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AV 
 

KARIN ALLARDT EKELUND 

 

Då vi söker spår av finlandssvenskt folkliv i vår prosadikt- 

ning, har vi anledning att gå tillbaka ända till den diktare, 

vars minne vi samlas kring idag. Runeberg är den förste 

folklivsskildraren i vår litteratur. I En julkväll i lotskojan, 

som den 31 december 1832 ingick i Helsingfors Morgonblad, 

hyllar han den raska modiga utskärskvinnan, lotshustrun som 

i den stormiga julnatten seglar ut med sin 10-årige son vid 

fockskotet och räddar skepp och besättning från en säker 

död i bränningarna. Några månader senare — i maj 1833 — 

publicerar han den klassiska skildringen av Lurendrejarens 

äventyrliga liv i berättelsen med samma namn. Det är inte 

svårt att lokalisera skildringarna till Runebergs österbottniska 

födelsebygd. 

Då Runebergs Smärre berättelser i februari 1854 kom ut, 

samlade i en volym, gav Topelius dem några veckor senare en 

berömmande anmälan i Helsingfors Tidningar i form av ett 

brev från Betty till Gabriel. I sitt slutomdöme yttrar han, att 

»det visst är ett av diktens skönaste företräden att kunna efter 

den störste domarens föredöme rannsaka hjärtan och icke 

förakta någon av dessa små, dem människors oblida dom så 

ofta fördömer för skalets skull.» 

Runebergs diktning i början av 1830-talet inleder realismen 

i vidaste bemärkelse i vår litteratur. Inhysingar och fattig- 
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hjon — den aktade tiggaren Aron, den skröpliga halta Rebecka 

— får en plats i vår diktning. Professor Yrjö Hirn har fint 

framhållit hur Runeberg därtill ofta låter de ringa utföra stora 

handlingar. 

Hos Topelius kan vi visserligen utom de kända romantise- 

rade allmogetyperna träffa på enstaka genuina malaxbönder 

eller korsnässälskyttar t.ex. i Fältskärns berättelser. Men skild- 

ringen av specifikt finlandssvenskt folkliv växer dock fram 

först så småningom efter det en svensk nationalitetstanke 

har väckts till liv av Axel Olof Freudenthal under de allra sista 

åren av 1850-talet. Från detta datum har vi som bekant en 

finlandssvensk nationalitetsrörelse som i motsats till ett tidi- 

gare kulturaristokratiskt betraktelsesätt vill räkna med hela 

den svenska folkstammen i Finland. Freudenthals demokra- 

tiska program vann inte den allmänna anslutning han hade 

drömt om, men bidrog likväl mäktigt till det nya sätt att se 

som småningom arbetar sig fram, förebådar åttitalet och en 

nyare tids uppfattning. 

På 1840–talet har vi egentligen endast två noveller i fin- 

landssvensk bygdemiljö: Ernst Odert Reuters Flickan på 

Inderskär och Tvillingsbarnen, båda tryckta 1848. De måste 

likväl snarast hänföras till den religiösa litteraturen. Novel- 

lerna förefaller närmast att kunna betraktas som författarens 

uppgörelse med pietismen. De knappa skildringarna av åländskt 

folkliv utgör endast en ram för diskussioner kring trosläran. 

Som folklivsbilder har Flickan på Inderskär och Tvillingsbar- 

nen inte mycket att ge. 

Jämnt 10 år senare framträder Otto Höijer med sina Bilder 

ur folklivet i västra Nyland. Både till innehåll och form växlar 

dessa bilder från rent novellistiska utkast till kåserier, folkvi- 

sor och dialektprov. Det som är nytt och märkligt är den värme 

författaren känner för denna undanskymda, då nästan bort- 

glömda del av Finlands folk. I förordet till det andra häftet 

säger han att arbetet med dessa folkbilder utgör hans »andra 

liv». Höijer söker tränga ner till själva folkdjupet och klargöra 

de socialt betingade villkoren för den svenska folkstammens 
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framtid i vårt land, han vill finna utvägar för den svenska 

allmogens andliga uppryckning. Många av de frön Otto Höijer 

sådde har småningom grott. 

De två årtionden som följde — tiden fram till början av 

1880-talet, då den moderna realismen slog igenom — är torftig 

i vår litteratur, särskilt då det gäller prosadiktningen. Men 

inom lyriken, bl.a. hos Theodor Lindh och Gabriel Lagus, har 

Arvid Mörne gått upp intressanta spår som förebådar åttitalets 

realistiskt-demokratiska diktning — en gestaltskapande dikt 

som återger svenskt folkliv och svenska allmogetyper med 

naturen som bakgrund. Liksom Runeberg såg Lindh, fram- 

håller Mörne, en gömd storhet hos de förbisedda och ringa. 

Hos oss liksom i de övriga nordiska länderna kom åttitalet 

att beteckna en förnyelse av diktningen. Den mest betydelse- 

fulla insatsen i den realistiska diktning som nu efterträder de 

senare årtiondenas blodlösa efterklangsromantik, gjordes som 

bekant hos oss av Karl August Tavaststjerna. Hans Barn- 

domsvänner kan i vår litteraturhistoria betraktas som en 

motsvarighet till Strindbergs Röda rummet. En annan fram- 

trädande författare var Jac. Ahrenberg som på åttitalet och 

senare skrev en del på sin tid mycket lästa romaner och novel- 

ler. Hans bilder ur den karelska allmogens liv, så typiska bidrag 

de än är till den realistiska folklivsskildring som intog ett så 

brett rum i tidens nordiska litteratur, faller utom ramen för 

vårt ämnesval i kväll. Detsamma gäller också de skildringar 

av den finska allmogen som Tavaststjerna gav både i En julotta 

i barkbrödets Finland och i romanerna Hårda tider och Kvinno- 

regemente. Av samma anledning kan vi inte heller dröja vid 

John Hedbergs berättelser — trots att han har betytt så myc- 

ket särskilt för befolkningen i Åboland tack vare sin svensk- 

demokratiska vägröjarverksamhet som tidningsman och ung- 

domsledare — eller vid Lilly Londéns gedigna skildringar av 

den karelska allmogen. 

Det nya sätt att se som bröt igenom på åttitalet förde med 

sig ett ökat intresse för de små i samhället och hos oss fram- 

trädde redan nu många författare som försökte sig på att 
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skildra svenskt folkliv i Finland: Petrus Nordmann, Adèle 

Weman känd under pseudonymen Parus Ater o.a. Beteck- 

nande är att också Mikael Lybeck på åttitalet publicerade tre 

folklivsskisser — den första sju år innan han debuterade med 

sina Dikter. Det var dock tydligen ett område där han inte 

kände sig hemma, eftersom han inte fortsatte i genren. Bland 

de talrika skildringar, där han på ett så ypperligt sätt har 

fångat småstadsatmosvären, finner vi också några skisser som 

har de små i samhället som föremål, t.ex. nykarlebynovellen 

Jungfru Mariana i Dagar och nätter, tryckt 1896. 

De som kom att företräda den finlandssvenska folklivs- 

skildringen i vår åttitalsdiktning var i första hand två prosa- 

författare som själva hade utgått ur den miljö de skildrade 

och därför kände den ner i grunden: vallonättlingen Anders 

Allardt som debuterade 1885 och Oscar Behm 1886. Vid 

sidan av dem står lyrikern Jonatan Reuter, som visserligen 

senare i sin novellistik med värme och sakkunskap skildrade 

de västnyländska utskärsbornas liv, men på åttitalet dock 

gjorde sin märkligaste insats genom sin lyrik, som ofta kret- 

sade kring denna skärgårdsallmoges vardagstillvaro. 

 

Ja, må man tala om dåd och bragd 

och dater av tusen slag — 

att stå emot nöden oförsagd, 

det kallar jag karlatag. 

 

En särplats intar kvevlaxbon Anders Johan Nygren inte 

bara för att han skrev sina byrallor på sin hemorts dialekt, utan 

också för att han är en av de få självlärda författare som har 

framträtt i vår diktning. I det avseendet utgör han ett slags 

motsvarighet till de talrika autodidakterna bland tidens finska 

folklivsskildrare. 

I det föredrag Arvid Mörne år 1929 höll vid Svenska 

litteratursällskapets årsfest om Anders Allardts och Oscar 

Behms nyländska noveller påpekar han att ingendera följer 

någon bestämd tendenslinje i sin novellistik. Båda är helt 

fyllda av åttitalets verklighetskärlek och sanningskrav. Att 
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lyfta fram allmogelivet och visa det sådant det i verkligheten 

levdes var en åttitalsgärning i och för sig. Det var dock två 

missförhållanden i den samtida verkligheten som Anders 

Allardt såg som ett dödligt hot mot den svenska folkstam- 

men i Finland: förfinskningen av de svenska bygderna bl.a. 

genom den billiga arbetskraft som lockades in till storgodsen 

och torparnas rättslösa ställning. Mörne framhåller att det var 

Anders Allardt som i Finlands svenska skönlitteratur förde in 

jordens arbetare, tecknad mot bakgrunden av det samhälleliga 

tillståndet. Först år 1918 löstes som bekant vår torparfråga i 

lagstiftningsväg av det fria Finlands första riksdag. 

Oscar Behm är den renodlade naturalisten av de två. 

Särskilt i sin tidigare produktion ser han sällan något förso- 

nande i de trista öden han skildrar. Rotehjonets tunga färd 

från stugvrå till stugvrå, undantagsparets grämelse och sorg 

då de vräks från det kyffe som har blivit deras hem, de dagliga 

trätorna i ett omaka äktenskap, allt det skildrar han på ett 

knappt och sakligt, ofta mycket verkningsfullt sätt. Ett fram- 

trädande drag är att Behm mer än någon av sina samtida har 

blick för hustrurnas tröstlösa ställning, betingad av en krass 

och materialistisk syn på kvinnan. 

Det som i motsats härtill är karakteristiskt för Anders 

Johan Nygren och som har bidragit att göra hans byrallor 

omtyckta särskilt i alla delar av Österbotten är att han mest 

har sökt upp de godmodiga, naiva och komiska sidorna i folk- 

livet. Det vimlar hos honom av lustiga ordvändningar, ord- 

stäv och ordspråk. Han använder gärna direkt anföring och 

låter sina allmogemän och — kvinnor själva framträda. 

Första häftet av Nygrens berättelser kom ut år 1889 på 

Werner Söderströms ännu vid den tiden tvåspråkiga förlag i 

Borgå och avspeglar på ett mycket roande sätt kulturbrytnin- 

gen mellan gammalt och nytt på den österbottniska lands- 

bygden. Det var en tid då nya belysnings- och fortskaffnings- 

medel, nya mått och vikter började införas. Handelsbodar 

inrättades, telefon begynte användas, intresset för folkupplys- 

ning blev större än förut. Tanken går till Juhani Ahos berömda 
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berättelser i genren, vilka Nygren lär ha läst i svensk över- 

sättning. 

Avgjort till detta tidsskede hör också Ina Forstén-Lange, 

som genom sin åttitalsproduktion förde in en ny och dittills 

okänd miljö i den finlandssvenska litteraturen — den som 

senare har skildrats bl.a. av Runar Schildt, Gustav Alm, Sigrid 

Backman och av den betydligt yngre Anna Bondestam — det 

svenska småfolket i våra städer. Det var inte en tillfällighet, 

att Ina Lange i de fyra böcker hon på åttitalet skrev under 

pseudonymen Daniel Sten framför allt intresserade sig för de 

fattiga, dem som hennes egen samhällskrets såg på mer eller 

mindre från ovan. I en dansk pressintervju som i okt. 1920 

ingick i Hufvudstadsbladet berättas det att hon — som ju var 

en framstående pianist — tillsammans med sin make operasån- 

garen Algot Lange hade uppträtt vid hoven i England och 

Skandinavien, men »den största glädjen hade det bragt henne 

att föra musikens fröjd till det stora, breda folklagret, som 

saknar ljus och glädje över livet». Det är inte uteslutet att 

hennes bekantskap med August Strindberg hade varit av be- 

tydelse för henne härvidlag. Den sista av hennes åttitalsböcker, 

Berättelser från Finland, som kom ut 1890, betecknar en 

höjdpunkt i hennes rätt ojämna produktion. Av samlingens 

sju noveller väcker helsingforshistorien Vart femtionde år 

slår en blomma ut ett särskilt intresse genom den förträffliga 

miljöskildringen. Poliskonstapelsänkan Katrina Lamström 

i sin lilla gård på Rödbergen och hennes väninna täckstickers- 

kan Schana Immanen i Villa Friden bortom Långa bron 

hör bägge till det skikt av hantverkare och småborgare som 

utgjorde majoriteten av våra städers befolkning på den tiden, 

strängt avgränsad från det högre borgerskapet, men också 

från den egentliga arbetarklassen. 

Efter sekelskiftet, år 1902, kom den tredje östnyländska 

bygdeskildraren lika friskt instormande i vår litteratur som 

hon var vanför och orörlig till sin kroppsliga varelse: Josefina 

Bengts från Hardom by i Pernå. Just det att hon var hänvisad 

till ett stilla liv inomhus gör att hon hade mer ro för tankar 
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och funderingar och mer kom att lyssna till de äldres samtal. 

Därför visste hon så mycket om hur livet hade levats i hennes 

bygd och hur det ännu levdes där. Hon hörde anekdoter, 

hörde om händelser som hade timat och människor som redan 

var borta. 

Josefina Bengts gemyt är ett annat än åttitalisternas. Hen- 

nes patos är att föra traditionen vidare, och det gör hon både i 

de etnografiskt betonade skildringarna i Från vargtider och 

vallpojksår och i sina skönlitterära böcker l nyländska stugor 

och romanen Fäderna, det stora eposet om Smedssläktens 

öden. Hennes kärnfulla typer är fyllda av intensivt liv. 

Josefina Bengts berättar raskt och fyndigt, med humor, 

bredd och stor slagfärdighet. Också hon använder ofta direkt 

anföring och talspråket återges då på pernåmål. Själva sättet 

att berätta står den muntliga framställningen mycket nära. 

Karin Granit har i en inträngande studie över Josefina Bengts 

liv och diktning visat, hur mycket författarinnan i detta av- 

seende liksom i fråga om ämnesvalet har lärt av A. J. Nygren. 

Men endast i yttre måtto. Josefina Bengts berättelser är ge- 

nuint framsprungna ur hennes egen ingivelse. 

Om Nygren och Josefina Bengts företer likheter med 

varandra kan vi inte finna en större kontrast till dem än en 

samtida österbottnisk författare som fem år efter Josefina 

Bengts debut första gången framträdde i tryck med berättel- 

sen Liksom i fornsagan. Paul Verner Lybecks alstring skiljer 

sig från all annan framställning av finlandssvenskt folkliv. 

Det är inte bara berättelsen med samma namn som närmar sig 

fornsagan till stil och innehåll, det gäller alla hans noveller utom 

Den siste majgreven, men den hänför sig inte till vårt ämne i 

kväll. I en av Lybecks populäraste historier Mats Matsson Dala- 

backa är både män och kvinnor storvulna och yverborna och 

den lille 10-årige sonsonen Mats Matsson är närmast en jarl 

i miniatyr ur en isländsk saga. Personerna talar ett arkaise- 

rande fornåldrigt språk, mängt med bibliska vändningar, som 

knappast har talats av någon människa, allra minst av bönder 

i 1800-talets Österbotten. 
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Paul Verner Lybecks noveller, som först efter hans död 

gavs ut i samlad upplaga, väckte stor förtjusning hos samtiden, 

men det kan inte nekas att en del av glansen kring dem har 

bleknat med tiden och att det är någonting ihåligt och alltför 

bålstort i hans människoskildring. 

Vid sekelskiftet kom också Åland med i den finlandssvenska 

orkestern — i Flickan på Inderskär fanns det som redan nämn- 

des inte mycket specifikt åländskt. Målarinnan Hanna Rönn- 

berg, som inte var infödd åländska, men ända från nittitalet 

under längre perioder hade vistats på Åland, bl.a. i den kända 

målarkolonien i Önninge by, berättar i sina fyra novellsam- 

lingar, den första 1899, med djup förtrogenhet om åländskt liv. 

Hon skriver om vågsamma postfärder över Ålands hav, om 

bröllopsfester med glad åländsk bröllopsståt, där värdarna 

under musikens toner dansar in med de fyllda faten, om gravöl 

som räcker i tre dagar och där man äter, dricker och är glad. 

I andra noveller visar hon sig som en kunnig människoskildrare 

med god blick för särarten hos de karaktärer hon tecknar, som 

t.ex. i berättelsen om mannen som obekymrad om omgivnin- 

gens hån genomförde sin idé att göra ett gammalt vrak 

till en sjöduglig farkost, som helt levde för och med sin galeas 

och själv bröt samman då en höststorm slog hans livsverk i 

spillror. För övrigt är Hanna Rönnberg en av de få skön- 

litterära författare, som också har skildrat liv och förhållanden 

bland estlandssvenskarna. 

Som ålandsskildrare framträdde också saltvikfiskaren Erik 

Karlsson-Ramsdahl som under seklets första decennium gav 

ut ett par anspråkslösa skildringar, av vilka den ena, Rannö, 

behandlade utskärsfiskarnas strävsamma tillvaro och den 

andra, Amerikafarare, emigrationsproblemet ur åländsk syn- 

punkt. Erik Karlsson-Ramsdahl är en av de få autodidakterna 

i den tidens finlandssvenska litteratur. 

Innan vi är framme vid det rika 1910-talet i vår diktning, 

får vi inte glömma att ägna John William Nylanders produk- 

tion några ord. I sina förträffliga skildringar ur sjömanslivet 

i de fyra banden Sjöfolk rör sig Nylander visserligen till stor 
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del i en främmande miljö, men han ger också finlandssvenska 

folktyper som berättigar honom till en plats bland våra folklivs- 

skildrare. Låt oss nämna den gripande berättelsen om Djup- 

viksfiskaren som drunknade på Porkalafjärden under försök att 

rädda sin lilla gosse som hade fallit över bord eller, som mer 

karakteristisk för författaren, skildringen av hans första rym- 

ningsförsök, då han gjorde sin andra långresa som däckspojke 

på åbobarken Esmeralda och tillsamman med Lundström och 

Kalle Hägglund försökte rymma i Pensacola. 

Liksom tiotalisterna i Sverige med Hjalmar Bergman, 

Ludvig Nordström och Elin Wägner i spetsen i sin produktion 

med intresse omfattar småstaden och hembygden med dess 

folk, har Finlands svenska litteratur vid samma tid ett flertal 

diktare som — visserligen i olika grad — på konstnärlig prosa 

och med ett psykologiskt grepp på ämnet skildrar finlands- 

svenskt folkliv, dels allmogen på landet, dels hantverkare och 

lägre medelklass i staden: Runar Schildt, Arvid Mörne, Sigrid 

Backman, Henrik Hildén, Jacob Tegengren, Ernst V. Knape, 

Alexander Slotte, Helle Hellberg, Eva Ljungberg genom sina 

Raumohistorier och Helena Westermarck genom sin folklivs- 

skildring Vägvisare, ehuru bägge egentligen hör till 90-talet, 

samt något senare Gustav Alm, Hugo Ekhammar, Elis Selin, 

Jarl Hemmer, J. J. Huldén, Anna Bondestam, Ragnar Rudolf 

Eklund m.fl. Vi kan inte i kväll dröja vid dem alla. 

Under åren 1916-19 skapar Runar Schildt i snabb följd 

sina räfsbackanoveller: Regnbågen, Rönnbruden, Prövningens 

dag, Hemkomsten, alla förlagda till Antby med omnejd strax 

utanför Lovisa, där Schildt hade lekt i stugorna och på svina- 

vallen under sin barndoms lyckliga sommarveckor hos sin 

mormor. I dessa noveller har han skänkt oss människor som 

lever med ett intensivt liv, verkliga och på samma gång i 

förklarad gestalt. Det östnyländska understryks inte utom 

här och där genom ett dialektord eller en genuin vändning. 

Schildt ser personerna konstnärligt, psykologiskt, rent mänsk- 

ligt. Så Rönnbruden, skomakarns Gustava, som den trollkun- 

niga Smissgumman och den försmådde tattarynglingen Ardi 
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Westerback hade vigt vid rönnen ute på gårdsplanen, så hon 

enligt folktron inte kunde leva mer, då trädet sågades av för 

järnvägen som skulle dras fram över platsen. Så Prinsas-Mari, 

outtömligt uppfinningsrik i sin moderskärlek, då det gäller 

att skydda den förlorade sonen Albin, den ende i byn som 1918 

hade gått med de röda och nu hade kommit tillbaka från 

Ryssland och höll sig dold i Grindas skogslada. Till och med 

den snikne och självsäkre Kuggashusvärden, som dock såsom 

professor Gunnar Castrén har påvisat, mer än någon annan i 

Schildts räfsbackadiktning är verklighetsbetonad, omges av 

en förklarad atmosvär. Läsaren har en känsla av att ett under 

kan ske vilket ögonblick som helst. Vi minns Kuggasvärden i 

all hans ynkedom, hur han ångrade sin silvertvåmark i krymp- 

lingens sparbössa och bytte ut den mot ett par kopparslantar, 

men sedan ville ge månghundrade mark för att ha den handlin- 

gen ogjord, då man i byn började undra om det kanske var 

Frälsarn själv som i krymplingens skepnad hade hälsat på i 

Räfsbacka för att pröva de sina. Upptakten till novellen med 

det frikyrkliga bönemötet i Kuggas stuga och gamla Lovisas 

fråga när man kunde vänta Frälsarns återkomst till vår jord 

utgör en ypperlig bakgrund. 

Men det är inte bara räfsbackamiljön Runar Schildt skapar 

under dessa år. Sommaren 1919 skrev han Karamsinska hästen 

som hör till det allra bästa han har gjort både som miljö- och 

människoskildring. Miljön är det småfolkets Helsingfors som 

han så mästerligt har återgett. Novellen handlar som vi minns 

om tapetseraren Wilenius och hopplösheten i hans liv sedan 

hans hustru plötsligt hade dött, hon som hade varit styrkan 

och stödet i hans tillvaro. »Hon tvättade kläder i en tvättinrätt- 

ning högt uppe på Högbergsbacken. Flera gånger om dagen 

fick hon dra hem en handkärra full med tunga linnekläder, men 

oppför brantaste backen gick det i språng för henne, och 

ibland sjöng hon, när det var som allra tyngst. ‘Karamsinska 

hästen’ kallade kamraterna henne, för på den tiden fanns här 

i staden en fin fru som hette Karamsin och hon hade de vack- 

raste och snabbaste hästarna i hela Finland ... » 
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Samma miljöer som Runar Schildt har tecknat med så 

obestridligt mästerskap känner också Sigrid Backman i grund. 

Efter sina första böcker med mer lyriskt och graciöst hållna 

noveller utan preciserad miljöteckning för hon oss redan i 

Ålandsjungfrun 1919 till den landsbygd vid språkgränsen 

i Östra Nyland som hon även senare återkommer till. Men 

vare sig hon som i Den gamla spinnrocken berättar om männi- 

skorna på en idyllisk bondgård »i de förtrollade tingens da- 

gar ... då själva livet var släkt med dikten och poesien» 

eller för oss till Familjen Brink i Gökungens gränd i huvud- 

staden, så drivs hon — som hon själv har formulerat det — av 

sin kärlek till homo sapiens. Det är i all synnerhet de »små» 

och mest elementära av släktet som hon intresserar sig för och 

hon har lyssnat till hur tusende av dem har reagerat för tidens 

och idéernas vindspel. Med ömhet och underfundig humor 

tecknar hon dessa människor, ofta i skälmska dubbelbottnade 

formuleringar. Så snickaren Hölander och den filosoferande 

skomakaren Brink vid sin läst, generös, vidsynt, hårt prövad, 

och hela hans familj: den blida religiöst svärmiska hustrun 

Edla och de fyra barnen som av politikens vindar drivs in i 

var sin fålla. l mer än en av sina böcker opponerar sig Sigrid 

Backman mot politiseringen av livet. Politiken utarmar det 

och bidrar till att göra vår blick på medmänniskorna schema- 

tisk och hård. Sigrid Backman skildrar de fattigas enkla dröm 

om frihet och lycka, men den står i strid med vad nutidslivet 

med asfalterade gårdar och hyreskaserner har att ge och 

harmonierar mera med den stilla idyll som representeras av en 

kvarglömd träkåk med en gammal rönn på gårdsplanen och 

några tomma packlådor för barnen att leka i. De människor 

som har hennes djupaste sympati är dem vi med författarinnans 

terminologi kunde kalla »de fåvitska trollen», de osjälviska 

som likt Malénskan i Familjen Brinks öden delar sina omsor- 

ger mellan onda och goda eller likt Petrus Bagge, stortrollet av 

Guds nåde, inte kan se en ensam människa utan att breda ut 

armarna mot henne. oförglömlig i sin ömsinta humor är skild- 

ringen av julkvällen i det baggeska trollboet — av allt att 
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döma Sigrid Backmans eget hem — då familjefadern till över- 

raskning för de sina hade inbjudit tvättkonstnärinnan madam 

Svärd som bodde ensam i vindskupan ovanpå stallslidret och 

familjevedhuggaren Abrahamsson som bodde i stenfoten att 

tillbringa helgaftonen med dem. Malénskans sista replik efter 

tragedien i Gökungens gränd »Gud vare tack och lov för att ni 

ändå inte har blivit hatiska ... Bivaren framför allt annat 

edert hjärta, för därifrån utgår livet» innehåller säkerligen en 

god del av Sigrid Backmans egen livsvisdom. 

Till Nyland, närmare bestämt till Kyrkogårdsön i Porkala, 

för oss också Henrik Hildén i sin roman om Storön, 1913, som i 

vissa delar ger en fängslande skildring av storöfolket under 

senaste sekel. Senare skänker han oss sitt vetande om den 

nyländska landsbygden, dess natur, traditioner och historia 

i sina tvenne volymer Strövtåg i Helsingforstrakten och Väst- 

vart med morgontåget. Men de människor som befolkar dessa 

nejder har han inte skildrat mer känsligt än i den postuma 

novellboken Hjärtats tider, där särskilt den ofullbordade 

berättelsen om den lame ynglingen Norrsunds-Mikael vittnar 

om inlevelse i en medmänniskas lidande. 

Nyländsk miljö möter vi också i Hugo Ekhammars roman 

Under torparsolen. Boken kom ut 1922 och författaren ger i den 

en stilistiskt framstående och sakligt präglad skildring av 

lantarbetarnas och torparnas hårda liv. Handlingen är lokali- 

serad till västra Nyland, Raseborgstrakten, och bäres upp av 

författarens starka sociala och nationella intressen. I den i viss 

mån självbiografiska debutromanen Det norrfångna landet 

behandlas bl.a. folkbildningssträvanden uppe i Österbotten, 

där förf. en tid arbetade vid en folkhögskola. 

Den bland våra diktare som djupast och mest helhjärtat har 

identifierat sig med Nyland och dess folk, ja med hela den fin- 

landssvenska folkstammen, som också möter oss på snart sagt 

varje sida i hans alstring är Arvid Mörne. Den jord där vår 

egen stam bor och bygger hade hans kärlek och denna kärlek 

var den höga innebörden i hans liv. Det har han själv vittnat 

om i konstnärligt fullödiga dikter, i uppsatser, tal och prosa- 
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verk: ja, hela hans liv var ett vittnesbörd därom. Under vårt 

sekels andra decennium framträdde Mörne som prosaförfattare 

med tre band noveller Strandbyggaröden där han berör livs- 

frågor för vår folkstams framtid sådana som jordfrågan och 

klyftan mellan städernas svenskar och landsbygdens. I ett 

av banden hyllar Mörne våra lagtrogna lotsar vid lotsverkets 

förryskning. De sprättade bort den röda bården från sina segel 

och sökte sig nya arbetsfält hellre än de bröt mot Finlands 

lag. Men Mörne anklagar också samhället för otack, då man 

glömde bort lotsarnas handlingssätt, lämnade dem utan stöd 

och lät dem föra en tung och oviss kamp för brödet. 

Arvid Mörne har skildrat vårt kustland i dess olika uppen- 

barelseformer. I romanen Kristina Biur som försiggår under 

Stora ofredens tid är handlingen förlagd till Österbotten. Ett 

av hans vackraste prosaverk Inför havets anlete har inspirerats 

av vistelser i Nagu och Korposkären. Åland, »de tusen skärens 

land, det vilda, väna», Kökar, Jurmo stiger fram i hans dikt- 

ning. Men framför allt Nyland, särskilt Porkalabygden. I sin 

sista prosabok, Det förlorade landet, ger han bilder just av den 

befolknings liv i vars mitt han har levat och diktat under ett 

kvartsekel. 

Med sitt starka temperaments okuvlighet satte Arvid 

Mörne in hela sin auktoritet, då det gällde livsbetingelserna för 

Finlands svenska stam. Härvid kände han sig — såsom Hans 

Ruin har framhållit — som målsman för en demokrati byggd 

på de stora humanitetsprinciperna. Frihetens, jämlikhetens, 

broderskapets anda krävde, att det ena folkelementet fick 

leva lika väl som det andra. Hans känsla stegrades blott av 

den uppfattning han företrädde, att det inte fanns en så ensam 

allmoge som den finlandssvenska: smått sedd över axeln av 

sin bildade klass, betraktad med ovilja av folkmajoriteten 

som önskade höra endast ett språk i Finland och bortglömd 

av stamfränderna i Sverige som kallade dem — finnar. Mörne 

understryker ofta betydelsen av att hålla begreppen sakligt 

klara. De tre orden finsk, finländsk, finlandssvensk hade var 

sin betydelse. Att kalla oss vid ett annat namn än vårt eget 
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var ägnat att dölja vår existens. Både som diktare och män- 

niska var Mörne en vägvisare, en hövding. 

Under det rika decennium vi är inne på debuterade åländ- 

skan Helle Hellberg med novellboken Folk i skären 1913. 

Sedan dess har författarinnan trofast i bok efter bok skildrat 

dels åländskt, del nyländskt folkliv. Hon ser utan idealisering, 

men hävdar människovärdet hos den ringaste bland »skym- 

ningens barn». Helle Hellberg har också — måhända under in- 

flytande av den naturälistiska statarskolan i Sveriges trettitals- 

diktning — gett oss de två statarromaner vi har i vår littera- 

tur: Livet, det är viktigt! och Neckermans. Böckerna, som 

skildrar rotlösheten och slitet i statarnas liv på två nyländska 

herrgårdar, har kanske till följd av att de kom ut under kriget 

glidit mer omärkligt förbi än de vore förtjänta av. Till senaste 

jul gav Helle Hellberg ut den nyländska bondehistorien Stigen 

över ängarna. 

Ålandsskildringarna i vår litteratur fick på 1930-talet ett 

par beaktansvärda tillskott genom Jarl Hemmers roman 

Morgongåvan och Sally Salminens prisbok Katrina. Hemmer 

hade på tjugutalet förlagt sin episka dikt Rågens rike och 

passionshistorien Fattiggubbens brud till sin österbottniska 

hembygd, men det är ett intressant faktum att han har gett 

sitt bästa i genren i det inspirerade inledningskapitlet till sin 

åländska skildring Morgongåvan. Det var på Åland — »du 

ljusa land» som han kallar det — han slog rot, sedan ungdoms- 

kriserna hade lett stegen bort från Österbotten. I Hemmers 

diktning — också i hans folklivsskildringar — utgör de etisk- 

moraliska problemen grundmotiv. Så också i Morgongåvan, 

där ung kärlek övervinner gammalt hat. Hemmers natur- 

skildring firar som vanligt triumfer i denna bok. Ålandsnaturen 

lever i storslagna scenerier, i utsökta väna detaljer. Språket är 

mängt med dialektalt färgade ord och vändningar som bidrar 

att ge skildringen lokalfärg. 

I Sally Salminens bok Katrina är det däremot karaktärs- 

teckningen, personkarakteristiken som främst väcker intresse. 

Boken handlar om en åländsk sjömanshustrus liv från den 
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stund hon uppe i sin hemtrakt i Österbotten möter sitt öde i en 

skrytsam åländsk sjöman. Hon kommer till förhållanden som i 

intet avseende motsvarar dem han har förespeglat henne, 

men utan att rygga och utan att ställa honom till svars för 

hans bedrägliga uppträdande går hon tappert igenom yttersta 

fattigdom och förödmjukelser utan att brytas eller uppge 

sin individualitet. Efter Katrina har Sally Salminen gett ut ett i 

antal romaner och en på barndomsintryck baserad åländsk 

skildring Barndomens land, men än så länge torde Katrina 

kunna betecknas som hennes bärande litterära insats. Sally 

Salminen är en av de få autodidakterna bland Finlands svenska 

författare. 

Åländska förhållanden behandlar också hennes syster Aili 

Nordgren i sin roman Visa en väg. Aili Nordgren debuterade 

1940 och huvuddelen av hennes av social rättfärdighetskänsla 

präglade produktion hänför sig till 1940-talet. Vi har därför 

inte möjlighet att i kväll dröja vid den. 

Dels till ålands-, dels till helsingforsskildrarna inom vår 

litteratur ansluter sig Edith Unnerstad i sina två första i 

egentlig mening skönlitterära böcker: Gården vid Rödbergs- 

gatan och Boken om Alarik Barck — bägge kom ut vid mit- 

ten av 30-talet. Edith Unnerstad, vars senare böcker huvud- 

sakligen har rört sig i rikssvensk miljö, är född på Åland och 

har tillbringat en del av sin barndom i Helsingfors. Debut- 

boken ger en livfull och färgrik skildring av ungefär samma små- 

borgerliga helsingforsmiljö som möter oss hos Sigrid Backman 

och Runar Schildt. Tidpunkten är de upprörda åren efter sekel- 

skiftet och vid det första världskrigets utbrott. I sin andra 

bok ger författarinnan en initierad mariehamnsskildring med 

skeppsredaren och affärsmannen Alarik Barck som huvud- 

person. 

Hittills har Åboland varit rätt sparsamt företrätt i den 

finlandssvenska folklivsdikten. Frånser vi Mörnes utskärs- 

skildringar har landsdelen representerats endast av Parus Ater 

och den för tidigt bortgångne lyrikern Frans Österblom, båda 

verksamma i Kimito. I början av trettitalet framträdde Elis 
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Selin, som under sin tjänstgöring som präst i Hitis, har kom- 

mit i nära kontakt med utskärsfolket och dess hårda levnads- 

villkor. Debutboken hette Utskärsfolk och titeln täcker också en 

stor del av hans senare produktion. Vederhäftigt, med klokhet 

och värme skildrar han hitisbornas värld, det karga landska- 

pets egenart och människornas oavlåtliga kamp för sin utkomst. 

Selins senaste bok Midsommarlek kom ut till julen 1950. 

Österbotten har alltid varit ett lyrikens förlovade land. 

Också under det skede vi nu är inne på blommar den lyriska 

dikten på de bottniska slätterna. De flesta av dessa lyriker 

med undantag av Joel Rundt har också framträtt som pro- 

saister inom det område det idag är frågan om. Jacob Tegen- 

gren som i sin lyrik har gett så mycket av den österbottniska 

naturens särart gestaltar i tvenne samlingar prosanoveller 

(1918 och 1920) helstöpta karaktärer, ordkarga, styvsinta. 

Rasmus Teel, som vapenlös tar vargen vid öronen och leder 

den hem till sin gård, där den övermannas, den hårde Klas 

Juth som så grymt låter sin dotter umgälla, att hon fattat 

kärlek till den ensamme främlingen på fäbodvallen, Thomas 

Karr, som inte mäktar bära skammen över sin hustrus otro- 

het — de är äkta, om än inte psykologiskt nyanserade. Som 

man kan vänta hos Tegengren lever landskapet sitt intensiva 

liv i skildringen, än i storm, än i stilla stjärnljus. 

Ernst V. Knape som också han tidigare framträtt som lyri- 

ker med starkt sinne för österbottniskt landskap och öster- 

bottniskt kynne — jag behöver endast påminna om Män från 

slätten och havet — visar sig i sin novellsamling Österbottnin- 

gar som kom ut 1916 vara även en god berättare. Sälskyttarnas 

liv och deras vilda brännvinsorgier bland drivisarna i yttersta 

havsbandet, fjärranlängtan till Amerika, de religiösa väckelse- 

rörelserna som likt epidemier går över landsdelen visar olika 

sidor i det österbottniska lynnet. Stark ursprunglig känsla, 

som stundom tar sig våldsamma uttryck, fantasirikedom, 

handlingskraft — det utmärker Knapes österbottningar. 

Alexander Slotte, som i början av vårt sekel debuterade som 

dramatiker och väl har gjort sin mest bestående insats genom 
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sina dikter i folkton, ger nu ut sina två samlingar novellistiska 

skildringar av karlebynejdens folkliv. De bästa av dem bäres 

upp av Slottes förtrogenhet med ämnet, hans blick för det 

karakteristiska hos de människor han skildrar och hans humor. 

På 30-talet sluter sig också journalisten och pedagogen 

J. J. Huldén, tidigare bekant bl.a. genom sin biografi över 

folkbildningskämpen Anders Svedberg, till de österbottniska 

hembygdsskildrarna. Hans hittills enda roman, den av allt 

att döma självbiografiska Janne Stubb söker sin väg, rymmer 

intensivt sedda, temperamentsfullt utformade bilder ur folk- 

livet i Munsala, medan författaren i sin Resa i Österbotten ger 

en rapsodiskt hållen totalbild av landskap och människor i 

hela det svenska österbottniska bosättningsområdet. 

En mycket framträdande plats bland de författare som har 

skildrat österbottniskt liv intar Gustav Alm med sina psykolo- 

giskt och stilistiskt högtstående skildringar från den sydöster- 

bottniska skärgården i boken Fångstmän, 1924. Utskärsensam- 

heten, motsättningen mellan dem som har sin bärgning ute på 

havet och dem som kan »mätas i mantal eller taxeras i råg» 

är ledmotiv i novellerna. Det kan vara ett psykologiskt prob- 

lem som i novellen om Zachris-Matt som mest har levat som 

fiskare ute i havsbandet, medan hustrun har skött gården uppe 

i land. Trots sin längtan hem kan han inte trivas bland kiv och 

trätor i den odlade bygden, där åkrar och ängar för honom ter 

sig som gammal sjöbotten med en tryckande, kvävande frukt- 

barhet. Han måste tillbaka till ensamheten och det hårda 

fiskarlivet. 

Problemet kan också vara socialt som i den långa novellen 

Kungen och hans dotter, något av det allra yppersta vi har i 

genren i vår litteratur. Örikets kung, gamle Granholmarn, har 

skärfolkets urgamla hävd på den jord han har odlat upp, men 

bönderna uppe i land som har pappersrätt till jorden låter 

skövla skogen så Granholmarns boning ligger blottad för 

nordanstormarna. Denna massavverkan är ett helgerån för 

Granholmarn. För honom har varje träd sitt eget liv och syfte, 

som vår Herre på förhand bestämt dem för genom växt, form 
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och resning. År efter år har Granholmarn vakat över dem med 

sitt faderliga öga och glatt sig åt, hur de växte och artade sig 

för att en gång under hans förfarna hand fylla sin uppgift i 

livet, bli skötgistor, båtvirke, fjärdingskimmar. De var en del 

av honom själv, liksom hans arbete, hans tankar och hans 

planer var delar av honom själv. Och nu gick yxan och sågen 

över dem. Skoningslöst och obarmhärtigt. De som inte fyllde 

måttet propsades ner och radades i staplar. Det är två olika 

världar som möts: profithungerns och bygdekulturens. Och 

Gustav Alm har förstått att utan idealisering också i fortsätt- 

ningen låta kungen och hans dotter företräda den gamla 

bygdekulturen. »Lödig», »äkta», det är de epitet Erik Kihl- 

man med full rätt ger Gustav Alms personkarakteristik i sin 

utmärkta essä över författarn. 

Till österbottnisk miljö förlägger också Anna Bondestam — 

själv född i Österbotten —- de flesta av sina skildringar. 

Medan Hemmer gärna såg problemen ur allmänt etisk 

synvinkel, är den sociala aspekten dominerande hos Anna 

Bondestam. l romanen Elna Johansson 1939 skildrar hon med 

stark social betoning ett grått och trist kontoristöde. I Lågt 

i tak föres läsaren till krisåren i början av 30-talet och deras 

återverkningar — både socialt och politiskt — bland arbetare 

och småfolk i en österbottnisk fabriksstad. Anna Bondestams 

senaste och bästa arbete Klyftan är en av de få skönlitterära 

skildringar, där medborgarkriget 1918 ses ur den förlorande 

partens synpunkt genom en känsligt reflekterande elvaårig 

flickas ögon. 

Sällan har Amiels sats att »ett landskap är ett själstill- 

stånd» haft en större tillämplighet än då det gäller Ragnar 

Rudolf Eklunds diktning. Både hans lyrik och hans prosa, inte 

minst hans aforismer, gömmer bilder av österbottnisk natur 

och miljö, sedda genom ett säreget meditativt temperament 

och formade med osvikligt säker konstnärlig instinkt. Finare 

och renare än någon annan har han kunnat ge Österbottens 

själ: gränslösheten över slätten, älvens brus där den slår sina 

skumkransar kring stenarna, söndagsstillheten med rummet 
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fullt av sol och »Helga sabbatsmorgon» pärlande i klara toner 

från köket där mor är sysselsatt. 

R. R. Eklunds föräldrar hade flyttat in till Nykarleby från 

landsbygden därutanför, »en smått putsad torva från utmar- 

kerna, inflyttad i småstadens trädgårdsjord». Deras släkt och 

umgänge hörde till den österbottniska allmogen. En del av 

dem skymtar förbi i Liten drömmarpilt och Ny dag börjar, där 

Eklund går tillbaka till sin barndom och ungdom. Tyngdpunk- 

ten vilar givetvis helt på drömmarpiltens utveckling, perso- 

nerna i övrigt är endast nödvändiga beståndsdelar i miljön: 

mormor som brukar sitta vid den heta spisen och röra i gröt- 

grytan, farmor som är läsare, den frågvisa kardborren jungfru 

Julia, Grann-Greta som ofta sitter och gråter för att männi- 

skorna är så elaka mot henne, amerikasläktingarna, men först 

och sist far och mor vilka han tecknar med en ömhet i ton- 

fallet som inte är att ta miste på. Medan pappa levde, det var en 

underbar tid ... Det är far som har låtit texta tavlan där det 

står: Guds kraft är mäktig i de svaga. Någonting stannade i 

stöpet när far dog. Den stilla fromheten hos föräldrarna kom- 

mer vackert fram i motsats till den något teatraliska sekteris- 

men hos fripredikanten Enoksson i Eklunds roman Himmels- 

timran. 

R. R. Eklund har ett rikt och skiftande register. Den del av 

hans produktion, som faller under den synvinkel vi har anlagt 

i denna framställning, är inte den väsentligaste i hans diktar- 

gärning, men betydelsefull nog att ställa honom i allra främsta 

ledet bland våra österbottniska hembygdsdiktare. 

Också under det senast förflutna decenniet har flera för- 

fattare framträtt, vilkas arbete helt eller delvis hänför sig till 

de motivkretsar det här har varit fråga om. De flesta av dem är 

dock ännu så i början av sin författarbana att det är svårt att 

än så länge uttala sig om deras insats i vår svenska litteratur. 

Vi kan bara konstatera, att denna nya generation ger löften 

och vi hoppas att den jämte annat måtte skapa den stora vitt- 

syftande samhällsskildring vi ännu saknar. 

Man har ofta på olika håll förebrått vår finlandssvenska 
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diktning, att den växer fram på en trång aristokratisk bas, 

är utan rötter i vår egen jord och således saknar framtid. Det 

verklighetsfrämmande i detta betraktelsesätt ligger i öppen 

dag. I den finlandssvenska litteraturen, så mångskiftande till 

motivval, uppfattningssätt och konstnärlig gestaltning, intar 

den dikt som direkt hänför sig till vår egen folkstams liv och 

öden, inte bara kvantitativt utan också kvalitativt en plats 

som gör att alla sådana påståenden faller på sin egen orim- 

lighet. 


