utgöra överspända och 

svärmiskt förtunnade tillämpningar av Geijers historiska 

och filosofiska tankar. Redan samtiden spårade detta 

ursprung. Det ter sig i våra ögon som en djärv om- 

kastning av begreppen, när Sjöström och hans närmaste 

stämpla denna åtminstone utvärtes finskt betonade natio- 
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nella strävan som en „kittlan av den svenska lustan“.1) 

Men i sin opposition mot vad politisk klokskap och 

byråkratisk skuggrädsla ansågo förenligt med landets nya 

ställning innebar den en anknytning till de historiska 

traditionerna före skilsmässan från Sverige. Och som 

politisk syftning, som vilja till frihet och patriotisk själv- 

hävdelse bygger den otvivelaktigt på en svensk tanke. 

 

Det skulle förgå ett par decennier, innan denna ro- 

mantiskt svävande ideologi vaknat till klart medvetande 

om sin egen innebörd och mognat till en verklig finsk- 

hetsrörelse med krav på att omsättas i praktisk politisk 

och kulturell gärning. Under tiden hade Kalevala och 

Kanteletar framträtt och skänkt de nationella känslorna 

ett mäktigt uppsving. År 1840 yrkar Gustav Renvall och 

två år senare Gabriel Rein på finskans införande som 

bildningsspråk vid landets skolor jämte rätt för finskan 

att brukas vid alla domstolar och ämbetsverk jämsides 

med svenskan. Och 1844 uppträder Snellman med sin 

tidning Saima, där han omedelbart i första numret in- 

leder sin långa och ihärdiga kamp för skapandet av vad 

han förstår med en nationell bildning i Finland d. v. s. 

en bildning, uppväxt på folklig grund och uttryckt i fol- 

kets eget språk. För Snellmans hegelianska betraktelse- 

sätt existerade nationen blott som en andlig enhet med 

gemensamhet i „vetande och sed“ samt ett gemensamt 

språk som uttryck och medel för denna gemenskap. Ett 

språk och en nation — det var grundtemat i hans stränga 

och absoluta förkunnelse. Och i Finland var denna enda 

  
1) Söderhjelm påpekar i detta sammanhang, hur denna beskyll- 

ning var precis densamma som den, vilken circa trettio år senare rik- 

tades mot en viss annan grupp i vårt land — också då med anledning 

av vad i Sverige skrevs om finländska förhållanden — och vill häruti 

se de första antydningarna om en politisk „svekomani“ i vårt land. 

Med svenskhet i den mening vi här uppfatta ordet har denna riktning 

dock naturligtvis ingenting gemensamt.  
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nation det finska folket, dess naturliga språk finskan. En 

tvåspråkig nation var för Snellman en väsenlös existens, 

som stred mot nationalitetens inneboende begrepp. Själv 

underkände han ingalunda helt och hållet den svenska 

bildningens betydelse för Finlands kulturliv. Men han 

såg i den en rotlös planta, dömd att förvissna så snart 

den nationella odlingens skörd stod mogen: Vi känna 

hans bekanta yttrande i Litteraturbladet: „Svenskt språk 

och svensk nationalitet tillhöra en utländsk nation, en 

utländsk nation, som med rätta tillägnar sig den såsom 

sin uteslutande tillhörighet. I beundransvärda svenska 

dikter protesterar ännu Runeberg mot denna utsaga. Det 

är glädjande, att denna protest är så skön, men dess 

skönhet förtager den icke från dess bestämmelse att vara 

den sista.“ I hans teoretiska resonemang fanns ingen 

plats för svenskan som nationalspråk, än mindre för ett 

svenskt folk som ett nationellt element i Finland. 

Så långt som Snellman i sin ensidiga doktrinarism 

gick väl icke ens flertalet av hans närmaste menings- 

fränder och den upplysta opinionen ryggade nog tillbaka 

för tanken på att utan vidare kasta över bord alla de 

betydande fördelar den svenska odlingen bibragt och 

ännu i oförminskat mått fortfor att tillföra nationen. Inför 

offentligheten framträdde också enstaka protester mot de 

nya och utfordrande lärorna. Men i det hela gäller dock 

vad August Schauman säger om de allmänna tänkesätten 

på denna tid: att fennomanien visst icke var något obe- 

kant ord, men alla voro ungefär lika goda fennomaner. 

Det medgavs på de flesta håll, att det finska språkets 

utveckling till ett kulturspråk var ett livsvillkor för natio- 

nens framtid. Likaså erkände man, att ett närmande 

mellan de bildade klasserna och folkets breda lager måste 

äga rum, om fosterlandet skulle gjutas ihop till ett orga- 

niskt levande helt. Topelius uppmanar år 1845 i Helsing- 

fors Tidningar Finlands mödrar att lära sina barn finska. 

„Det begär ju ingen, att I skolen förbjuda edra barn det 
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svenska språket; den svenska bildningen får vara dem 

och eder lika dyrbar, liksom hitintills. — — — Endast 

det enda, enkla och naturliga begär man av eder: lären 

edra barn att älska sitt folk framför andra folk, sitt språk 

framför andra språk och sitt land framför andra land på 

jorden!“ Den varma hjärtklangen i dessa ord undgår 

icke heller vårt öra. Men Topelius’ glömska av att de 

för Finlands svenska mödrar kunde innebära en vädjan 

också till deras eget nationella arv var karakteristisk för 

tidens betraktelsesätt. 

I dikten framträder denna uppfattning av finskheten 

som nationens egentliga väsen ungefär samtidigt. Den 

samlar sig till en början närmast kring minnet av Porthan 

och reser hans bild som den stora portalgestalten i den 

nationella odlingens hävder. Vid minnesfesten år 1839 

hänvisar Stenbäck till den fosterländska betydelsen av 

hans forskargärning: 

 
„Han spejade i ålderdomens gråa natt, 

och viste våra anors vagga för vår syn 

och dessa djupa drag, som stodo tecknade 

i fosterlandets och i folkets anlete. 

Så kastade hans ande ljus i hävden, så 

oss hemmastadde gjorde i vårt eget land, 

och hemmastadde, bröder, i vårt eget bröst.“ 

 

Och Törnegren hyllar honom vid jubelfesten året därpå 

som såningsmannen, ur vars hand den kulturella väckel- 

sens första frön föllo ned över fosterlandets nakna tegar: 

 
„Hell honom! som vår bildnings planta sådde, 

som henne fostrat sen med fadershand, 

till dess hon blivit vad han förespådde, 

en telning, stark och frodig, som förmådde 

med egen kraft slå rot och växa i vårt land.“ 

 

Bekantskapen med den finska folkpoesiens nyupptäckta 

rikedomar ger i än högre grad lyftning åt det nationella 

självmedvetandet. Redan vid promotionen år 1836, alltså 
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året efter Kalevalas utkommande, manar J. J. Nervander 

de unga magistrarna att göra sig förtrogna med dess 

skatter: 

 
„Skåden! Så ju Finlands Gudar glömda länge i sitt hem, 

lätt försonta, åter te sig då på nytt man söker dem. 

— Vilka härliga gestalter, och av sången vilken skatt 

som, så rik och skär, allt mera stiger ur en fornvärlds natt!“ 

 

Och med en blick på Kalevala eldar Fredrik Cygnæus 

upp sig till en hänförd dityramb över de krafter, som 

uppenbarat sig i den finska folkandens djup: 

 
„Vem är väl den av kvinno född, vars ande 

en sång lik denna diktat, sedan solen 

på dikt och verklighet har lyst i världen? 

Ett folk blott sådant jätteverk kan skapa, 

och blott ett folk har skapat det ännu.“ 

 

Men också den direkta känslan av, att Finlands fram- 

tid tillhörde det finska folket ensamt och borde få sitt 

nationella uttryck i en enbart finskspråkig kultur, åter- 

klingar starkt i fyrtitalets diktning. Den yppar sig hos 

Cygnæus, när han vittnar om hur Finlands folk, fastän 

det höjt sin röst på skilda rum, känt sig som en stam, 

vars evighetshopp talar Suomis modersmål. Den lever 

hos Törnegren i förvissningen om att fädernas språk och 

sed skall återerövra sitt sköna hem, de tallösa sjöarnas 

land. Ty 

 
„Folkslagen åldras; Suomis släkt 

i sin fullhet av liv är säll, 

för oss randas morgon i rosendräkt, 

då för andra det lutar till kväll.“ 

 

Den viskar ur von Qvantens hälsning till Kymäläinen, 

när han lyssnar till hemlandssången, som tonar i folk- 

sångarens stämma „djupt ur vår egen fordomtid“, och 
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betagen invaggar sig i hoppet om att de förenade finge 

glömma 

 
„att nånsin något skilt oss hän, 

och ibland skog och sjö oss åter drömma 

som barn uppå en faders knän.“ 

 

Och nästan som en direkt transponering av Snellmans 

nationalitetslära ljuder den ur Topelius’ sång vid 1844 

års promotion: 

 
„Vid Irlands strömmar, i Böhmens berg och Ungerns, 

går högt det rop att folken må varda unga 

av egen livskraft och kasta från sig den lånta; 

det ropet har ekat starkt i Suomis fjäll. 

 

Ett folk! ett land! ett språk! en sång och en visdom! 

Från sjö till sjö och från barm till barm gå orden. 

Ur egna källor Suomis floder rinna; 

ur egna källor rinne dess framtid opp!“ 

 

Också den söndrande klyfta språket öppnar mellan 

den bildade överklassen och massan av folket framträder 

tydligt hos tidens skalder. Med utbrott av missmod, före- 

bråelse eller sorg blicka de ned i dess skiljande djup och 

försöka med sina känslor slå en bro där ordens bärkraft 

tyckes tryta. Från Rom utbrister Cygnæus i en stund av 

bitter rannsakan: 

 
„Från detta folk en skiljomur mig stänger, 

av språket rest, vari min sång sig band, 

och ur mitt bröst ej ens en viskning tränger 

till rätta hjärtat av mitt fosterland.“ 

 

Och von Qvanten klagar med ett tonfall av smärtsam 

saknad: 

 
„Varför bodde ej min moder 

invid ödemarkens floder, 

varest Suomi än har kvar 

eget språk från forna dar. 
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Då jag känt den ton, som talar 

ljuv kring fosterjordens dalar 

och ej stått med bröst i brand 

främling i mitt eget land.“ 

 

Till och med den svenskfödde Fredrik Berndtson finner 

sig föranlåten att med oro efterlysa finskans — „vårt 

språks“ — nationella hemortsrätt: 

 
„Suomi-språk blott Suomi-jorden talar. 

Varje annat utav berg och dalar 

där till svar ett halvklart eko fann — 

Skola väl de komma dessa dagar, 

då den gamla Suomi-modren klagar 

att dess söner hava lärt att glömma, 

att ej folk och land förstå varann?“ 

 

Den som, låt vara i en poetiskt bristfällig, men osökt 

och innerlig form funnit ett enkelt och rörande uttryck 

för denna kärlek till ett förgätet modersmål, är Wilhelmina 

Nordström, när hon sjunger: 

 
„Jag lärde ett och annat, men 

mitt modersmål blev glömt, — 

och då det icke kom till tals, 

så har det bort sig gömt. 

Det gömt sig i mitt väsens djup, 

och i mitt hjärtas slag, 

i vad jag tänker eller gör det gömmer sina drag.“ 

 

Med en ömhet, som värmes av en kanske rent kvinnlig 

instinkt, lyfter hon här frågan från det yttre planet och 

flyttar den in i sitt eget bröst — den enda plats, där 

den i inre mening låter sig lösas. 

 

Under sådana förhållanden är det icke heller för- 

vånansvärt, att den poetiska bilden av Finlands folk och 

natur allt närmare sluter sig kring de drag, som före- 
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trädesvis utmärka — eller ansågos utmärka — den genuint 

finska folkgruppen och det genuint finska landskapet. 

Den finska bonden — det är framför allt bonden Paavo, 

brytande sin magra åker ur ödemarkens sanka kärr och 

övande sin förnöjsamhets stilla och tåliga dygd i ihärdigt 

arbete och undergiven tillit till försynens visa skickelser. 

Och det finska landskapet — det är framför allt de tusen 

sjöarnas stråtar, fjärdarnas blanka speglar och sundens 

lummiga led, älvarnas lugna fåror och forsarnas strida 

svall, granskogarnas susande dunkel och björkhagarnas 

vajande grönska, åsarnas blå ryggar och moarnas glesa 

furugaller. Denna uppfattning går tillbaka ända till 1700-  

talets diktning, då Franzén i sin „Hymn till jorden“ ut- 

kastade den första, lätt igenkännliga förebilden till bonden 

Paavos typ och då Clewberg i sitt sorgekväde över drott- 

ning Lovisa Ulrika förknippade intrycket av finländsk 

natur vid „Päj’nens vass“ och „tysta Saimens vikar“. 

Men först under denna period växer den in i det all- 

männa medvetandet som en poetisk syntes av fädernes- 

landet. I de mörka skogarnas djup drömmer Finlands 

själ, dess öga blickar upp ur de tusen sjöarnas vatten 

och i dess strömmars ystra språng brusar och skummar 

den inre kraften ur dess bröst av granit. Det är Topelius, 

som med sin känsliga natursymbolik utformar de levande 

enskildheterna i denna bild och förlänar den dess poetiska 

glans. Men den går igen hos flertalet av den tidens 

skalder; man möter den både hos Cygnæus, Stenbäck 

och Berndtson. Till slut präglar Runeberg den med 

evighetsdraget av ideellt förädlad monumentalitet. Han 

lyfter den till en strålande vision av land och folk, när 

han i „Den femte juli“ låter den gamla knekten famna 

fosterlandet i en hänförd blick: 

 
„Ja, yngling, här från denna strand 

du ser ett stycke av det land, 

som fosterland du kallar: 

Skönt som vid Virdois sjöar här, 
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är det kring Saimens tusen skär, 

där Vuoksens bölja svallar, 

där Imatra i skum sig klär.“ 

 

Och 

 
„Här fanns ett folk i Suomis land, 

det finns ännu; vid sorgens hand 

det lärt att bära öden, 

det känner intet offer svårt, 

dess mod är tyst, dess lugn är hårt, 

dess trohet trotsar döden, 

det är det folk, vi kalle vårt.“ 

 

I denna syn sammanflyter allt vad tiden inlade i fädernes- 

landets begrepp. 

Detta innebär självfallet icke, att Runeberg anslutit sig 

till teorierna om den finländska nationen som ett enhetligt, 

enspråkigt folk i ett finskt fädernesland. Tvärtom veta vi, 

att han bestämt tog avstånd från Snellmans ståndpunkt i 

nationalitetsspörsmålet. Särskilt i fråga om svenskans 

ställning som bildningsspråk och bärare av de kulturella 

traditionerna vände han sig med allt starkare bitterhet 

mot angreppen från fennomanskt håll. Hans syn på de 

nationella problemen följde helt andra linjer än de ro- 

mantiska eller hegelianska. Den sammanföll närmast med 

hans uppfattning av naturen såsom den stora och av- 

görande grundfaktorn i folkens och den enskilda män- 

niskans skaplynne. „Ty“, säger han i sin uppsats om Saari- 

järvi, „såsom mänskligheten i sin totalitet är jordens spegel, 

så är även människan på skilda delar av jorden sina 

omgivningars spegel, och reflekterar i sanna, sköna och 

ädla uppenbarelser blott de strålar, hon av dem insupit“. 

Själv svensk till lynne och härstamning och hela sitt liv 

igenom bosatt vid havet, i förtrolig beröring med svensk- 

bygdernas land och folk, först i Österbotten, senare i 

Nyland, hade han med kärlek försänkt sig i inlands- 

naturen och lärt sig akta dess befolknings rena och ur- 

sprungliga dygder, icke för att detta landskap eller dess 
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innebyggare i någon särskild grad tyckts honom ett uttryck 

för fosterlandets nationella anda, utan helt enkelt för att 

han personligen kände sig anslagen av deras karakteris- 

tiska särdrag: landskapets blida, rofyllda skönhet, som 

företrädesvis talar till ett sinne, stämt för den lugna, poe- 

tiskt religiösa betraktelsen, och befolkningens patriarkaliska 

enkelhet, djupt manliga tålamod och medfödda blick i 

livets innersta förhållanden. 

Hos Runeberg lösgör sig känslan för fosterlandet 

från den finsk-nationella stämning, som hittills utgjort 

dess egentliga klangbotten, och vidgar sig till vad man 

med ett senare utformat beteckningssätt kunde kalla ett 

finländskt nationalmedvetande. Redan Snellman hade öga 

för denna skiftning, när han klagar över bristen på ut- 

präglat nationell lokalisering av innehållet i „Vårt land“. 

„Utbyt det ordet ‘finska folket’ i fjärde strofen, och sången 

kan ungefär sjungas i Sverige, i Norge, i Skottland — 

överallt, där det finnes berg och sjö, och där en karg 

natur driver människan att anstränga alla sina krafter för 

sitt uppehälle“. Hans intryck av dikten är beundran och 

njutning av dess skönhet. „Men den finska fosterlands- 

känslan anslår den icke, värmer den icke så, som man 

av ett så skönt stycke borde vänta“. Och från sin stånd- 

punkt hade han otvivelaktigt rätt. Dikten återspeglar icke 

det finska fäderneslandet, sådant Snellman såg det — som 

den geografiska konturen kring finskhetens idé — utan 

„vårt land“, sådant vi uppfatta det i ordets högsta 

fosterländska mening: den ideella sammanfattningen av 

alla de olika drag, som gemensamt omsluta fosterlandets 

väsen. Det folk Runeberg ägnat Sägnernas stolta äre- 

minne är icke heller ett till rasen eller språket fastslaget 

begrepp utan nationen, sådan den växt upp från sina 

historiska förutsättningar och danat sig genom tiderna. 

När han i „Fältmarskalken“ låter Tigerstedt, „den finske 

gossen“, avfärda Klingspor med de bittert harmsna orden:  
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„Det är sant, han är en främling, 

har ej växt i våra dalar, 

han förstår ej våra seder, 

ej det språk vår tunga talar;“, 

 

är det knappast blodets eller språkets bristande förutsätt- 

ningar han tänker på, utan fastmer avsaknaden av de 

hjärtats och den ideella förståelsens band, som knytas 

samman av den enande kärleken till det gemensamma 

fäderneslandet. Och när han i „Fänrik Stål“ låter den 

unge studenten hänförd utbrista: „även jag är finne“ eller 

samlar Munters korta eftermäle i Adlercreutz’ enkla ord: 

„han var finne“, menar han ungefär detsamma som när 

han i fänrikens mun lägger genljudet av den klagan, som 

gick över landet den dag det spordes „att Sveaborg var 

svenskt ej mer“. „Finne“ och „svensk“ stå här blott som 

olika beteckningar för samma sak. Han avgränsar foster- 

landet historiskt-nationellt, icke språkligt-etnografiskt. I 

hans diktning återfinner hela vårt folk, svensk som finne, 

sig självt, och i dess stora, lugna andedrag häver sig 

nationens fulla bröst — ett bröst med tvenne lungor. 

 

Men denna upphöjda, lidelsefria syn på de nationella 

värdena krävde tid för att tränga igenom. Den nationella 

känslans positiva yttringar i den finlandssvenska dikten 

forma sig alltjämt och ännu en tid framåt i huvudsak 

som en varm och oförbehållsam anslutning till finskhetens 

idé. Dess negativa sida — avogheten mot det svenska 

— kommer dock icke heller till uttryck, varken med hän- 

syn till svenska språkets historiska ställning i Finland 

eller i förhållandet till Sverige. Om den svenska folk- 

stammen såsom ett nationellt berättigat element i det ge- 

mensamma fäderneslandet blir det aldrig tal. En sådan 

tanke hade ännu icke vaknat och, om den gjort det, hade 

den icke haft att påräkna den ringaste resonans i dessa 

den nationella hänryckningens första klang- och jubelår. 

Alla de trådar, som fortfara att knyta svenskheten vid 
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Finlands jord, hava enligt tidens uppfattning sitt fäste i 

det förgångna och leda över till frändefolket i väster. Det 

är sålunda enbart tacksamhetens och de historiska min- 

nenas röster som tala. Man får ett intryck av, att känslan 

för Sverige som det gamla moderlandet lever kvar med 

nästan oförminskad styrka, medan känslan för den be- 

stående gemenskapen i språk och kultur betydligt för- 

tunnats. Den förra tager sig särskilt uttryck vid våra 

unga diktares besök i Sverige. Att Törnegren vid sin 

överresa år 1836 känner sitt hjärta klappa av „aningens 

fröjd“ och med löftet att göra sig det svenska namnet 

värdig hälsar Sverige som sitt fädernesland, behöver man 

kanske icke fästa så stor vikt vid. Han stod ju i beråd 

att lämna Finland för att utbilda sig till officer i svenska 

armén. Men både Stenbäck och Topelius giva i poetisk 

form uttryck åt sin fägnad över att beträda svensk jord, 

låt vara icke alldeles utan en viss nyans av ungdomligt 

nationell förhävelse i stämman. I synnerhet Stenbäck med 

sin tungt allvarliga läggning uttalar sin besvikelse över 

vad han finner på dessa ställen, „dem så jag älskat på 

min fosterjord“, och manar överallt fram bilden av den 

grå fosterjorden, där visserligen färre stora minnen slumra, 

men där folkets håg är djup och ren i de låga hyddorna 

och livets krafter strömma ur naturens friska brunnar. 

Också förnimmelsen av det förenande bandet mellan 

Sverige och Finland yttrar sig mera som tacksamhet för 

det förgångna än som en känsla av levande gemenskap 

i det närvarande. Förgäves lyssnar man efter en varmare 

skiftning i rösten, en ton av famnande saknad eller be- 

varad längtan. Man anställer betraktelser över fädernes- 

landets ställning förr och nu och avläser resultatet på de 

ljusa framtidsförhoppningarnas konto. Denna behärskning 

kan rymma en god del försiktighet, en av förhållandena 

påkallad avhållsamhet från allt, som kunde fattas som 

utslag av politiskt fronderi. Man levde ju mitt uppe i 

Nikolai I:s stränga tider med allt vad det innebar av 
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censurtvång och ängslig misstänksamhet från höjderna. 

Men det är icke bara ordalagen, som falla bleka och för- 

sagda; själva strängen, på vilken de spela, klingar underligt 

matt och förstämd. Sveriges värv är fyllt. Dess arv skall 

bevaras och gömmas i trogen åtanke. Men det är ett 

kapital, som numera tillhör Finland ensamt och vars för- 

kovran åligger det finska folket. När Israel Hwasser, 

vilken som känt i sina politiska skrifter ivrigt förfäktat 

åsikten att Finland genom föreningen med Ryssland er- 

nått en tryggare ställning och möjligheten till en själv- 

ständig nationell utveckling samt därför ingalunda borde 

sträva till en återförening med Sverige, år 1841 besökte 

Finland, vänder sig Cygnæus till honom med en dikt, 

vari det bl. a. heter: 

 
„Själv evigt ung, med unga sinnen 

du än kan hoppas, än kan tro, 

och ej du vill, att blott på minnen, 

förtvivlat Finland bygger bo.“ 

 

Till och med tanken på att Finland, när det som barn 

låg vid Sveriges hjärta, tillika var skölden för dess bröst 

— en tanke, som sedermera så ofta av fennomaniens 

förespråkare upptagits till förmån för en avkortning av 

den historiska gälden — skymtar, visserligen i en mycket 

mild form, fram hos samma skald, när han med anledning 

av den svenska bildhuggaren Fogelbergs staty av Birger 

Jarl sjunger: 

 
„Och Finland, som känt hårdast Jarlens gissel, 

sig lärde dock, att lågan vid hans sida 

ej bålets var, men altarets, vid vilken 

det värmt sitt hjärta, hur kallt än stormen 

ven genom seklerna utöver det.“ 

 

Icke ens universitetets stora jubelfest år 1840, vilken 

annars väckte så många historiska ekon, förmådde stämma 

klangen högre. Den knöt sig ju dock direkte till minnet 
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av den svenska kulturgärningens mest verksamma insats i 

Finlands andliga liv och lät det svenska tidevarvet, för- 

kroppsligat i Franzéns ärevördiga diktargestalt, möta det 

unga Finland, representerat av Runeberg och Lönnrot. 

Törnegrens ord i „Tankar i anledning av jubelfesten“ 

träffa troligen stämningen ganska nära: 

 
„Till stundens ära höjas tusen röster, 

till dagars pris, som ännu icke grytt; 

en var vill prisa hoppets sol i öster 

och ringa aktas tiderna som flytt. 

Men minnets genius står vid våra fester 

en främling bland oss, tyst och allvarsam, 

sin blick mot hemmet riktar han mot väster 

och vid den rika hågkomst-tavla fäster, 

som för vår syn hans makt ånyo kallar fram.“ 

 

Och Franzén själv fördjupar sig helt och hållet i minnena 

från fordom. Hans versifierade skildring av resan till Åbo 

och Helsingfors är en vallfartsfärd bland skuggor. Och 

när han samma år låter Aura rikta sig till Svea, söker 

sig hans blick med en symbolisk svävning från den tim- 

liga verkligheten upp till evighetens regioner: 

 
„Tacksam minns jag, aldrig skall jag glömma, 

vad, o Fostermor, du var för mig. 

Bortförd dotter, skall jag alltid gömma 

i mitt hjärtas djup en bild av dig. 

— — — — — — — — — — — — 

Du förstår mig. Glädjoms åt det bandet, 

freden knutit mellan våra skär, 

vilken tröst, att, änskönt icke landet, 

himlen dock för oss gemensam är!“ 

 

Först ungefär ett årtionde senare, på femtiotalet, an- 

tager denna känsla ett djupare tonfall; den liksom fyller 

sig med en blodvåg av inre värme och övertygelse. Det 

beror kanske i någon mån på återverkan från Runebergs 

patriotiska diktning, vilken till hela sin karaktär är genom- 
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trängd av de gemensamma minnenas anda. Men den 

sammanhänger också med reaktionen mot den påträngande 

fennomanien, främst sådan den representerades av de s. k. 

„jungfennomanerna“, en grupp unga ytterlighetsmän, som 

utgått ur Snellmans skola, men växt sin lärare över hu- 

vudet och allt mer ohöljt inställde sin aktion på en direkt 

kamp mot svenskheten. Från att ha varit ett akademiskt 

diskussionsnummer med nästan ändlösa perspektiv in i 

en avlägsen framtid hade frågan om det svenska språkets 

vara eller icke vara i Finlands kultur- och samhällsliv 

med oanad hastighet ryckt upp till ett reellt spörsmål av 

praktiskt politisk betydelse. Härtill kom den skandinavis- 

tiska rörelsen, som, närd av de finländska emigranternas 

i Sverige förhoppningar och omvärvd av de nordiska 

studentmötenas ideella romantik, vid tiden för det orien- 

taliska kriget tycktes öppna utsikter av politisk bärvidd 

även för Finland. Denna riktning, vars bärare hos oss 

till en stor del voro övertygade fennomaner, hade här 

ingalunda något mer utpräglat svenskt syfte. Snarare gick 

den ut på att tillgodose finskhetens utvecklingsmöjligheter 

genom att anbringa Finland såsom ett nationellt fristående 

led i ett nordiskt statsförbund. Men den var dock i hög 

grad ägnad att framhäva svenskhetens betydelse för Fin- 

land och markerade, i synnerhet i den form den om- 

fattades av femtiotalets politiska opposition här hemma, 

de s. k. „blodlösa“, en bestämd orientering åt väster med 

sina närmaste anknytningspunkter hos den borgerliga 

liberalismen i Sverige. 

Denna förändrade sinnesriktning gör sig snart gäl- 

lande även inom litteraturen. De skandinavistiska strän- 

garna anslogos naturligtvis främst av de verkliga „skan- 

dinaverna“ von Qvanten och Wetterhoff, vilka dock bägge 

redan voro bosatta i Sverige och därför i någon mån 

falla utom ramen för denna framställning. Här hemma 

ljödo de starkast hos en ung skald, Frans Mörtengren, 

vars dikter med hänsyn till censuren utgåvos blott i ett 
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inskränkt urval „Poetiska minnen“ år 1862.1) I hans 

poetiska alstring, så liten och anspråkslös den än är, 

framträda tidens tankar med typiska drag. Starkt präglad 

av Runebergs patriotiska anda är den uppblandad med 

en tillsats av nyvaket politiskt frihetssvärmeri. Men också 

hos tidens äldre skalder förnimmas nya toner. När några 

av Vasa stads borgare år 1855 anhöllo om att stadens 

namn måtte förändras till Nikolaistad, flammar Cygnæus 

upp i en dikt, som han kallar „Vårt helgerån“ och där 

han ivrigt hävdar Vasanamnets symbol av ett kärleks- 

minne över gemensamt utgjutet hjärtblod. Och ännu tio 

år senare fördömer han i promotionsdikten „Den 31 Maj 

1864“ med hetta denna pietetslösa kränkning av den 

historiska traditionen: 

 
„Nationers glömska stundom kan gå nära 

till glömskans brott mot deras egen ära, 

och även Finlands folk i våra dagar 

åt hela världen sorgespelet gav, 

hur en nation missfirmar minnets krav.“ 

 

Topelius, som torde varit betänkt på att deltaga i det 

första nordiska studentmötet år 1843, ehuru han seder- 

mera av privata skäl avstod därifrån, intager visserligen 

under krigsåren en hållning, som bringar honom i skarp 

opposition mot det liberala lägret. Men ännu så sent 

som 1858 möter man i hans dikt „Midvinternatt“ ett 

poetiskt eko av den skandinavistiska stämningen: 

 
„Här lutar Skandia den stolta pannan 

mot Finlands nacke. Dem kan ingen skilja, 

förrn hällebergen lossna från varandra. 

 

Med handslag av granit fast bundna samman, 

i jordens urtid vigdes de tillhopa 

av den i Muspelhem fördolda flamman.“ 

  
1) I sin uppsats „Finlands ställning till skandinavismen“ i detta 

häfte av Förhandlingar och uppsatser har Hugo E. Pipping på grund- 

valen av efterlämnade manuskript genomgått och närmare karakteriserat 

Mörtengrens diktning.  
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Sitt renaste och fylligaste uttryck få dock dessa känslor 

vid magisterpromotionen 1857, vid vilken även gäster 

från Sverige närvoro. Det är då Edvard Bergh talar om 

det som Gud förenat och människan icke bör åtskilja 

och Nordenskiöld anför Wetterhoffs ord: „en skål för 

minnets flydda dar och hoppet som är kvar“. Törne- 

grens hälsning till de unga magistrarna lyser med blida 

och varsamma ord tacksamhetens hägnande fred kring 

det svenska bildningsarvet. Han nekar icke till att hoppet 

målar Finlands framtidsbild med skära gryningsfärger 

från en tid, då fädernas så länge glömda och ringaktade 

språk skall ljuda överallt där man möter finske män. Men 

 
„Ett hälsans medel blir förgift 

om oförsiktigt görs dess blandning, 

och mången hög och ädel sanning 

blir skadlig i sin överdrift. 

Ett bländverk blott det är, en villa, 

ett skryt, som måste slutas illa, 

att vilja stolt vår odlings band, 

det gamla, minnesrika, bryta, 

för att dess brustna länkar knyta 

åt annat håll, med nitisk hand. 

 

Nej, då i ljus vår diktning flammar, 

vi släcka fåvitskt ej dess bloss, 

blott för att mera närma oss 

till dessa språkförvanta stammar, 

som råhet, djupt i själen sänkt, 

ännu bevara oförkränkt. 

Vi vredgas på vår odlings minnen, 

för det bland oss hon föddes svensk? 

All bildning är ju fosterländsk, 

som ammat fosterländska sinnen.“ 

 

Om språket fyllt sitt värv, må det gärna gå under, blott 

det lämnar kvar sin bildnings rika skänk. Med hård hand 

har det övat sin härskarrätt. Men också det väcker saknad 

i minnets lugna stunder:  
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„ty det till eftervärlden bär 

vad tanken skapat ädelt här, 

och diktens drömmar, himlaburna: 

Vem mönstrar mulen deras dräkt, 

när hult mot oss de le och täckt, 

som rosor ur en blomsterurna.“ 

 

Det är fullkomligt samma tankegång, som Topelius elva 

år senare upptager i sin vackra hälsning till G. H. Mellin 

och till slut fullföljer i sitt bekanta svar till den lantdags- 

man, som begärde att få se originala förbindelsen på 

Finlands tacksamhetsskuld till Sverige. Med ord, som 

låga av rättmätig harm och ädel förtrytelse, framlägger 

han den: 

 
„— — — — vår frihets gamla grund, 

vår arvslott i Europas rika bo, 

vår lag, vår sed, vårt vetande, vår tro; 

och om du då är blind, skall kyrkans mur 

och domarsalens bord och skolans bänk 

och bondens plog och hantverksmannens hyvel 

och hamnens skepp och dina städers torg 

och sist din egen stämma svara dig: 

här är skuldsedeln! Här är allt ditt land, 

som vittnar om vad du i arv har fått 

av västerlandet! Utan denna skuld, 

förmätne frågare, vad vore du? 

Du vore tschuden, som gått under jorden, 

du vor’ ostjaken, irrande på heden, 

du vore esten, tyngd av seklers ok, 

och aldrig höjde du i folkens rådsal 

din fria röst till tacklöst, tanklöst hån.“ 

 

Och den återklingar ännu så sent som 1875 i de hyll- 

ningsdikter Gabriel Lagus och Theodor Lindh med an- 

ledning av studentmötet i Uppsala riktade till Sveriges 

studenter. 

 

Denna ställning bär dock helt och hållet karaktären 

av en försvarsposition, inställd på att bevara och trygga 

det redan undfångna, men utan vilja till att förkovra det 
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eller leda det vidare i dess egna spår. Samtidigt fram- 

trädde dock även tecknen på en gryende insikt om att 

svenskheten i Finland icke var blott en historisk kvarleva 

från den svenska tiden, utan också ett nationellt element, 

grundat på förekomsten av en svensk befolkning med 

urgammal hemortsrätt inom Finlands gränser. År 1848 

förekommer i Vasatidningen Ilmarinen en uppsats, sanno- 

likt författad av dåvarande lektorn vid Vasa gymnasium 

J. O. I. Rancken, där författaren till ståndspersonerna i 

„de av svenskar bebodda trakter“ riktar en uppmaning att 

samla de historiska och etnografiska vittnesbörden om 

„den Svenska nationaliteten, sådan den i Nyland, södra, 

skärgårdsorterna och södra Österbotten bland allmogen 

visar sig“. Han påvisar huru „just det bildar en lucka 

i forskningarna över såväl Finland som svenska språket 

och därmed sammanhängande omständigheter, att de delar 

av Svenska folket, som bebo flera trakter på Finska kusterna 

och i skärgården ej blivit delaktiga av den uppmärksam- 

het, åtminstone i lika hög grad, som det egentliga Sverige“. 

Artikeln torde närmast böra uppfattas som ett utslag av 

en enskild mans samlar- och forskarintresse och väckte 

heller ingen större uppmärksamhet. Men — som Arvid 

Mörne framhåller i sin presshistoriska studie „Från Saima 

till Vikingen“ — den formar sig, medvetet eller omedvetet, 

till ett programuttalande. Veterligt är det första gången 

den svenska befolkningen i Finland uttryckligen nämnes 

„svenska folket“ i motsats till det „finska“ och samman- 

ställes med stamförvanterna i det „egentliga“ Sverige.1) 

  
1) Egendomligt nog är den äldsta finlandssvenska dikt, i vilken 

jag funnit uttrycket för en känsla av tillgivenhet gentemot Sverige, 

oberoende av den historiska gemenskapen med Finland, daterad ett år 

senare, 1849. Den heter „Sveas kraft och ära“ och är författad av 

dåvarande studenten, sedermera kammarrådet och överdirektörsadjointen 

i forststyrelsen K. J. Numell. Förf. uppträder där till försvar för Sveriges 

avvaktande hållning under dansk-tyska kriget och åberopar som mot- 

vikt minnet av Sveriges stora insats i trosfrihetens tjänst: 
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I detta yrkande ligger redan ett krav på beaktande av 

den svenska folkgruppens intressen, som under följande 

årtionde allt oftare återkommer och tillvinner sig en allt 

större uppmärksamhet. År 1860 offentliggör Cygnæus 

sin broschyr „Ett vågat projekt“, där han framkastar 

tanken på utgivandet av ett folkblad för Finlands svenska 

befolkning, vilken hittills av det skrivna ordets män blivit 

behandlad „såsom befunne den sig utom civilisationens 

allmänna lag“, samt inskärper „finsk-svenskarnas“ rätt att 

icke blott få bevara sitt språk för framtiden, utan också 

få tillvarataga sina nationella egendomligheter, uttryckta 

bl. a. i den „finsk-svenska skärgårdspoesien vid den syd- 

finska kusten“. Kort därpå framträda — efter åtskilligt 

motstånd från officiellt håll — tidningarna Folkvännen 

och Österbotten med syftet att tillgodose den svenska all- 

mogens behov av nyttig och belärande läsning, men utan 

någon som helst politisk prägel. Och år 1859 utbryter den 

ryktbara polemiken mellan August Schauman och Snell- 

man, vars svallvågor fortplantade sig genom en stor del 

av landets tidningspress. Med styrka hävdar Schauman 

i sitt blad Papperslyktan den svenska befolkningens och 

det svenska språkets nationella existensberättigande i Fin- 

land. Visserligen står det „i de tyska filosofernas böcker“ 

skrivet, att en nation måste ha ett språk, men „den stora 

världskonstruktören har vid sina verk icke alltid gått fullt 

så systematiskt till väga“, utan „stundom låtit folk av 

skilda stammar och språk komma att bo tillsammans och 

  
„Därför vår samtid icke är 

om Sveas lugna bidan vittnesgill, 

och ryktet, som sitt tadel för, 

hör ej historien och dess oväld till. 

— — — — — — — — — — — 

Ej Sveas ära täras kan, 

ty kristenheten, som dess storhet vet, 

sin gloria har fäst vid den 

och så den invigt åt odödlighet.“  
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fogat deras öden så, att de känt sig utgöra en och samma 

nation, oaktat de icke talade samma språk“. Han frågar 

Snellman, om denne i sina spekulationer över det finska 

folkets framtid innefattar också de finska språkbröderna 

från Archangel, Olonetz o. s. v., medan hela den svenska- 

talande delen av Finlands folk får stanna utanför. Och 

han uttalar sin fulla övertygelse, att svenskan aldrig kan 

bli ett främmande språk för de bildade i Finland, utan 

tvärtom så långt in i framtiden han kunde blicka skulle 

förbliva „det språk, genom vilket finnen närmast tillägnade 

sig en vidsträcktare bildning än hans egen nu engång så 

efterblivna litteratur har att bjuda“. 

På denna tanke om den finländska — eller som man 

på den tiden alltjämt uttryckte sig „finska“ — nationen 

som en nation med tvenne språk bygger också det 

liberala partiets program, sådant det utvecklades och upp- 

bars av vårt lands första stora politiska tidning Helsing- 

fors Dagblad. Det ställde med full avsikt de allmänt 

fosterländska frågorna i förgrunden. Fosterlandskärleken 

och patriotismen yttra sig i arbetet för fäderneslandet, för 

dess frihet och lycka, odling, välstånd och framåtskridande. 

De bestå däremot icke i en dyrkan av språk och seder, 

lagar och institutioner såsom heliga ting, höjda över tidens 

och utvecklingens krav. Vid försvaret av denna position 

kunde tidningen emellertid icke undgå att taga befattning 

med de nationella spörsmålen. Det blev en strid på två 

fronter, som småningom ledde till en förskjutning av tid- 

ningens ståndpunkt från dess ursprungliga, avvisande in- 

differentism till erkännandet av de språkliga strävandenas 

betydelse för den fosterländska utvecklingen. I en artikel 

från 1871 heter det sålunda: „Angreppen från tvenne håll 

ha under denna höst tvungit oss att åter upptaga den 

s. k. språkfrågan samt att ånyo förfäkta åsikten att den- 

samma icke bör göras till en strid om och emellan na- 

tionaliteter, utan betraktas från synpunkten av tvenne olika 

medels användande i ett gemensamt fosterlands tjänst.“ 
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Detta uttalande innebär icke längre ett underkännande av 

de nationella särintressena. Den blott reducerar dem från 

mål till medel och inställer dem som samverkande krafter 

i det patriotiska arbetet. Denna förändring i tidningens 

riktning motsvaras av ett ombyte på huvudredaktörsplatsen, 

i det att ledningen år 1865 övertages av Robert Lager- 

borg, vars syn på de svenska bildningssträvandenas be- 

tydelse mera närmar sig Schaumans än de egentliga fen- 

nomanernas. 

Kravet på en fördragsam endräkt, på en osjälvisk 

samling i de fosterländska uppgifternas namn utgör också 

det mest framträdande draget i tidens programdiktning. 

Det återkommer ständigt under ungefär samma bilder: 

de två bröderna, som fostrats under samma moders tak, 

björken och granen, som växt upp på samma tuva, de 

två strömmarna, som från skilda källor flyta mot samma 

mål. Vi möta det i Mörtengrens dikt „På nyårsaftonen“, 

där modern manar sina två oense söner: 

 
„För samma moder edert hjärta slår, 

det värmes ock av samma barndomsminnen, 

och samma mål för edra blickar står, 

och samma strävan eldar edra sinnen. 

Ha dessa band ej styrka nog och värma 

att tvenne bröder till varandra närma?“ 

 

Det dyker upp i Cygnæus’ prolog vid uppförandet av 

„Preciosa“ på finska språket den 22 maj 1870: 

 
„Det landet är ju dock vårt fadershus, 

där vi ha vuxit upp till samma folk, 

och där oss utsett blivit samma mål. 

Vi må då ärva som vår tankes tolk 

det språk av vilket Brages sång fick livet, 

vi tale Wäinämöinens modersmål: 

oss är dock samma öde föreskrivet: 

Är räddning möjlig, vi tillsammans räddas; 

om ej — i samma grav vi alla bäddas!“ 
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Topelius omformar sitt lystringsrop „ett folk, ett land, ett 

språk, en sång“ ur promotionsdikten av år 1844 till en 

försoningens milda formel, när han vid invigningen av 

Ekenäs seminarium år 1871 uppmanar eleverna att upp- 

fostra Finlands barn så, 

 
„att intet kan dem skilja här, 

vad språk än deras tunga bär ... 

Ett land, ett folk, ett hopp!“ 

 

Och i sin dikt „Draktänder“ riktar han sig med skärpa 

mot hatets och tvedräktens såningsmän på fosterlandets 

jord: 

 
„Vad Herren Gud så landfast har förenat 

i lust och nöd, i natt och sommarljus, 

det skall ej mänskan störta kull i grus 

och skilja åt det, som till ett var menat. 

Välan, var björk, var gran på samma strand, 

men framför allt var son utav ditt land, 

det gamla, kära, enda, odelbara, 

som ej kan leva och förskingrat vara!“ 

 

Till och med på finskt håll återklingar denna ton i August 

Ahlqvists av Malmström översatta dikt „Språkstriden“, 

där det om de två folkgrupperna heter: 

 
„Som björk och gran ihopväxt 

de levat samman här. 

En sol dem båda lyser, 

en mark dem båda bär. 

Om björkens sus ock icke 

är granens — dock var gång 

de så, med skilda röster, 

ju sjunga samma sång.“ 

 

Och i sin egen dikt „Finsk brödrasång“ förfäktar Malm- 

ström med än större eftertryck samma tanke: 
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„Om språket nu oss delar, 

det dock ej skilja kan, 

och allt den kärlek helar 

vi känna för varann. 

— — — — — — — —  

 

Om finska eller svenska 

vi av vår moder lärt, 

vi lärt det fosterländska 

att hålla dyrt och kärt. 

— — — — — — — — 

 

Ja, ja — en håg, ett sinne, 

ett hjärta och en själ, 

och blott ett mål därinne, 

och målet Finlands väl.“ 

— — — — — — — — 

 

Tydligast kommer denna åskådning dock till synes i 

Wecksells dikt „Svenskan och finskan“, som upplästes vid 

Västfinska avdelningens möte den 4 april 1860 och seder- 

mera avtrycktes både i Papperslyktan och Lännetär. Han 

framställer där de två språken som tvenne kämpar med 

lansarna sträckta mot varandras bröst, den ena — svenskan 

— en gammal stridsman, iförd en prövad, säker rustning, 

den andra — finskan — en yngling, „nyss från plogen 

yr och oförvägen trädd“. Svenskan berömmer sig av att 

vara den vise mästaren, som skänkt sin motståndare trons 

och sanningens gåva och vars hjärta ännu bor friskt i 

tusende bröst: 

 

„Hit jag kom som frö — en järnek står jag nu på stormigt 

skär, 

fostrad här i strid och stormar, har ett fosterland ock här.

Lyft mig upp, om du förmår det, vräk mig sen i vredgat 

hav — 

halva Finland med skall följa i min glömskas öppna grav.“ 

 

Och finskan visar stolt på sin unga styrka, på sin plats 

vid folkets egen härd:  
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„Du har sångens bästa blommor, tankens högsta skatter fått, 

jag har Finlands högsta kärlek — bytte ej med dig min lott. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — 

Våren kommit, Finlands hjärta slår av kärlek, ljus och hopp — 

och du drar din krona långsamt undan för min unga topp.“

 

Ordväxlingen slutar med att svenskan bjuder försoning i 

den gemensamma fosterlandskärlekens namn: 

 
„Fäll din lans som min jag fäller — bådas udd är av demant. 

Så de gåvos oss att strida för vad evigt är och sant. 

Finland ge vi samma kärlek och förevigas i den — 

och ju mer vi däråt offra, blomma vi dess högre än.“ 

 

Eller som det mindre poetiskt, men nästan ännu tydligare 

lyder i en tidigare version av dikten: 

 
„Icke mer vi bryte lansar, ingen seger så blir spord; 

offrande åt ljuset stride vi för samma dyra jord. 

Av din framtid vill jag lära, av min forntid du igen — 

och så evig striden varar, lika ädel vare den.“ 

 

Såväl Malmströms som Wecksells dikter äro typiska 

utslag av den s. k. „västfinska färgen“, en mellanstånd- 

punkt inom studentkretsar, som med huvudvikten på de 

gamla svenska kulturtraditionerna sökte finna en samlande 

medelväg mellan de två alltmer utpräglade riktningarna i 

språkfrågan. De två andra färgerna äro den österbottniska 

och nyländska. Av dessa bär den förra en avgjort fenno- 

mansk prägel, medan den senare småningom förlorar sin 

finskstämda ton och antager en allt bestämdare skiftning 

mot „svekomani“. De österbottniska studenterna hylla sig 

överhuvud i rättrogen radikalism till den snellmanska upp- 

fattningen och utveckla den än vidare i jungfennomansk 

anda, i synnerhet efter det G. Z. Forsman valts till avdel- 

ningens inspektor och inom kort där genomdrivit beslutet 

om införande av finskan som avdelningens officiella språk. 

Inom studentpoesien kommer denna stämning — om än 

rätt dämpat — till synes hos Emil Nervander (Emlekyl), 
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men gör sig fullt gällande särskilt hos den unga lovande 

orientalisten K. F. Eneberg. Liksom med förkänslan av 

sin tidiga död siar han i sin dikt „När jag vilar under 

kullen“ om de bägge språkens framtid: 

 
„Detta språk, som gärna klingar 

än i Finlands dalar, skall 

kanske sänkas utan vingar 

evigt då i glömskans svall. 

 

Och en sång kanhända stiger 

på det skönsta tungomål, 

som det finska folket viger 

till dess levnads högsta mål. 

 

Utan smärta dock jag vilar 

därvid under kullen än, 

lyssnar blott, hur jublet ilar 

under dagen över den.“ 

 

Bland nylänningarna däremot arbetar sig efterhand en 

annan uppfattning fram, vilken även för svenskans vid- 

kommande ställer spörsmålet på en nationell bas. Den 

vidgar frågan från att gälla blott det svenska språkets 

ställning i Finland till att omfatta hela den svenska folk- 

gruppens nationella existens i fäderneslandet. Det var 

Axel Olov Freudenthal, som våren 1859 under en student- 

diskussion först gav uttryck åt denna tanke. Han frågade 

sig själv: är icke jag och mången med mig av landets 

bildade klass rena svenskar, en del av Finlands svenska 

befolkning? Om denna fråga kunde besvaras jakande 

— och enligt hans uppfattning måste den besvaras så — 

var också en ny syn på svenskheten och dess uppgifter i 

Finland given. Den svenska bildningen var icke längre 

en främmande, inympad kulturform, utan ett nationellt 

rotfäst element i finländsk odling. Och det svenska språket 

var icke längre ett utländskt, påtvunget tungomål, en mer 

eller mindre värdefull brygga till västerlandet — det var 

modersmålet för väl en sjundedel av landets befolkning, 
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däri inbegripet största delen av dess bildade klass. Det 

gav svenskheten icke blott en historisk, utan också en 

nationell rätt att leva och utveckla sig efter sina förutsätt- 

ningar. Till en början stod Freudenthal tämligen ensam 

om sin mening och hans teori stötte på livligt motstånd, 

ej minst inom ledande akademiska kretsar. Även avdel- 

ningens inspektor, C. G. Estlander, vilken vid denna tid 

avslutade sin utveckling från studentårens teoretiska finsk- 

vänlighet till en alltmer övertygad kulturell svekomani, 

uppträdde till förmån för den nationella enheten med 

yrkandet på, att den svenska bildade klassen framför allt 

skulle vinnlägga sig om att bevara sin plats som upp- 

lysta andliga förare i spetsen för både svenskar och finnar. 

Men den freudenthalska läran hade större betingelser att 

omedelbart värma de unga sinnena och lade de nya strä- 

vandenas grundval djupare. Redan mot mitten av 1860- 

talet hade den trängt igenom i nyländska studentkretsar 

och år 1870 fick den sitt eget språkrör i tidningen Vi- 

kingen. 

Om man frånser de ungdomliga utgjutelserna i stu- 

dentalbum och kalendrar, framträder denna nationella för- 

stärkning av den svenska känslan till en början mycket 

svagt i poesien. Tiden betecknar ju även annars, litterärt 

sett, en period av fattigdom och avmattning i vår svenska 

dikt. Karakteristiskt nog erbjuda de första skiftningarna 

i tonfallet en påfallande likhet med förhållandena vid 

seklets ingång. Liksom man då med fulla lungor be- 

sjöng det svenska fäderneslandet och vid sidan av det, 

stilla, nästan försagt, den finska hembygden, så diktar 

man nu med hög röst oförtrutet till det finska fädernes- 

landets lov, medan tanken på den svenska hembygden 

blott småningom och nästan omärkligt smyger sig in i 

föreställningen. Den fosterländska dikten vid denna tid 

bygger liksom förut på föreställningen om Finland såsom 

det finska fosterlandet, det finska folkets hem mellan 

skog och sjö, där Suomimodern med folkvisans veka ton- 
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fall tillviskar sina söner sitt hjärtas innersta förtroenden 

och på Kalevala-språkets tunga talar till dem om forn- 

tidens minnen och framtidens hopp. År 1868 sjunger 

Malmström: 
„Vi Finlands söner alla, 

vi äro bröder vi, 

hur än man oss må kalla, 

vad än vår lott må bli. 

Västfinnar, österbottningar, 

karelare, nylänningar, 

och Savos son och tavasten, 

de äro finske män. 

 

Så samma namn vi bära, 

var än vi byggt vårt bo, 

och samma moders lära 

oss givit samma tro; 

och Finland denna moder är, 

upp Finlands söner, räckom här 

varandra trofast brodershand, 

som barn av samma land.“ 

 

Överhuvud spårar man i ordalagen ett tydligt inflytande 

från den vida, breda bröstklangen i Runebergs „Vårt land“, 

medan själva synbilden snarare samlar sig kring den 

topelianska idyllen med fågelsång och böljeslag och ljusa 

björkars grönska kring den blå insjöns väna stränder. 

Det förra framträder tydligt hos Emilie Björksten („Vårt 

fosterland“) liksom hos Gabriel Lagus („Hälsning till 1877 

års magistrar“), varemot den senare överväger hos Rafael 

Hertzberg. Man igenkänner lätt den blitt skimrande palett, 

som lånat sina färger åt denna vy från Punkaharjus ås: 

 
„Nu sjunker solen i Saimas sjö 

och himlen är hög och blå, 

och björk och fura och strand och ö 

så tysta i drömmar stå. 

Allt är så tyst, ej förnims en ton, 

det går en viskning kring öde mon — 

Säg, kan du den väl förstå? 

— — — — — — — — — —  
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O Finland, heliga, dyra land. 

Vår kärleks urbild du bär. 

Din skönhet tände vårt bröst i brand, 

ditt armod vår stolthet är. 

Min sång dig ägnar sin svaga ton, 

men eko bäre i fröjd kring mon 

en hälsning till Suomis land.“ 

 

Suomi och Saima — i dessa tvenne namn avspeglar sig 

alltjämt helst fosterlandets väsen. 

Å andra sidan yppa sig emellertid redan de första 

svaga ansatserna till en omläggning av den poetiska känslo- 

skalan i närmare anslutning till den nationella väckelsen 

på svenskt håll. Man märker det bäst hos Theodor Lindh, 

vars diktning i sin friska, öppna klang även annars fångar 

så mycket av det svenska väsendets durton. Vid Student- 

husets invigning den 26 november 1870 sjunger han i 

full överensstämmelse med den gängse traditionen: 

 
„Var flik av fosterjorden 

skall bli ett heligt rum, 

där ondskans makt skall tveka 

att vända åter stum. — 

Så svärja vi och lova 

med hjärta, mun och hand; 

och se’n — må Gud dig skydda 

vårt finska fosterland.“ 

 

Men redan tre år tidigare har han vid nylänningarnas 

årsfest 1867 givit sina svenska kamrater deras närmaste 

lösen: 
„— — — — — — — — — — — 

Som vågen blott strävar med jublande mod 

att få dö vid de älskade landen, 

o, så låtom oss offra vårt liv, vårt blod, 

allt, allt för fädernestranden! 

 

Vad av fädren vi ärvt: vår härliga bygd, 

vårt ärliga hjärta, vår heder, 

vårt friska sinne, vår mandom, vår dygd, 

vår lag, vår rätt, våra seder; 
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må vi lämna det allt, vid vår ändalykt 

åt våra växande söner, 

välsignat, förökat, förkovrat och tryggt — 

allsvåldige, hör våra böner!“ 

 

Fädernestranden och fädernearvet — icke ett ord om 

språk eller nationalitet, icke en antydan om den väsent- 

liga omständighet, att denna härliga bygd med dess skatt 

av ärvda klenoder även nationellt var en avgränsad del 

av det finska fäderneslandet. Icke ens uttrycket „svensk“ 

förekommer en enda gång i dikten. Men medvetandet 

därom ligger som en outtalad tanke under diktens ord, 

och med rätta har den svenska ungdomen lyssnat till de 

manande stroferna som till en lystringssång. 

 

Snart ljuda dock dessa toner med större styrka och 

eftertryck. Under de första åren av 1880-talet hade den 

lilla gruppen av svenskhetsvänner, som samlat sig kring 

Vikingen och Viborgs Tidning, fått luft under vingarna 

och sammanslutit sig till ett politiskt parti samt därvid 

upptagit icke blott de s. k. „urvikingarna“ och lika tän- 

kande ur yngre kretsar, utan även en avsevärd del av 

det gamla liberala partiet jämte en mängd olika element 

från ämbetsmannaståndet och städernas borgerliga medel- 

klass, vilka hittills stått utanför och jämförelsevis oberörda 

av partistriderna. Den svenska allmogen förblev dock 

fortfarande på sidan som ett slags sparad reserv, om vars 

betydelse man var fullt medveten och på vilken man 

nationellt stödde sig, men vars närmaste krav fingo träda 

tillbaka för den pågående kampen om de tvenne språkens 

inbördes ställning i landets offentliga liv. År 1882 har i 

allmänhet betecknats såsom det svenska partiets födelseår. 

Vid 1885 års lantdag spelade det redan en bemärkt roll, 

främst inom Ridderskapet och adeln, och tre år senare 

behärskade det inom folkrepresentationen tvenne stånd, 

sedan det även i borgareståndet tagit makten av de libe- 

rala. Från och med år 1883 utkommer Nya Pressen, som 
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under Axel Lilles ledning inom kort svingar sig upp till 

ett ledande organ i vår tidningsvärld och med allt större 

framgång och auktoritet gör sig till talman för de svenska 

intressena. Och 1885 grundas på Estlanders initiativ 

Svenska Litteratursällskapet i Finland som ett uttryck för 

den mognade insikten om den rent kulturella sidan av 

svenskhetens betydelse. 

Under dessa den aktiva svenskhetens första år blossar 

partistriden upp i allt högre låga och bemäktigar sig 

sinnena med allt starkare makt. Som ett eko av hän- 

förelsens och förbittringens stigande larm fyller sig K. E. 

Wichmanns, signaturen Gånge Rolfs diktning med gny och 

vapenbrak från dygnets bullrande fejder. Han är den 

första bland våra skalder, som slår upp visiret och kallar 

sig svensk, liksom hela hans dikt är ett gällt väktarerop 

till försvar för modersmålets beträngda rättigheter. Ten- 

densen lägger orden på skaldens tunga. Svenskheten är 

en idé, som lyser i fädrens minne och dagens gärning: 

 
„Lyft ditt huvud, du svenske man, 

res med stolthet din panna! 

Mer än mången du yvas kan, 

låt du smädaren banna! 

Boren är du av härskarätt, 

stor i dåd som i lära. 

Svensk att vara, det är din rätt, 

svensk att nämnas — din ära!“ 

 

Man misstager sig icke på klangen. Det är stridstrum- 

peten, som kallar de trognas skaror till kamp. Ingen bör 

förtvivla om utgången: 

 
„Så länge bottnisk bölja går 

mot skär, där sol sig tänder, 

så länge Finska viken slår 

mot Nylands svenska stränder, 

så länge fädrens Eystrasalt 

kringbrusar Åland överallt 
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och Aurabygdens öar, 

så länge bor här skandisk ätt, 

som värna vet sitt språk, sin rätt 

i land med tusen sjöar.“ 

 

För första gången tecknar sig här det svenska Finland i 

sin geografiska sträckning in i dikten. Men det är än 

så länge blott området för modersmålets språkliga klang- 

vidd. Den nationella tanken har ännu icke slutit sig 

kring dess gränser eller byggt upp föreställningen om 

ett svenskt folk som en nationell individualitet på Fin- 

lands jord. Man känner sig svensk, men mera till språk 

och sinne än till blod och väsen. Den traditionella upp- 

fattningen om svenskheten som en historiskt betingad 

bildningsform, gemensam för landets svenska och finska 

befolkning, genomtränger ännu medvetandet och över- 

skuggar den vaknande nationalkänslan bland Finlands 

svenskar. Det är främst språkets rätt striden gäller. Vid 

dess bevarande i landets offentliga liv är svenskhetens öde 

oupplösligt förbundet. Och språket öppnar även vägen 

till den svenska bonden borta i hans avsides bygder. Vi 

höra det hos Gånge Rolf: 

 
„Samma språk som du hans tunga talar, 

samma sinne han i bröstet bär, 

samma sång hans hjärta ock hugsvalar, 

samma hävd som du han håller kär. 

Se i honom då din egen broder, 

slut då honom trofast till din barm, 

som ett barn av samma språk och moder, 

samma svenska stam, så stolt och varm.“ 

 

Medan kravet hos Lybeck fyller sig med känslan av ett 

bildningens förpliktande ansvar: 

 
„Vi bära ansvar för vad vi gjort, 

men ock för det, som av oss försummats 

och som vi bort. 

— — — — — — — — — — —  
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Ha vi ej tid 

att något göra för folkets bästa? 

Den svenska bonden är främst vår nästa. 

Den hårda strid 

han nödgas kämpa om bröd med jorden, 

om fångst med havet, 

gör honom trumpen och trög i orden. 

Men gry där finnes, om ock begravet. 

— — — — — — — — — — — 

 

Ja, än en gång: vore det ej stort 

att kunna säga, 

när livets skymmande kväll är inne, 

att vi arbetat med vaket sinne, 

var på sin ort, 

för mera ljus i det land vi äga? — 

Ja, detta vore vårt bästa minne.“ 

 

Samma ton för sedan vidare genom finlandssvensk 

dikt ända fram till våra dagar. Den mister snart under 

motgångarnas tryck något av sin stolt utmanande seger- 

klang, men den fördjupas i stället och vinner i inre fasthet 

vad den förlorar i yttre styrka. Den hängiver sig icke åt 

modfälld klagan över lidna förluster. Den pressas kanske 

samman av oron för en oviss framtid, men den bevarar 

alltid tilltron till sin rättvisa sak och sviktar icke i för- 

tvivlan över att kanske en gång trots allt dö bort eller 

förstummas. Så länge den lever vill den klinga hög och 

fri och bekänna sin kärlek till det egna, till fädernearvet 

i blod och väsen, sinne och språk. Vi möta den hos 

Tavaststjerna, vars diktning annars så sällan berör dessa 

strängar, som ett trotsigt hävdande av förstfödslorätten 

till modersstugan: 

 
„Finnbacka Finne, min styffar sträng, 

aldrig blir på din gård jag dräng. 

Förstfödd är jag i din husbondsstuga, 

har icke lärt att lisma och ljuga, 

har icke lärt att böja mig, 

har icke lärt att nöja mig.“ 
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Den ljuder hos Lybeck som en stilla bikt av stark och 

manlig övertygelse: 

 
„Ej för intet oss livet gav 

kärlek till fosterjorden. 

Vakna drömmar vid hembygdshav 

skänkte åt känslan orden. 

Spörjer man vilka, så svaras: 

Långt i kommande tidevarv 

modersmålet, kusternas arv, 

här skall av oss bevaras. 

 

Stolt och stilla på samma gång 

följer den tankens fåra. 

Modersmålet är blodets sång, 

sagan om oss och de våra. 

Obevekliga öden 

skriva som alltid människor lag. 

Toner, som givit oss mod i dag, 

given oss mod — intill döden!“ 

 

Den lyser hos Procopé av modig tro och tillförsikt: 

 
„Och här vid havets breda bröst, 

här talar det förgångnas röst 

längs kustens rand, från båk till båk: 

det är mitt eget språk. 

— — — — — — — — — — 

 

Och var jag går på hemlös färd, 

är hemmets språk den huvudgärd, 

där jag kan vila trygg och stark, 

liksom på egen mark. 

Jag är en trogen Nylandsson 

och jag är född vid havets dån 

och jag vill tala högt och fritt 

det språket, som är mitt.“ 

 

Och den sjunger hos Gripenberg med stolt dödsförakt 

om tjusningen att i mindretalets leder kämpa den ojämna 

striden till slut:  
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„Sjung högt, vårt svenska modersmål, 

i undergångens timma, 

låt höga, vida varningsbål 

mot nattens himmel glimma! 

Och hinner oss den dag en gång, 

som blir germanens sista, 

skall på vår grav vår svenska sång 

vår äras runor rista.“ 

 

Hos dessa fyra diktare, som litterärt sett fullfölja en 

besläktad linje och i sin dikt företrädesvis söka uttrycket för 

ett rent personligt känsloliv, sammansmälter den svenska 

känslan med kärleken till språkets konstnärliga instrument. 

Deras svenskhet är mera kulturellt än politiskt betonad; 

den har snarare karaktären av en intellektuell övertygelse 

än av en känslans varma sång i blodet. Det ställer dem 

i någon mån utanför den svenska nationella rörelsen och 

kommer dem att oftare rikta sin blick bakåt, mot förlorade 

eller hotade positioner, än framåt mot nya vinningar inom 

de egna ställningarna. Deras förnimmelse av samhörig- 

heten med den svenska befolkningen är icke tillräckligt 

stark för att förjaga intrycket av nationell isolering. Detta 

gäller mindre för Lybeck, som växt upp i en av Öster- 

bottens mest svenska trakter och i vars tidigaste diktning 

man — som ovan framgått — skönjer spåren av åttio- 

talets studentintresse för folkbildningsarbetet i den svenska 

hembygden. Men hos Tavaststjerna och Gripenberg, vilka 

bägge i utpräglad grad tillhöra de ensamma svenskarna 

„i förskingringen“, framträder denna förnimmelse så myc- 

ket tydligare. Hos den förra återklingar den i hans bittra 

utrop: 
„Giv mig ett språk och giv mig ett land, 

giv mig att älska älskade band, 

giv mig en krets, till vilken jag hör, 

giv mig ett mål att stupa för!“ 

 

Medan den hos den senare bryter fram i en förtvivlad 

trohetsförklaring till den främmande tavastländska jord, 

där hans liv fattat fäste:  
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„Jag älskar en frusen, en fientlig jord, 

den hårdaste jord jag känner, 

en jord vilkens folk av de bittraste ord 

en dödsring omkring mig spänner, 

 

Men brinner där hat blott i mänskornas bröst, 

så stiger det kärlek ur jorden; 

vid furornas mummel, vid moarnas röst 

jag glömmer de sårande orden. 

 

På myren, på åsen, på slingrande stig 

osynliga vänner mig följa — 

du fiendeland, jag vill stanna hos dig 

tills tystnad och glömska mig hölja.“ 

 

Men jämnsides med denna linje arbetar sig en annan 

fram, som söker nya svenska stödjepunkter i en nära anslut- 

ning till den nationella väckelsen inom svenskbygdernas 

allmoge. Politiskt sammanfaller den med den konstitu- 

tionella nydaningen och den demokratiska rösträttsreformen 

efter novemberstrejken år 1905. Från att ha varit ett fog- 

ligt redskap i partiledarnas hand blev folket självt nu den 

avgörande maktfaktorn i landets politiska liv. Den finska 

folkgruppens hotande numeriska överlägsenhet framtvingar 

också på svenskt håll ett massuppbåd av alla tillgängliga 

krafter och år 1906 omorganiserar sig det gamla svenska 

partiet från att ha varit ett nästan rent överklassparti till 

ett verkligt folkparti, omfattande så gott som hela landets 

svenska befolkning och med sitt starkaste ferment i den 

nationella samkänslan. Det var i grund och botten ingen 

ny skapelse. Den hade föregåtts av en ivrig upplysnings- 

verksamhet ända sedan de ideella folkhögskolesträvandena 

på åttiotalet, genom den praktiskt inriktade ungdomsrörel- 

sen och fram till det politiska motståndsarbetet under de 

s. k. ofärdsåren. Men först nu samlar den sig kring den 

bärande tanken om svenskheten såsom en folkets och de 

bildades gemensamma angelägenhet och uppställer kravet 

på dess tryggande och förkovran som en nationell upp- 

gift för Finlands svenskar.  
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Det är ingen tillfällighet, att denna riktning främst 

kommer till uttryck hos skalder, vilka genom sin ställning 

eller sin verksamhet trätt i beröring med den svenska 

bygdebefolkningen. Den är till sin karaktär en rent folklig 

rörelse, som runnit upp ur folkets egen självbevarelse- 

instinkt och lever starkast inom folkets djupa led. Den 

kan förbinda sig med en djupt rotad kärlek till hem- 

bygden såsom hos Tegengren och Knape, den kan blanda 

sig med en saknande längtan till fädernas torva och gär- 

ning som hos Slotte, den kan förskära sig med en ut- 

präglad social tendens som hos Österblom eller Mörne. 

Men det som förenar dem alla är den levande känslan för 

folk och land, för det egna folket och det egna landet, för 

svenskheten som nationell företeelse. Hos Tegengren böjer 

sig denna känsla i överensstämmelse med hans poetiska 

naturell inåt och stannar vid en djupt personlig kontakt, 

vars lyriska innerlighet utesluter varje drag av avsiktlig 

betoning. Men hos de övriga framträder den nationella 

tanken fullt medveten. När Slotte uppfordrar de svenske 

att stå fasta för sin goda sak eller när Knape sjunger 

dem samman kring vårdträdet på tunet, är det ej längre 

för att slå vakt kring språket och kulturen, arvet och 

minnena, utan för att samla de vida skarorna, man vid 

man, skuldra vid skuldra, till värn och försvar för den 

svenska jordens gränser och till tro på stammens egen 

styrka. Hos Mörne återkommer denna tanke ständigt i 

allt säkrare formulering. Med en värme, som lånar något 

av fosterlandskärlekens djupa färg, smyger sig hans känsla 

intill hembygdens strand och blodets röst drager gränsen 

mellan vän och främling: 

 
„Jag älskar landet. När dess kust jag ser, 

dess låga kust, millioner korn av sand, 

jag vet: ett sådant korn jag älskar mer 

än livets fullhet på en annan strand. 

Jag dyrkar det som hjälten sitt banér, 

som munken sin madonnas vita hand, 
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Jag älskar språket, som i tusen år 

har klingat bragdens lov och klingar än, 

där gröna havets djupa dyning går 

till ro. Vemhelst det värnar är min vän.“ 

 

Mörnes diktning är i sin helhet en hymn till den svenska 

jorden, den svenska bonden, det svenska språket, de 

svenska skären och det svenska havet — allt, som i sig 

förenar bilden av det land den svenska finländaren med 

sitt hjärtas varmaste tonfall kallar sitt. Och Hemmer 

fullföljer denna tankegång än längre, när han i sin dikt 

„Hälsning till Sverige“ från senaste sommar förtroende- 

fullt sträcker handen över havet och sluter förbindelsen 

med stamförvanterna i väster: 

 
„Hur länge, bröder, vandrade vi vill 

allt längre in mot skogarna i öster, 

vi hörde ej vårt eget väsens röster 

och visste ej vem hjärtat hörde till. 

Då kom den stormiga och stora dag, 

då hjärtat klappade med svenska slag! 

 

Du märkte, Sverige, ej den nya ton, 

som ljöd i öster, då vår stund var slagen, 

du märkte icke, att en halv million 

av vilsna svenskar vände hem den dagen. 

Vi tigga ej hos dig om hemortsrätt, 

vi stå på egen mark och egna fötter, 

vi bedja bara, att vår andes rötter 

må känna att de bottna i din ätt.“ 

 

Högre, fullare, starkare, mer medveten har den svenska 

känslan hos oss aldrig brutit sig fram i sång. 

 
„Två svenska folk! Nu mötas deras händer.“ 

 

Denna känslans sammandragning kring det i närmaste 

mening egna och särpräglade, kring hembygdens land 

och folk ger icke blott upphov åt vad vi ville kalla en 

finländsk svensk nationalkänsla. Den förorsakar också en 

  



246 Emil Hasselblatt. 

 

typisk förändring i den poetiska spegelbilden av fädernes- 

landet. Jag har tidigare sökt påvisa, hur Finland under 

tiden för det patriotiska uppvaknandet och ända fram till 

Runeberg inför skaldernas syn avtecknade sig med inlands- 

befolkningens och inlandsnaturens drag. Bonden Paavo 

och de tusen sjöarna utgjorde tillsammans inbegreppet 

av de föreställningar, under vilka man sammanfattade den 

finska bondens och det finska landskapets karaktär. Nu 

vidgas ramen så att även kustlandet och dess befolkning 

får plats inom den. Det sammanhänger naturligtvis i 

någon mån med den realistiska uppfattningen, som små- 

ningom tränger igenom och fordrar en noggrann fixering 

även av motivets yttre konturer. Men det innebär också 

en, kanske till en början omedveten, förläggning av den 

poetiska känslan inom de gränser den nationella förvant- 

skapen utstakar. Allmogemannen är icke längre blott den 

förnöjsamma, tåliga rödjaren i ödemarkens frostömma 

kärr; han är också den styva, stolta odalmannen på sin 

fäderneärvda grund och den trygga, väderbrynta fiskaren 

ute på sitt havomflutna skär. Och landskapet är icke 

längre enbart de solblanka sjöarna, de blånande åsarna, de 

susande skogarna och de skummande älvarna; det är också 

de öppna slätterna och de böljande fälten, de leende byg- 

derna och den stilla ringlande ån, de plaskande vikarna 

och de sjungande fjärdarna, de hägrande holmarna och 

de vågspolade hällarna. Om jag undantager Jacob Teng- 

ströms dikt „Renön“ från 1775, som trots sin omständliga 

naturbeskrivning dock snarare är en lyrisk känsloutgjutelse 

i tidens retoriska stil med en tillsats av moraliserande 

natursvärmeri än en lokaliserad verklighetsskildring, fram- 

träder det svenska kustlandskapet med sina karakteristiska 

särdrag i vår poesi knappast före 1860-talet, då Emil Ner- 

vander i sin dikt „Afton i Österbotten“ målar en stäm- 

ningsbild från Malaks kyrkoby med något av den öster- 

bottniska slättens fria perspektiv över den bördiga bygden, 

där vägarna draga sina slingrande bälten in mot templet 
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på kullen och kvarnvingarna svänga över grönskande 

åkrar utmed älvens lugna fåra. Ungefär samtidigt upp- 

tager Topelius i sin „Lang Matt“ en tradition från Närpes 

och skildrar med en omisskännlig ton av svensk folklig 

dikt den käcke bondpojkens strid med kosackerna på 

Närpes bro under 1808—09 års krig. Från samma tid 

förskriva sig också några uppenbart verklighetstrogna, 

ehuru poetiskt mycket anspråkslösa folklivsbilder på vers 

från svenska Österbotten av rektorn vid Vasa lyceum 

L. L. Laurén. Men det är blott enstaka ansatser, som 

icke öppna några varaktigare spår. Först med Jonatan 

Reuters skärgårdssånger från mitten av 1880-talet vinner 

den svenska allmogebefolkningen och dess landskapliga 

omgivning på allvar fotfäste i vår svenska dikt. Här be- 

stämmes intrycket icke längre av motivet ensamt. I dessa 

dikter lever redan den svenska bygden med vassar och 

vikar, holmar och hällar, med typer från stugor och båtar 

och havets svallande blå som en starkt framträdande do- 

minant i tonskalan: 

 
„Nu blåser åter en frisk sydväst, 

ut, ut, min farkost, till dans och fest 

på vida fjärdar och vågor! 

Det är så härligt när skummet yr 

och varje bölja av glädje gnyr 

i glans från solskenets lågor. 

 

Kom, utkik, bort ifrån stammen där, 

ren ha vi lämnat de sista skär 

långt bak oss, säker är färden! 

Nu friskt i saltstänket ut till havs 

som om det fara och storm ej gavs, 

här ligger fri för oss världen!“ 

 

Det står kring dessa och många andra av Reuters verser 

ett stänk av skum och sälta, ett blänk av vågbris och 

lekande solglitter, som spelar med vattnets och luftens 

färger över det friska livet ute bland kobbar och klintar. 

Och efterhand vidga sig gränserna, så att de komma att 
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omfatta hela det svenska landet och hela det svenska 

folket, skärens och kusternas land och havets och slätternas 

folk. Havet ger den stora, samlande formel, som binder 

känslorna samman, men annars sluter sig den poetiska 

ingivelsen allt närmare till hembygdens förtrogna natur. 

Eller som Knape uttrycker det i sin prolog vid sångfesten 

i Nykarleby 1919: 

 
„Det spädaste löv, som spirar, 

den starkaste furas märg, 

och björken, som backarna sirar, 

får ur hembygden must och färg. 

Och vart du i världen viker 

för den längtans sot, som dig tär, 

så vet att din själ ej sviker, 

din själ är där hembygden är.“ 

 

För Mörne är det Nylands soliga backar och blankslipade 

hällar, för Tegengren och Knape Österbottens flacka vid- 

der och vitt skimrande björkdungar, för Österblom och 

Adèle Weman Åbolands blida, lövsusande skärgård. Man 

tycker sig se, hur linjerna från att ursprungligen blott ha 

följt den yttre landskapliga konturen småningom söka sig 

djupare och trycka sig in i själva diktens stämning. När 

Tegengren sjunger: 

 
Nu lyser brodden grön och späd, 

och alla fåglar sjunga. 

Nu lövas, först av alla träd, 

den vita björk, den unga. 

Jag träder ut på trappans sten, 

min håg är ljus och lätt. 

Framför mig ligger mornad ren 

min hembygds vida slätt. 

 

Av livslust sväller lärkans drill 

med klang av silversträngar 

i vårlätt rymd, som morgonstill 

står över gröna ängar. 
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Och daggen glimmar frisk och sval, 

och fjärran högt mot skyn, 

går röken blå som matt opal 

från gårdarna i byn.“, 

 

så behövde man ej hänvisningen till „min hembygds vida 

slätt“ för att känna och förstå, att det är svenska Öster- 

bottens morgonstilla marker han famnar med sin blick. 

Och när Mörne spelar: 

 
„Över de kvällslugna fjärdarna 

lysa måsarnas vingar. 

Röken stiger från härdarna 

i blåa, svävande ringar. 

På fjärdar och vikar och slingrande sund 

ligga flötena och flarnen. 

Man kastar de sista garnen 

och stävar mot hemstrandens lund. 

 

Och ljuder det dragspel på trappan i natt 

och den svenska folkvisan klingar, 

och sätter jag nyponblom i min hatt 

och min flicka på lindorna svingar, 

skall jag dock genom tårar betrakta 

det strandlösa hav, som min skötbåt bär, 

det land, vars älskade kust och skär 

vårt öde bjöd oss att vakta.“, 

 

så skulle man också utan det uttryckliga angivandet av 

folkvisans svenska melodi uppfatta, att detta landskap är 

juninattens blommande Nyland, det väna och vågsköljda 

land, om vilket skalden i en annan dikt frågar: 

 
„Var steg ett land ur havet med näs och skär och grund 

mer värt att evigt grönska i sången, 

mer värt den ljuse viking, som i sin styrkas stund 

stolt nämnde Nylands namn för första gången?“ 

 

Och med sin formel „de tusen skärens land“ präglar 

Mörne till slut intrycket av den svenska bygden i avsiktlig 
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och verkningsfull motsats till „de tusen sjöars land“ så- 

som den hävdvunna beteckningen för den finska inlands- 

naturen. 

 

Härmed inträder ett nytt element i den poetiska före- 

ställningen om fäderneslandet — havet. Icke havet, sådant 

Topelius såg det, i suckande middagsro och drömmande 

aftonstiltje, mera en symbol av oändligheten med evig- 

hetens sälla stränder hägrande bortom synranden, än en 

blick in i naturens levande verklighet. Utan havet, sådant 

det med starka lungor andas sin friska sälta över våra 

kuster eller, piskat av stormens gissel, dånar sin stolta 

frihetshymn kring våra klippor och skär. Det skymtar 

fram som en svag aning hos Gabriel Lagus, när han 

riktar sig „Till mitt hav“: 

 
„Det äldsta minne mitt hjärta bär 

är vågornas sång på havet, 

min äldsta fråga: vad döljes där 

blånande djup begravet.“ 

 

Och det framträder redan fullt medvetet hos Theodor 

Lindh, när han slår an tonen till „Nylänningarnas marsch“: 

 
„Det stormande havets mäktiga sång 

vart hjärta ibland oss känner. 

Vid vår vagga den ljöd i vår barndom en gång 

och den fostrat oss upp till männer.“ 

 

Eller när han hälsar havet i dess strålande prakt och 

uppfordrar det att stämma upp sina friska visor: 

 

„Jag minns därvid min barndoms dar, 

dess jubel, sorg, hopp och ånger.“ 

 

Samma linje för sedan vidare fram till Tavaststjerna och 

Mörne, de två diktare, som framom alla andra äga an- 

språk på att kallas havets sångare i vår litteratur. Över- 
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huvud torde det knappt ges någon enda bland våra skalder 

efter det svenska genombrottet på åttiotalet, som icke i 

en eller annan form bekänt sin kärlek till havet eller lånat 

dess färger för sin dikt. För mången inställer sig den 

direkta jämförelsen mellan havsnaturen och inlandsland- 

skapet, med en starkt framhävd förkärlek för den förra. 

Så sjunger t. ex. Jonatan Reuter: 

 
„Nej, ej jag bytte min skärgårdstrakt 

mot mjuka ängar och insjöprakt, 

som många tusende dyrka. 

Här är det jubel och ljus och fröjd 

och mod och livslust och himmelsfröjd 

och friskhet, friskhet och styrka.“ 

 

Tegengren stämmer klangen hårdare: 

 
„Och vågornas plask i en lummig vik 

det är sång för trånande mör, 

men det sköna i havets stolta musik 

blott mannen, den starke, hör. 

Och bränningens brus och orkanens dön 

och havsfågelns ödsliga skri, 

det är sång för en man, och dess klang är skön 

som en eggande stridsmelodi.“ 

 

Till och med en så litet nationellt betonad skald som 

Emil Zilliacus förklarar i sin dikt „På stora Saimen“: 

 
„Aldrig sången på denna sjös 

stränder i blom kan brista. 

Här från gråaste hedenhös 

härskar det karga och trista.“, 

 

medan 

 
„Havets eviga böljegång 

under stilje och stormar, 

luften, mättad med sälta och tång, 

starka själarna formar.“ 
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Detta gäller alltså själva Saimen, sjöarnas sjö, inbegreppet 

av allt, som tidigare ansetts innefatta vad Finland ägde 

av landskaplig poesi och fägring. Ingenting kan bättre 

återgiva den förändring i uppfattningen som försiggått. 

Och i sin dikt „Två toner“, som Mörne ställt främst i 

sin första diktsamling, spänner skalden denna sträng ned 

till sångens innersta klangbotten och fastslår med nästan 

programmässig styrka: 

 
„Din lyras ton är ett sus i skogen, 

en fläkt på fältet, där råg står mogen, 

du byggde landet så vitt som plogen 

i ödemarken en fåra skar. 

 

Jag äger skären och havet kvar. 

 

Jag äger vågor, som vita stänka, 

jag äger sånger, som djärva dränka 

ditt strängaspel i en käck fanfar. 

 

Jag äger fyrar, som höga blänka.“ 

 

Det förefaller mig att vara ett rent svenskt drag, detta 

behov att söka en spegel för känslans växlande stämningar 

i havets rörliga anlete. Åtminstone vaknar det hos oss 

med svenskheten, stiger med den och smälter ihop med 

den till ett uttryck för dess innersta väsenart. Det är icke 

bara för att vi, Finlands svenskar, äro ett kusternas farande 

folk med havets blåa vidd för våra ögon och dess djupa 

stämmor ständigt tonande i vårt öra, utan också för att 

havets oroliga anda susar med i vårt blod och dess kärva 

melodi klingar inne i vårt eget väsen. 

Och så ett drag till — den knotiga martallen ute i 

havsbandets nakna klippskreva. Det finnes knappast någon 

bild, som i finlandssvensk poesi oftare återkommer som 

en symbol av stilla kraft och tyst uthållighet, av seg tillit 

och trist övergivenhet än synen av det ensamma, storm- 

slitna trädet på vakt mot de skummande vågorna ytterst 
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ute på Finlands nakna kust. Den dyker upp redan hos 

Wecksell, när han låter det resa sig som ett sista, sparat 

vårdtecken över den sommarens ljuvlighet, som höststor- 

men virvlat bort i rytande vrede. Den inställer sig hos 

Tavaststjerna som en beklämmande varsel om hans eget 

väntande öde, när han i höstregn och dimma företager 

sig botgörarfärden hemåt, „mot vinden och strömmen“, 

och som ett första intryck av fäderneslandets jord ser 

ejdern på flykt mot skrevan, där „martallen skyddande 

kröker armen kring nästet av dun och av starr“. Den 

formar sig hos Procopé och Österblom till ett uttryck 

för den svenska stammens utsatta och hotade, men rot- 

säkra existens på Finlands jord. Och den växer hos 

Lybeck i hans dikt „Trötta träd“ till en djup sinnebild 

av fosterlandets hårda och till synes tröstlösa kamp mot 

österstormen: 

 
Natt, som vi väntat, väntat länge, slute 

mörkret omkring våra kronor tätt! 

Stormen vilar icke, 

vågorna lägga sig icke — 

ingen morgon väntar oss, 

och i branten stå vi, långt ute, längst ute. 

 

Bryt våra stammar, storm, och bryt de sista 

rötternas motstånd i gammal jord! 

Natten förråder det icke, 

vågorna lägga sig icke — 

ingen morgon väntar oss, 

endast det: att brista, ej böjas ... blott brista.“ 

 

De trötta träden, som stå mot vind och vågor längst ute 

på branten och ej kunna böjas, blott brista — de äro den 

svenska motsvarigheten till Juhani Ahos finska enrisfolk, 

som väl kan böjas, men icke brista. Även här går gränsen 

mellan finskt och svenskt i vårt land. Bägge hämta de 

sin styrka inom sig själva: den ena med hoppet om att 

rida ut stormarna och resa sig igen, den andra med modet 

att upprätt möta sitt öde och hålla ut till det sista.  
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Sådan svenskhetens ställning i Finland varit, sådan 

kommer den sannolikt alltid att förbliva — den fram- 

skjutna utpostkedjan kring det gamla samnordiska kultur- 

arvet. Nu springa enrisets knoppar i Finlands nya vår. 

Men martallen står ute på sitt ensliga skär och ser syn- 

randen mörkna av nya ovädersmoln. Stormen rister dess 

grenar, vågorna skaka dess stam. Men i dess krona brusa 

havets stolta frihetssånger och med sina rötter klänger 

den sig fast vid fäderneslandets mark, stark, härdig och 

trygg, viss om att kunna växa och leva så länge grunden 

icke viker och svenskar bygga och bo på Finlands sönder- 

sprängda kust. 

 

 

  


