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FOIiORD

Det kul,de l:inrna stol1 till follipsykologislia, politislra
och nationella betraktelser att det inte finnes nigon
aktuell och lntt tillgiinglig shildring av finlandssven-
skarna pi den svenslia bokmarltnaden, fastln intet folk
stir Sveriges folk siL nila, Gemensam hd.rstamning, sex-
hundra irs gemensam historia och gen-rensamt moders-
triLl, allt detta inom en kulturklets, sorn sannerligen inte
dr si stor att ragon de1 dirav har rird att vara sig sjilv
nog, blir en vidjan, sou.r inte fir fcirklir.rga ohirrd, vad

som 5.n sker och hur r.i in rai t6nka oss Nordens fram-
tida iiden.

Ftir att i nigon mi.n rida bot pi den bristande kiinne-
domen om fir.rlandssvenskarna hdr i Sterige vinde
sig utgivaren av denna bok till prolessor Hugo E.
Pipping i Helsinglors med tanken pe att fi till stind
en sarnling uppsatser om finlandssvensk politik och kul-
tur. Fijrslaget vann genklang och magister Henrik Antell
i Svenska Folkpartiets centralstyrelse iLtog sig godhets-
fullt att vidtala frirlattare i Fir.rland, efter att vid ett
samn.rantr5ffande i Stockholm ha iiverlagt med utgivaren
on.r bokens alhainna karaktir. Pi l.rans lott har silunda
fallit det besvdrligaste uppdraget. Allt har inte gett se-
som vi tdnkt oss. N,Ien en hel del representativa bidrag
ha likvdl influtit. Utgivaren ir dock livligt medveten om



Ii;rord
att prcsentationen av finlandssyenskarna kunde \iara
fullst;indigare och att mycket saknas. I)et dr ftirklarligt
orr-t under ndrvarancle fdrhirllanden mingen icke kunnat
uppbringa den ro som behor.ts fiir skrivarbete.

Boken salinal ett statistiskt kapitel. Me11 {6r att ge en

forest:illning om fir.rlandssvenskarnas antal och fdrdel-
ning irar utgivaren bett magister -t\nte1l on.r nigla sif{er-
uppgi{ter fcir fdrordet: il r9.1o uppgick den svenska

befolkningen i Finland till 353 985 personer, av vilka
2r5o33 voro bosatta p:i landsbygden och r38952 i ste-

clerna. Dcn iiyen iigande delen av den finlandssvenska

befolknilrgen Lr silultda landsbefolkning, som i huvud-

sal< bebor rent svenslia e1ler tvisprikiga socknar. Fler-
stides ldngs Finlalrds lirnga kust linnas socknar lika
svenska som de ilindska socknarna.

Pi landsbygden arbetzrde san.rma ir (194o) 5Tq ldgre
svenska folkskolor, .55o htigre och dessutont zr fiirbele-
dande skolor. Landsbygdeus skoh,iisen liompletteras
ytterligare n.recl r6 folkh6gsliolor. I stiderna funnos
r98 svenslta folliskoleklasser ldrdelade p5. 76 klasser

I-II och rzz klasser III-IV med saramanlagt 5 o85

elever. Det sammanlagtla antalet elever i landsbygdens

liigr e skolor var c : a 3r ooo. Totalsumman elever i ligre
sliolol upptas i den officie1la statistiken til1 36 r43 ftjr
skoliret r94o-4r. De 16 f oliihiigskolorta hade 6zz
elever. De svenska 1ir domssl<olornas antal var 4l n-red

sammanlagt 8 333 elever. Ytterligare verkade 6 arbetar-
institut med :344 elever, tvi h6gre {olkskolesemina-

lier med r38 elever och ett ldgre med 20 elever.

Llgges hlrtill att ir rg,+r utkommo z5 svenska tid-
ningar och 9e tidskrifter, si ge siffrorna i all sin knapp-
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het likvi1 en bild av en 1relt pi sr.enska arbetande sam-
hdllskropp av icke ringa betydelse, bide rned hinsyn till
dess storlek och betydelse i Finland och med hinsyn ti1l
storleksordningen av Sveriges folk.

Olika sidol av liyet inom denna san.rhillskropp bely-
sas av de medverkande fdrfattarna, iven med beaktande
av historiska synpunltter. Boken viinder sig dirigenom
till lisare, grupperade kr.ing vitt skilda sar.r.rhd.ilsupp-

gifter i Sverige. N{en vid siclan av sitt uppdrag att ge
upplysuing si har der.r ocksiL ctt annat sy{temi1: den
skall r.r.rellan raderna bringa ett budskap til1 a1la der.lr

som ha en levande kd.nsla liir den svelska stam och
kulturkrets de sj;ilva tillhora.

Stockhoir.r'r i r.naj 19.1,1.

Ragnqr Cranit.

7




