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D"t a. iika pllallande sorn eger.rdomligt att fore-
komsten av en ti1l nationaliteten svensli befolkning i
Finland aldlig synes ha rihtigt ingitt i det ailn.rinna

medyetandet i Sverige. Naturligtvis lr Icirhirllandet kint

- och r,:il kint - av talrika svenskar. NIen in flem
torde fcirestllla sig, att de svensktalande i Finland endast

bilda en fitalig iiverklass, en kvarleva friin den tid, di
svensl'an var rikssprik ocksiL i Finland och dirigenora
kon.r att bli de bildades spr:rk. Och minga iro de, som i
finlandssvenskarna endast se finnar, som behdlska ocksi
det svenska splil<et.

Sannolikt grunda sig dessa n.rissuppfattningar 6t-
n.rinstone till betydande del pi det vilseledande sprik-
bruk, sort betecknar alla i Finland hemmahiirande per-

soner sfrsom finnar. Ordet nyttjas alltsS. i bide geogra-

fisk och nationell n.rening, och de bida betydelserna ha

flutit ihop. Logiken dr f6ljande: en invinare i Finland
:ir finne; en finne tillhcir en annan nationalitet an sven-

skarna; al1tsi. ir en invirnare i Finland icke av svensk

nationalitet. Eurellertid ir det si, att det folk, som i
Sverige kallas det finska, icke ir i nationellt hdnseende

enhetligt. Det har uppstett genom att olika finska stam-
mar ha vuxit samman till en nation och genom att med

denna nation dessutom har fcirenats ett redan fdre denna
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Eirik LI ornborg
sammanyexningsprocess till det nuvarande Finlands
kuster och skzirgiLrd:rr inllyttat svenskt folkelelr.rent, som

intill ndnarandc tid hal bevarat sitt sprik och - trots
en siikerligcn stark blodblandning iven sina svenska

iynnesdrag och ett levande medvetande orr sin svenska

nationalitet.
Dct kan vara skil att piminna om att ett folk, en

nation, kan vara och ofta - kanske oftast - iir sam-

marsatt av olika nationella element, mer eller n.rindre

fast hopvuxna med varandra. Ett folkslag, en nationa-
litet, Ar deremot en grupp av minniskor nred samma

sprik oc1.r vanligen iiven med gemensam hirstaraning
sedan linga tider tillbaka. Natiolen ir en skapelse av

historiska hindelser och politiska frirhillanden, nationa-
liteten ir nirmast en biologisk produkt, ehulu ofta nog
pi.r,erkad ocksi av historiska faktorer. Praktiskt taget

alla stiirre europeiska folk kunna utan svS.righet pivisas
besta av ursprurgligen skilda nationaliteter, men tyd-
ligast framtrider fiirhillandet inom ett par av de smerre,
det schrveiziska och det belgiska, en.redan sprikolik-
heterna dro sa stora, att ett gemensamt skrift- och hcig-

sprik icke har kunnat rlverskyla dem. Aven det svenska

folket, ehuru ett av de enhetligaste i Europa, hyser

inom sig ett litet mindretal av helt annan nationalitet:
nofrbottensf irnarna och lapparna.

{ot bakgrunden av de antydda fijrl.rillandena i.r det

inte fiirvinansviirt, utan snarast naturligt, att icke heller
Finlands folk i.r enhetligt i nationelit hdnseende. Lap-
parna spela ingen ro11. Men svenskarna ha utgjort, och

utgcira alltjin.rt, en betydelsefull del av den finlindska
nationen. Till nationaliteter iro cle svenskar, politiskt
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och historiskt hijra de Finland till. Sjllvfaliet 5ro de

rett starkt blandade [red finskt blod, varfii]: deras nor-
diska rastyp f6reter betydande iistbaltiska inslag, men

t. ex. tysliarna i B6hraen synas av vissa otnstindig-
heter att diima r.ara vida starkare blandade nred tjecltcr
och r6klras dock sisom tyskar.

Man har velat spira den svetrska befolkningen i Fin-
lzind rinda tillbaka till stenirldern. Hiri ligger en uPpen-

bar iiverdrift. Under si avldgsna tidsfilclrar existerade

innu icke de spriLk och de stammar, som historien har
haft att operera med, ocl, hade cn gren av de nutida
skandinar.ernas urstam redan urrder stenildern bosatt

sig i Filrland, siL hade den, isolerad sonr den var, icLe

under historisk tid liunnat betecknas sisom svensk. I)e
arkeologislta tidsiLldrarna n.ri dirfijr hir ldmnas i sido;
dct ir tillrickligt att lionstatera, att vistliga inflytelser
tydiigen gjorde sig gillande, ehuru direkt sar.nband mel-
lan der.r-r och de under histofisk tid existcrande svensk-

bygderna i allmd.nhet icke r.ned siikerhet kan pivisas.
Det enda undantaget ir jimfirrelsevis nytt: Aland harle

av fornlynden att doma svensk befolkning under den

yngre jirnildern och har alltsedan fiirblivit svenskt;
antagligen hdrde iigruppen pi. den tiden samrnan med

Uppland. Avcn i vissa andra kust- och skdrgirdstrakter
kan redan fiire korstigstiden svensk bebyggelse ha fiire-
komnrit. Filologi och arkeologi ha i vissa fall kon.rmit

till rakt motsatta resultat. Man hiller sig p6 den sdlrra

sidan, or-tr n.ran r;iknar med att de finlandssvenslia byg-
derna i stort sett ha uppkommit i sammanhang med de

svenska korstigen - alltsi i varje hd.ndelse pi en tid,
di de finska stammarna inor.n det nuvarande Finlar.rd
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iinnu icke hade vuxit salnman till ett folk och dir innu
inte nigot sammanfattzrnde namn ftir bygclefcirbunder.r

ellcr landskapet ijster on, Bottenhavct och norr or.r'r

Finska viken hade uppkomnrit.
Den finska bebyggelsen nirdde enclast i Egentliga Fin-

land piL en ltigor'l!1nda bred front fram ti1l sa]tsjijfl;
eljes skot den endast hir och ddr fram en spets i rikt-
ning n.rot nigon hamn- och handelsplats, ijver vilken
den nddviitdiga saltimporten, betalad t.red pilsverk och

frjrn.redlad av gutar, senarc iven tyskar, igde lur.n.

Kusterlla och sk:irgirdarna lirgo i stort sett 6de till foljd
ay faran ftir iiverraskande ar.rfall frin sjcin, n.ien de

utnyttjades av inlandsborna for fiske ocl.r jakt. Att
Egentliga Finland utgjorde ett undantag berodde s:iker'-

ligen pi den vidstrickta skirgiLlden, son.r i praktiken
ftirvandlade fastlandsltusten ti11 en inlandsbygd. I)et var
pi de cide kusterna, som under och efter korstigstiden
,.len sven.la bebyggclserr uppliorrr.

Denna svelsl<a kolonisation var sjdlr'fallet i behot, av
statsmaktens stiid. En gles bird av invandlare utmed en
kust, som av iLlder rdknades till inlandsbygdernas utmar-
ker, hade naturligtvis altlrig md.ktat h;vda sir rett och
trygga sin tillvalo. I,fan torde kunna utgi frin att initia-
tivet till kolonisationen hade tagits av statsmakteir, sotll
i brist pi en frir garnisonering anviindbar krigsnralit
var i behov av en lirister.r och rii<strogen befolknings
strjd i det nyvunna landet. Sirskilt viktigt var det att
trygga herravildet dver kusterna r.ned deras hamn- och
marknadsplatser, ty den som behirskade saltimporten,
han behirskade ocksi inlandsbygdelna. Statsn.raktens
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t'inl on rl s sztc.)tska bcJolkning
initiativ synes dr.en antydas i Erikskr.cjniliars ord: ,,De

satte det land med kristne lnd.n.,,
I varje fall gav statsmakten sitt stdd. Derom vittnar

redan den ildsta av de fitaliga rredeltidsurkuntier, som
ge antyclningar om fijreltomsten av en svensk kustbebyg_
gelse iistalhavs. Derr r juni Ar r3o3 sliriyer kollu[g Bir_
ger Magnusson ti1l "clon.iino Nicolao Ander.sson, prae_
fecto Finlandiae", att Michael de Lappafir.rl, Anclar cle
Sastan.rall och Tobbc <Ie Tiulta utan hinder b6ra fi. bruka
de skogsmarlier i Tavastlancl, sorl 1ronungens fcirre
hriritsman Flareld hirde Li'liiir,:iLrrr ,ler.r. De i sl,rivcl-
scn n:imnda orterna :iro synbariigen Lappfjird och
Tjdck pi SydosterboLtens liust i nir.heten av nuvarancle
Iilistinestad och Sastniola (X4erikarvia) nigot lingr.e
sd,lel ut. pi nordligrsre ,lelen rv Srlrl,urrla. LLrsr. Bide
Lappfjiird och Tjricli ha uncler historisk tict haft svensl<
befolkning, och ha s6 alltjln.rt, medan i Sastraola sjdlva
kustbremet har varit bebott av sveltskar; en svensk by
finnes dir ;innu i vira clagar.

Talet om sltogar i Tavastlancl fir icke fattas sison.r
hdnfcirande sig tiil det inre av lanrlet. Hdr dr rlet frirga
o1n tayaster[as utmarlier, som i norr strd.cltte sig inda
till Bottenviken, och med all sannoiikhet om en kust_
tralit, ty kustbor, vana vid fiske och silfingst, siihte sig

'Slicrligen inre 1i:rgr ir.it lanJ. NyoJtingar pi Irr,ren
norr orr-r Kvadren, alltsa inom norra delen av den nu-
tida osterbottnisha syenskbygden, kunna vil tdnkas be_
tecknade sisom beligna i tayaster[as skogsrlarker. pi,
tagligen l.rade Micl.rael, Anders och Tobbe utsatts fijr.
trakasserier frin tavastl:indska jakt- ocl.r fiskepartier
och rl;irfcir gitl till kungs.
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Frin irr r316 hdrrirr den ftirsta liknande notisen be-

triffancle sydv:istra Finlancl. Sagda ir dverliter "Lyde-

rus de Kyren, prefectus Finlanclcnsis", till iboborgaren

Haftmann ligenhcterna Biurstekt, I(alenningiatekt,

Svenstelit och Brytiatekt, bcligna i Nybygd. Ordet tdht,

som peliar slvil pir nyodling som pi svenska nyodlafe,

talar sitt tytlliga sprik, och att hovitsmannen pi Abo

hus Lyder (Lydeke) von l{iiren dl ijveliitaren, antyder

en av statsmaktens rcpresentanter alordnad nyodling.

D:irmed stiimmer aven f 6rekomsten av ordet bryte. Upp-

odlama ay I{allnningatlkt voro synbarligen svenskar

frirn det kust- och skargirdsomtide mellan Abo och

Nystad, sou i ildre urkunder benzimnes I(aland. Sj51va

Nybygd antages vara sedermera Sankt N{ertens (Mart-

tila) soclien i Egentliga Finland ostnordost om Abo, vil-

ken pe rsoo-talet benintnes in Nybygd, :in Nyby.

En n.rotsvarighet tiil firrhillandena i Nybygd miiter

man sannolilit i den av Yoior.itraa pevisade omstindig-

heten, att Pyhiijohi (Helgi) kungsgild i Bjiirni
(Perniii) och Ruona kungsgiLrcl i Sagu (Sauvo), vilka

socknar birda ligga i sddra delen av Egentliga Finland

syd6st om Abo, inom sina forna omriden ha att upp-

visa iiverr.zigande sveuslia byan:rurn, till n.rychet stol del

slutande pit det om nyodling vittnande biile; detsanrma

ir ftirhillandet r.r.red clen gan.rla bisliopsgirden Kuttstii
(Kuusisto). Detta synes tycla piL milrr.redveten kolonisa-

tion frin mylidigheternas sida. Girclarna i friga upp-

togos i ridemarl<erna utanfcir dc gamla bygdernas grdn-

ser. Byanamnen voro naturligtvis ursprungligen namn

pi enstaka nyodlingshenman, varfdr de lcirsta kolo-
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nisternas antal icke var stort; kolonisationen gav dirfiir
icke upphov it bestiende svenska bygder.

Ar 13z6 mciter man for fiirsta gingen namnet Nyland

i urkunderna; att det har uppkommit i sammanhalg
med svensk bosittning pi Finlands sydkust ir uppen-

bart. Redan r3z7 omnimnes inon landskapet socknen

Borgi, kort dirpi Tenala, Kyrkslett m. 11.

Frin i.r 133,1 hirrirr en urkund, som iche kastar en

enstaka ljusglimt iiver sjilva kolonisationsarbetet utan
ger en uppfattflirg av dess karaktd.r och principer. Den

z9 april nimnda ir undertecknade konung tr{agnus

Eriksson en kungiirelse till (Egentliga) Finlands, Ny-
lands, Alands, Tavastlands och Satakurtas bebyggare.
Det sdges di,ri, att nyodlingar i fyra i.r skola vara skatte-
fria och att vem som helst efter ann.ri.lan hos konungens
hcivitsman Erengisle Andersson eller hans stillftiretri-
dare m5. bositta sig i ride skogar och, sedan frihetsiren
gett tiU enda, mot skatt inneha sina odiingar, i hdndelse

utmarkernas igare icke sjilva vilja eller kunna odla
dem.

Det kan vi1 knappast rida nigot tvivel om att lik-
nande kung6relser tidigare hade riktats till befolkningen
i de kustnejder i det egentliga Sverige, dirilrin kors-
tS.gstidens sverska utvandrare i 6sterland hirstammade.
Mirkligt och fcir det av hivd och lag bundna svenska

bondesar.nhiillet betecknande ar det sitt, varpi. tvi olika
rlttsansprik anpassas efter yarandra. Ratten till ut-
marksbrulc f6r sison.r den primitivare vika fiir odlarens
besittningsritt, men den fcirra erkinnes inom si vid-
strickta grinser som mdjligt. Endast i.ker och ing samt

. Cranit Filadssr?nsLorba I7



Eirik II orn,borg
skogsmark och fiskevatten till husbehov tillerkindes ny-
byggaren, medan markerl'ra och vattnen i iivrigt sisom
fiirr stodo till hivdvunnen disposition fcir invlnarna i
den bygd, son.r av 5.1der halt ryttjanderitt til1 dem. Detta
framgir av ett par urliunder frin X4agnus Erikssons
tid, ltarakteristiska fijr det svenska vdldets och den
svenska kolonisationers art under och efter korstags-
tiden.

Den 19 december r34Z tillerkande konulg 1llagnus
genom en i Borgi ut{ildad sltrivelse {cir evirdiig tid de
"inbundna" vatten, som tillhiirde nigra byar n.red

svenska namn i grinstrahten meilan Helsinge och Sibbo
(mellan nuvarande Helsingfors och BorgiL std.der), dessa
byars befolkning. Aniedningen till konungens ingripande
var, att "socknemanner av fIattalom" med or6tt hindrat
kustbefolkningen i dess fiske. I brevet hanvisas till att
vissa namngir.na kulrgliga h<ivdingar och fogdar i 6ster-
landen, under vilken bend.n.rning landskapen <istanhavs
pi den tiden sammanfattades, redan tidigare hade till-
diirat nyliinnitgarna de ifriLgavarande vattnen.

Med socknen Hattala kan inte 6sy{tas arnat an Hat-
tula i scidra Tavastland. n4en hattulaborna kunna sjilv-
fallet iche ha komn.rit pe deo tanken att bestricla de
svenska kustborna der.as riitt till fiske i de r.rirmast
byarna liggande vattnen, om de inte sjilva hade ansett
sig aga en aldre rett. Denna bygd med svenska bya-
namn hade alftsi uppstitt pe tavasternas kustutryrarker.
I\{en si humana hade de syenska "eriivrarna,, varit, att
de icke hade hindrat de kuvade tavasterna att fortsitta
med sina fiskefdrder till de kust- och skd.rgirdstrakter,
som efter det svenska vildets utstr:ickande tiver Tavast-
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land koloniserades av svenskar. De nya kustbygdernas

allmoge gjorde endast anspriLk p5. ensamriitt till sina

"inbundna vatten", varmed pitagligen isyltas de n&'-
mast strdrderna beligna fiskevatten, som i landslagens

byggningabalk ftirutsittas vara skiftade mellan jord-
lgarna. Di det i bcirjan av r4oo-talet pebjudes, att "alla
de vicl salta s.jdn och strinderna bo, yarhelst det vara
kan i osterland, de dir inbundna r.atten hava, di ska1l

var ftrr sitt land hava vassa och virker och katsestind,
enkannerligen var fiir sin iker och ing", si s1'nes dirav
frarngi, att med inbundna vatten asyftas strandvattnen
invid de skiftade markerna.

Frin samma vinter finnes ett annat kungligt brev
rrjrande en liknande sak. Det Ar utlardat i februari r3,tr8

och tilldiimer "alla dem, som bo norr om Kumo i, i
svenska retten, alla deras gamla inbundna vatten och

strtiramar, son.r de av llder hava haft". Med "svenska
riitten" asyftas det omride, ddr beskattningssystemet var
det svenska.

Det i.r i och frir sig klart, att de anfiirda konungs-
domarna icke avs:rgo att berciva inlandsborna ratten till
havsfiske. Men detta {ramgi.r dessutor.n av det merk-
virdiga frirhiLllandet, att befolkningen i de finska in-
landssocknarna i siidra Osterbotten anda till senaste
tider agt rett till fiske liksom till kreatursbete i skir-
girden utan{iir den av svenskar bebodda kusten. Denna
riitt, son.r pe i6oo-talet uppgavs vara urgammal - och
hade den inte varit det, si hade den varit ofcirklarlig -utiivades i betydande utstrickning innu pi rToo-talet.
Under dirpi fiiljande 6rhundrade ledde den ekono-
miska utvecklingen ti11 att uttivningen upph6rde, men ln
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i dag lga vissa inlandssocknar teoretiskt ritt till delar av
Kvarkens skirgnrd.

De anfcjrda exemplen visa, att den svenska kolonisa-
tionen i Finland under korstigstiden inte endast var av
alltigenom fredlig karaktdr utan dirjimte tog all miijlig
hinsvn ti1l bestiende ritt och hivd. Om egendon.rskon-
fiskation och undantringande av en tidigare befolkning
var icke friga. De nya bygderna rcijdes i <ide kust- och
skd.rgirdstrakter, och de finska inlandsbornas rd.tt till
utmarksbruk respekterades intill gr:insen fdr nybyggar-
ras rniuimirittigheter. N{edeltidens historia har icke att
uppvisa ett motstycke till den svenska "eriivringen" av
Finland. Den tidens svenskar voro ett bondefolk med
nedd.rvd aktning fiir bondens egendom och ndringar, och
de hade ingcn hlr.liarvan ade1, vars )-ngre siiner voro
redo att dra ut fiir att spela herrar i ett kuvat land. De
svenska korstigen ledde endast till att kristen kyrka och
svensk samhd.llskuitur in{rirdes i det nyvunna landet.
Och detta i sin tur hade till ft ljd, att den svenska liust-
be{olkningens militd.rpolitiska betydelse mycket hastigt
fiirsvann. De finska stammarna fiirsonade sig synner-
ligen snabbt med det n.rilda sverska v61det. Redan ir
136z kunde Hikan Magnusson i det brev, vari han
fastslog den iistra riksdelens fullstindiga likstiillighet
med de gamla svenska Iolklanden, fcirklara att han och
hans forfider alltid hade rcint "kirleh och troskap" i
dsterland. Den milit;rpolitiska synpunkten hade alltse
redan lingt fiire mitten av r3oo-talet fdrlorat sin bety-
delse, Stminstone fiir vistra Finlands vidkommande. I
stillet gillde det att dka de nyvunna besittningarnas
slirlleavlia.tning {iir att rnrijliggrira organisering av
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kyrka, forvaltning och fiirsvarsl,Asende. Denna <ikning

istadkoms iche blott genom att tidemarker befolkades;
av minst lika stor betydelse var, att de befolkades av en

6kerbruk och boskapssk6tsel idkande, bofast allmoge,

som ur skattesynpunkt var vida virdefullare d.n inlan-

dets svedjare och skogsstrdvare. Dirav fiirkdrleken frir
svenska nybyggare. Det var dven littare att fdrma sa-

dana att roja i ddemarkerna ln de finska bygdernas
rn:in, som voro bundna av stamtraditioner och betrak-
tade utrnarkerna sisom bygdens geo']ensan-rma egendom.

r\[en allteftersom mera utvechlade ekonomiska fiirhil-
landen - ikelbruk, boskapsskr)tsel, skiltade marker -
utbredde sig init land, kon.rn.ro nybyggarna i allt stiirre
antal att rehryteras bland finnalna. Den svenska kust-
kolonisationen mcittes dirfcir i sinom tid av en finsk
kolonisation frin inlandsbygderna, och tvi vegor slogo

silunda ihop 6ver den fcirhistoriska tidens <ide kust-

Lrtmarker.
Finlands hela medeltid genonrgis av det visterldndska

irIlltandels insippring pi lantnrannandringarnas onr.
ride. NIed S.kerbrukets utveckling fiiljde behovet av

fasta rattsf6rhS.llanden mcd avseende pi jordegendomen,

och solshifte el1er "ritt syenskt skifte" genomfiirdes i
nejd efter nejd. Det velkstilldes och domfistes p5. bya-

minnens anhillan. Redan pl r3oo-talet blev det svenska
jordskiftet {cirhirskande i sydr.istra Finland, och vid
slutet av medeltiden synes det ha varit pa vag att vinna
definitiv seger i Tavastland.

Det svenska folkelementets betydelse fiir landets eko-
nomiska utveckling var alltsi mycket stor. Men den giir
det orncijligt att med ledning av "svenska rettens" ut-
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bredning siika {aststilla nationalitetsgrinserna i det
medeltida Finland: svenskt beskattningssysten.r ftirekon.r
i nejder, dir varken geografiska ftirhS.llanden, tradition
eller ortnamn ge ni.gon antydan om samrolikheten eller
ens mirjligheten av en forntida svcnsk bebyggelse.

Resultatet av den fiir tidens ftirhi.llanden betydande
invandrings- och i<olonisationsriirelse, som korstigen
hade gett upphov ti1l, var en nistan sammanhiingande
svensk kust- och skirgirdsbosd.ttning fren nejden av
nuvarande Gamlakarleby i n.rellersta 6sterbotten lnda
ti1l nirheten av Viborg. Den enda luckar.r synes ha

strickt sig frin trakten sdder om Nystad till mynningen
av Kumo elv, ett i betral<tar.rde av denna kuststrickas
lage rett sdreget forhillande. I Egentliga Finland voro
de svenska bygdelna i huvudsak begrilsade till skir-
girden, men n6gra svenska kolonier fcirekommo dock
dven pi fastlandet. I Nyland, son.r striickte sig ld.ngre it
trster 6n det nuvarande Nylands 11n, innehades, for-
utom skd.rgirden, ett 2-3 mil brett fastlandsbdlte av
svenskarna. dster om Kymmeire ilv var detta svenska
kustbrim petagligen smalare; det upph6rde i Vederlaks'
sockelr (Virolahti, dldle form Virolahsi) ett par mil
iister om nuvarande Fredrikshamn, men fortsattes i
form ay skirgirdsbebyggelse d.nda in i Viborgsviken.
I dsterbotten matte der svenska bygdelr enligt nutida
kaior z-4 n.ril i djup, men landhcijningen har hir ut-
iivat ett in starkare inflytande in i scidra Finland och

meste tagas i betraktande vid en undersril<ning rtirande
de medeltida svenskbygderna. Den sydligaste delen av
den bottniska svenskbygden, pi kusten av Satakunta
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Irin Sideby till Kun.ro;ilv, var ungefdr lika smal och

svag som den nylindska tister om Kymmene.

Sprikgrinserna voro givetvis frin bdrjan icke skarpa.

De svenska och finska bygderna nriittes under nyodlings-

arbetet i rideraarkerna, och nybyggarna kommo sjdlv-
fallet ofta att boseth sig si att de bida nationaliteterna

blandades. Sirskilt synes detta ha varit fallet i oster-
botten, dir talrika svenska ortnamn i finsha bygder -
:inda upp ti1l 7-8 mil frin den nuvarande kusten *
lihsom iven finska namn i svenska bygder vittna om

ursprunglig blandbebyggelse, vilken sedern.rera pi natur-
lig v:ig blivit enhetlig genom minoriteternas assimilering.

Utn.red sydkusten synes blandningen inte ha varit lika
stark; de finska namn, som dir fiirekomma i av svenskar

bebodda trakter, dro helt dverr,;igande naturnamn, son.r

kolonisterna sannolikt ha dvertagit frin de finska fislie-
partier, som varje vir pligade upps6ka sina gamla fiske-

vatten.
Nationella synpunlder voro lullkomligt frlmmande

fiir rlen svenska statsmaktens fiiretridare. Kolonisatio-
nen 1rar en n.rotsvarighet til1 det samtida, av statsmakten

ledda och stiidda nyodlingsarbetet i Norrland och tji-
nade foretridesvis ekonomiska intressen. Och elter det

egentliga kolonisationsskedet kan ingen civerhetlig it-
gird, tl.dande pi fcirsvenskningsstrivanden eller pi
Iavorisering av Finlands sver.rska bef olkning, irverhuvud
pivisas. De lingstrickta och smala svenskbygderna mot-
stodo dock med ann.r:irhningsvird seghet inlandets pi-
tryckning, vilken visserligen pi grund av befolkningens
stationira karaktir i.nda in i senare hilften av rSocr

talet var vida svagare in den sedermera har blivit. I
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stoft sett samma orariden som pe rsoo-talet ero en i
dag bebodda av svenskar. Eudast det smala svenska

bramet iister om Kymmene ilv - viiket troligen gick

under ti1l f6ljd av ryska hirjningar pi Johan III:s
tid - och det lika smala p5. norra delen av Satakuntas

kust, dvensom den obetydliga svenslca fastlandsbebyg-

gelsen i Egentliga Finland ha under tidernas lopp for-
svunnit. I st:illet har pi itskiliiga hill i Nyland och

dsterbotten sprikgrdnsen utbuktats init land och for-
dom finska eller rivervigande finska byar f6rsvensliats,

i stor utstrdckning genom hemmanskiip. I Nyland upp-

hrirde denna foreteelse efter mitten av rS@-talet.

Den svenska bebyggelsens ilder framgir av det ovan

sagda. Bortsett frin Aland och eventuella andra kolonier

frit heden tid, kunna svenskbygderna antas ha uppstatt

i stort sett under perioden r16o-13oo.
Urkunderna ge inget svar pi frigan, frin vilka delar

av Sverige de svenska nybyggarna i Finland hdrstam-

made. Men de iistsyenska (d. v. s. finlindslta och ba1-

tiska) dialekternas karaktS.r synes pelia pi Norrland si-
som huvudstatrland fUr de svenskar, som under kors-

tiLgstiden blcito bygd pi de iide kust- och skirgircls-
strickorna i ostelland. SpriLhforskningens resultat styt-
kes av den onrstlndigheten, att "svenska ritten" ibland

i urkunderna benimnes helsingeritten. Denna termino-
logi kat vdl knappast fdrklaras pe annat s:itt [n genon.r

antagandet av ett nira samband r.ne1lan medeltidens Stor-

Helsingland och den svenska bosittningen i Finland.

Geografiskt hade man, r.ad siidra Finland betriffar, n6r-
mast vantat en invandring frin Uppland och kanslie

frin Sijdermanland, och sannolikt voro vil dessa land-
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skap atmiustone i nigon mir.r representerade blatd kolo-

nisterna, men Norrland synes ha dominerat. n'{ihinda

berodde detta piL nlringslivets villkor och befolkningens

syagare rotfasthet i nybyggarlandet Yaster om Botten-

havet.

I mitt arbete "Finlands l.rdvder" har jag gjort ett fdr-

s6k till ungeldrlig uppskattning av finlandssvenskarnas

absoluta och relativa nutleriir vid slutet av den katolska

tiden. Denna pi fiirn.rodanden baserade sannolikhets-

ka1liy1 gav till resultat 2rl ooo-3o ooo personer, mot-

svarande Iz-r5 /o av landets folkmlngd; hirvid ir att

mirka, att Keksholms l6n icke ir.rgicli i det ditida Fin-

land. Ehuru kalkylen 61 lingti{rin exakt, ger den dock

utan tvivel en riktig fdres6llning om sifirornas storleks-

oldning. Man kan alltsi fastsli, att den svenska befolk-

ningen intill senaste tid har hdvdat sin procentuella still-
ning inor.r.L Finlands folk. Den har rubbats f6rst genon.t

de yttersta dagarnas nativitetsn.rinskning.

Ovat ndmndes, att befolkningens stationera karaktar
sannolikt fdrebyggde en stark blodblandning utmed

sprikgtinserna. Detta fcirhillande rubbades genom en

historisk ti1ldragelse. Stora ofredens rideliggelser drab-

bade mycket hirt de svenska bygderna, och di de

gelion.rgiende voro beligna vid havet, flydde en stor del

av deras belolkning till Sverige. Under tiderna nirmast
e{ter kanske iven fijre - freden i Nystad rTzr 6gde

tydligen en ratt sta.k in{lyttning av finnar ti1l de svitt
forhlrjade svenskbygderna rum. Ddrvid uppstodo mer

cller mindre betydande finska minoriteter i trakter, vilka
roc)-r50 Ar senare voro rent svenska. I talrika urkunder
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fran rToo-talet och bcirjan av fciljande sekel omtalas
dessa finska minoriteter, vanligen i samband med sjdla-
virdsfrigor. I den dsterbottnisl<a svenskbygden, som er
r88o l,ar si enhetlig, att d:ir bodde roo ooo svenskar
mot 2 ocx.l- finnar, fanns enligt en till synes vederhd.ftig
ttppgift ir 1734 blotl en enda socken, son.r kunde betrak-
tas siLsor.r'r rent s\ienslr. Talrika uppgifter rcirar.rde Nyland
tyda pi. enahanda fiireteelse, ehuru den finska inflytt-
ningen hir icke synes ha varit lika stark som i 6ster-
botten.

Dessa finska minoriteter, som i dsterbotten ni.stan
totalt fdrsvunnit och i Nyland starht decimerats fiire ir
I88o - det ir, Irin vilket den fijrsta officiella statisti-
ken tiver spri.kfiirhi.llandena i Finland fiireligger -n.rinskades vil delvis genom etcrflyttning av invandrat
finskt tjdnstefolk, men i frimsta rummet genorrl fiir-
sr.enskning. Stora ofreden ledde silunda till den sanno-
likt starkaste blodblandning mellan svenskar och finnar,
sorr-r dittills hade frirekommit i Finland. Dock bibehrill
den svenska allmogen sina karalttd.rsdrag och sin siir-
prigel. Den skiljer sig alltjamt i vissa hiinseenden frin
sina finska landsmin och grannar. Svenskarna 6ro i
stort sett mera utatriktade, mera praktiskt anlagda och
n.rindre kdnslobetonade d.n finnarna och samtidigt raera
konservativa. De iro dd.rfiir ocks6. mindre fa11na ftir
masspsykoser och ha si.1unda utgjort ett stabiliserande
element inora nationen. Betecknande er t. ex., att de
dsterbottniska svenskbygderna icke togo del i den Irin
Osterbotten utgiende resning, som d.r kd.nd sisom
klubbekriget. Det svenska gemytet 5r nyktrare men sam-
tidigt ocksi torrare; meC avseende pi sinr.re {iir poesi
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och musik, och tiver huvud vad kiinsla och fantasi be-
triffar, anses den finska allmogen sti. framom den

svenska, likasa med h;nsyn till ldslust och bildnings-
begir.

De s. k. h6gre folkklasserna i Finland voro under
hela den svenska tiden med avseende pi hirstamning
brokigare sammansatta dn al1mogen. Det medeltida frli-
set lekryterades i de nejder, ddr ndringslivet var till-
rdckligt utvecl<lat frir att mikta uppbera rusttjanstens
bijrda. Detta innebir, att den svenska ailmogens bidrag
till fr:ilset var relativt vida 5tarhare in procentuell nume-
rd.r hade litit fcirmoda. L{an kan anta, att ungefir hilf-
ten av de inhemska medeltida adelsltterna voro av fin-
landssvensk hirstamning. Hirtill kommo en del Irin
det egcntliga Sverige eller frin utlandet inflyttade sldk-
ter', vilka dock fdre 5r 16oo voro fe till antalet. Under
stormaktstiden invandrade di.remot talrika utlanningar,
n.rest tyskar, huvudsakligen i egenskap av officerare.
Pristsl:iktcrna hirstammade i mycket stor utstreckning
frin den finska allmogen. Dct hogre borgerskapet var
sammansatt ar. finsha, svenska och tyska element. De

livliga firlbinclelserna mel1an de bida riksdelarna under
1600- och rToo-ta1en medlirrde en ritt betydande inflytt-
ning av svenskar tili Finland - militd.rer, handlande,
hantverkare, industliarbetare, sjcimin o. s. v. - och en

motsvarande {lyttningsriirelse i motsatt riktning. Under
rToo talet kan iiverklassen i den ijstra riksdelen anses ha
varit dels svensksprikig, dels tvisprikig. Samtliga inom
det svensl<a bosdttningsomridet beligna stader - a1ltsi
bl. a. Helsingfols, men icke Abo - hade ijven igande
svensk befolkning.
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Atter son.r Horn och Fleming hirstamrnade frin Fin-

land. Den forstnimnda var med all sannolikhet av in-
hemskt ursprung, den senare av utlandskt, men Fleming-
arna hade Iullkomligt uppgatt i den finlindska adeln,
innan de fran.rtridde sisor.u en av rikets fr6msta itter,
Talrilra andra namr med klang i Sveriges och Finlands
gemensamma historia - siLvil den politiska och mili.
tdra som den kulturella 

- ha burits av min av finlindsk
biird: Creutz, Kurck, Stilhandske, Armfelt, Chydenius,
Ehrenskicjld, Adlercreutz och minga andra. Och efter
skilsmlssan frin Sverige har Finland skdtkt moder-
landet kulturpersonligheter sidana som Frans Mikael
Franz6n, Fredrika Bremer, Johan Jakob Nordstr6m och
Adolf Erik Nordenskicild, f6r att blott nimna nigra av
de frin.rsta. A andra sidan hirstarnma t. ex. etterna
Mamrerheim och Svinhufvud frin Sverige.

Det sagda mi vara nog ftir att idagaligga, att icke
endast det syenska riket utan d.ven sjdlva det svenska
folket splittrades geuon hlndelserna r8o8-9. X{en
den fri.n moderlandet avskikla svenska befolkningen i
Finland har visat bide livskraft och anpassningsfiir-
miga. Den har bibehillit sin svenska karaktir och med-
vetan.Jet om sin nationalitet, men den har klnt sin sam-
hirrighet med Finland och troget och lojalt gjort sin
plikt sor-r-r medborgare i detta land, sitt hemland. I Ired
som i krig l.rar den stirtt vid sina finska landsmins sida
som goda patrioter, och den har betraktat det som sin
fosterlindska skyldighet att bcvara sin svenskhet.

28




