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TI tidrringe r Arbe'arbla,let. organ ILir de Iiu]rnd.-
svenska socialdcmoliratcrna och i fiirbigir.ende sagt hela
<ier.r finh.r.rdska socialden.roltratins ur flcra synpunhter
bist redigclade sprAkrijr, anstillde doktor Ole Eklund
senaste hiist (r5/9) nigra folkspyliologiska leflcxioner
under rubr-il<en "Tanltar kring vir sr.enska serart". F6.-
fattaren, son.r i r.ninga styclien fann Gustav Sundbilgs
onalys av rikssvensliarna vara giltig iiven bctriiffande
Iiniandssi.enskarna, pipekade bl. a. att svensl<en har en
utpriglad l<dnsla fcir rittvisa och billighet, att han han
vara hird och stendaktig, ja, nd.stan {anatisk, nir dct
gi1ler rittfirdighet, inte blott juridiskt utan ocksi mora-
lislit, iven orn denna ritt inte l;incler honom sjilr, til1
fijrdel. "Rattsstaten i r.ror-disk ben.rirkelse ir hans hiigsta
goda, Den ir Icir honom fcjr n.rer iin raakt, l.r:irlighet och
yttre ara - - -. Svensken ir laglydig, rnen han kriiver
fornuftiga lagar, han vrirdar iivetheten, men inte vill<en
riverhet som helst och han hatar liadaverdisciplin. Det
man kallar preusseri har i honom en oblidkelig fiende."

I anslutning till ovanstiende lian det vara sklil att
citera nigra satser ur ett tal av den finlandssYenske
socialdemokraten Atos Wirtanen, hiLilet den 6 noven-
ber rg4z: "Den sr.enska nationella fcirsvarslinjen {innes
faststilid i republikens grundlag, i regeringsformcns
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nationalitetsparagta{er. Den linjen kan inte offi'as r.ned

n.iindre sj;iIr,a grundvalen f6r den sveuska befolkningens

existers aventyr:!s. Den svenska befolkninger.rs hela och

fulla lilrstiillighet n.red folkr:.rajoriteten garanteras av vir
statsforfattning. Den svenska bcfolkningen varken kan

el1er b6r {iira nigon a ran natjonalitetsstrid in en sir
dan, som inneb:il ett v.lrnande av dess g-rundlagsenliSa

stillning och rettigheter. Vi1l r.nan fred, it er.r sidan

latt att finna pi denna grundlal. Men det bor obser-

l.eras, att denna betingelse lr och fiiblir ofrinl<onr-

lig.- Vi anser att vi hiirmed iven hd.r'dar all-

miinna vdrden."

Di det tidigare nin.rnda Arbetarbla<1ets redaktdr, Guli-

nar }lenriksson, samtidigt hdlsade svenska dagens fest-

menighet i llelsingfors v5.1kommen, ulidet'striik han

"att Finlar-rds svenskar som en man ir redo att sluta upp

kring sitt fdderr.rearr,, som samtidjgt iir ett norclisLt ku1-

turarv, byggar.rde pii nordislia deinoliratislia rittsprin-
ciper, pl urganmal {rihet, pi n.redvetandet om egen ritt
och alitningen fijr ancL'as. Vir svetlslia stams existens

ocl.r hela landets lranrtida 1yc1ia ir beroende av, att detta

nordiska arv allt fran.rgent ber,aras och hilles i he1gd."

De hlr citerade uttalander.ra bor ge en viss fcirestill-
niug om, hutu man piL svenslit socialdemokratiskt hiil
i Finland betraktar den sprikliga och nationella inre fiir-
svarskampen, fdrd santidigt med att landet ar upptaget

ay ett lirgt och mycket pelrestaDde yttre l<rig. Den fir,
denna J<airp, fijr dessa uttolkare sitt patos och sin

mening av att utgora en st|id fijr rettcn, a\. att l'ara
sar.nmanlioppla'd, rrred fiirfattningstroheter.rs, den 1ag
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bundna flihetens och de demoliratisl<a medborgalritiig-

h,:ternas grundsatser.

Iltan kunde iy1la flera volymer med lilir.rande uttalan-

den, gjorcla av svcnska borgerliga politiker undcl iLrens

lopp; de svenska socialden.rol<raternas positiva och pro-

gran.rcnliga uppslutning vid siclan av de borgerliga

svenskalna zir av ganska ungt datum. Di den nuvarar-rde

regetiligsformen liom till ir r9r9 och dess nationalitets-

paragmfer gestaltades, dii cien speciella spriklagstift
ningen sig dagen, diL den akader.r'riska undervisningen

reformerades ftir att nin-rna blott ett par tre exempel

- var det rr.red iLberopande av ri,ittens, billighetens och

lagtrol-retens grundsatser, sorl1 cle s\cnsha synpurlkterna

motiverades. Pir samraa plan har deir svefiska argumen-

tcl ingen oavbrutet riirt sig, n:ir det gillt statsmakternas

relationer ti1l n.iedborgarna av olilia sprili, det ma sedan

ha varit friga orn statsuniversitctet i Heisingfors, 1ir-

domsskolorna e1ler der.r liigsta folkur.rdcrvisningen. Vacl

Finlands svenskar kr i,er bettlflande kulturell omvAld-

nad, 1fuoansta1ter, tjinster, utndmningar och underst6d

ar, att det iclie skall tillin.rpas cn princip rolande denr

och en annan princip rirrande tlelas finska landsradn.

Detta icleliga vridjande till riittvisans hirga principer,

ti1l gruntllagcns bud ocl.r rlttens helgcl har sanncrligen

icke skett bara d:i nationella och sprlkliga problenr

ann.rilt sig. \{ed lika stor, kanske till och l.red sttirre

iver sliedde det ir t93o och iren niirmast elter detta,

di allchanda folitrdrelser tr:idde f r ar.r.r r-rled ansprlk,

villia hotade att :i\.cntyra rittsordnitgen piL samma siitt

som de moderna diktaturerna gjort det.
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Att Finlands svenskar klamrar sig fast r.id r:d.tten, kon-

"lilutiorrcr o, h ligen .fallts laltf,rc orr r,,in erinrar sig

vissa fakta i det frirgingna. Den z november rgoz skrev
kejsaren och storfurster Nikolai II till sin moder orrr

fdrhlllalrdena i Finland: "Firnarna ha nu cn iivervil-
digancle majoritet (i senaten) ocl.r svensliama Aro har-
igenonr helt idrsatta tlr spel. De arbeta l'rirt for att
iLterfi. den dorrinerande slillning i landet cle ticligare
innehade, mcn de Aro allt mindre ocir mindre kapabla
hirti1l. Detta faktum frar.r-rg.fu' tydligt i den finska pres-
sen, ur vilken Plel.rrve med jdmna mcllanrum s:inder mig
tjversatta utdrag." Att liejsaren och de styrande i
Pctersburg hyste denna uppfattning var beliant. \llan
visstc oclisi, frirn r-illict hill den inspirerades och under-
hiills. Forcst:illningcn att 1.icla Fiulands folk stod den
ryska diktaturen enlot efter 5.r rgoo d.r fiiga {iirenlig
mcd Cen historisl(a sanningen. De ryslia s. k. oferds-
iren i Finland efter sekelsliiftet hade sina r.r.rycliet miLl

medyetna inhenrska anpasslingar'. Dcn tirleus finska
quislingar r.ar org:rniserade i det gammalfinsl<a ur.rd-
fallenhetspaltiet; diktaturens och anpassningsmiir.rnens
n.retoder di var ju td.nrligen ta{atta jimfrirda n.red,,,ad
r.irlden fitt uppleva unclcr rle senaste :iren. Systemet
med att taga gisslan och utijva holiektiva bestraffriugar
mot oskyldiga ptaktiseradcs inte di.

Nlan kulrdc, nir de lyslia angreppetl not Fir.rlar.rd

i6rst sattes ir, ha tankt sig att det fdrelig en frestelse
f6r svenskarna att ocksi anpassa sig. De skulle ha fogat
sig och urotiYcrat anpassningen med, att tjensterna var
dyrbara, att kvalstiendet 1,ar ett allmiint irtresse, att
odugliga karrii.rister inte sliu1le fi fijrstijra administra-
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tionen, att man n1:lste ridda det yardelulla ambets-

masliireriet. Men det rcsone t't.tanget utvecklades aldrig
pi svenska. Lzrgen var hlal och enligt dess bud skulle

det handlas. Det var unrlel clcssa irr som den svenska

allninheten nei dn den fitrslia blev fciremil fcir en

konstitutionell opinionsbildning, vars verkningar dr
skdnjbara 5n i dag. 6ppet, si n.rycket censurelr det ti1l-

lat, och undeljordisk'i genon.r allel.randa trycl<alstcr, in-
prigladcs sanningarra om gluncllagarnas helgd och

innebiird, onr 1agll'dnadens nddr.d.ndighet och riLtssam

hillets ouppgivlighet. I tlcnua opinior.rsbildning str.rpade

den ena tidningen cfter den ar.rdra, proportionsvis flera

svenslia in finsl<a. Oc1.r mot sig hade denna opinions-

bildnir.rg er.r anlran, 1ir,ligt gillad och gynnad at, censurefl,

sorrr entr:egct manade till ruderkastelse och lydnad, som

ohimrliat liunde polenisera urot och gyckla med cler.r

konstitutionell:r renlirighetens filretriclare. \{cn clenna

renl:irighet fanns, den propagerades mest elrtydigt och

ihiir.digt pi svcnska. Ijtt r.isst dilemma kon.r clenna

opinion i, nir det i sinonr ticl gilkle att acceptera

al<tioner til1 fcirmin {or den totala sjilvstindigheten,
nren r1i. hatle redan ett sirdant ldge skapats genom de

miinga lagblotten fr':in rysk sida och genom den uppen-

bara analkien i Ryssland, att man lann sig ha {ria hilr-
der. Viren r9r7 hadc man hunnit si lingt, att sr.cnska

{ollipartict vicl sin palticlag den r7 maj enhdlligt och

som det fiirsta av alla pat'ticr i landet, uttaiade "att Fin-
lands folli i kulturell och politisl< utveckling fortskridit
siL lingt, atl clcnna berlttigar cletsamma att rippstiilla
kravet att sisora s.jilvstindig stat intaga en plats blatd
dc suveldna nationcrnas anta1."
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Se inriktad var den liorstitutionella opinion, som i

det steirska Ligret bevittnade upptakten tiil r9r8 6.rs

hdndelscr och dessas viclare utvecl<iing. Visserligen hade
deo folkrepr.esentiltior, soln rlebu,.erade ir r9o7 och er-
satte den gan.rla fyrastindslantdagcn med ett enliammar-
s1,ster.r.r, aldrig blivit populir pii sverskt hell. Det fall-
des hi.r'da ord om cless cltiliga vanor, dess primitiva
pariamenta.tislia i.thd.r,or och cless blist pi ar.rsvar.. Men
di. upploret i januari r9r8 sattes i ging, fattade a1la,

att detta dock var ett uppror n.rot landets lagliga folk-
representation, mot hir.dvunna styrelseprinciper, mot
clerlol<ratin och orclningen. Enkamuralens garl1la brister
och fdrr.illelsel yar gldmda. Incligr.ratior.ren var oerhiird
lnot dem, sorr salunda forblutit sig mot landets grund-
lagar'. Det bcir ocksi sagas, att der.rna respekt fcir kon-
stitutionens och demokratins bud gatt alia follcgrupper
siL i blodet, att t. o. m. de upproriska kd.nde sig nigot
osikra.

Uppror.et r9r8 var fr;imst en finsk l.ristoria. Pi
industriorter i svenslia bygder oi:h med svenska arbetare
fick det ett ganska ofarligt fdriopp; existensen av tvi i
vissa stycken olika folklyr.rnen, ett finskt och ett svenskt,
upper.rbaradc sig ocksi. i dett:r sarnmanhaug. \.{en det skulle
iclie droja liinge innan den svenska befolliningen fick
annat att td"nka p:i. Till heder for Finlands tlenrokrati
bcskits det att den lantdag 

- senar:e rilrsdag 
- som

blivit stvr.npad genora lrihets- och inbordesliriget, skuile
uppl6sas och en ny v:iljas i derlrokr.atiskt fu11t betryg-
gaode Iormcr. Till allmin iivcr r askning befur.rnos social-
rlemol<ratefira efter valer-r de I mars r9r9 1'ara nasta[
lika miLrga som fijlut. Eftel lirnga underhandiingar,
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minga demarcher oc1.r flycken uppr6rdhet - 
tanken pi.

Svenska Finlands folkting fddclcs och fdrverkligades
fdrsta giugen under intrycket ar. cn hijgeliger.r alh,arlig
n.rotging i februari 1919 fiir nationaliteLsstadgandena i
ett fijrslag till regeringsform - fick tlessa staclganden

den form de ha rinnu i dag.

\{an kan giira det tarkeexperimentet viliien svenslat'-
n!"s lott blivit, or.n de firr clet fullt snvcriina Finland
frarnstilt .isonr dcn lrirrm:ndc rcBi.n.ns tt ir. ot,, r,ratr

r.r'red nigon skynrt av s1ii1 hade kuirnat l<arakterisera dem

som anpasslingar, kor.rjunkturfingare och undfallcr.rhets-
n.rd.n. I stillet hacle de klara papper och blalka skcildar.

Sku11e detta ej ha varit fallet, si sliulle den i juli r9r9
antagna regeringsfonlrens nationalitctspalagraf er linap-
past ha fitt det innehill de har nu, om de ails Iunnes

ti1l. En sak ytterligare foltjinar att bli observerarl. Viirl-
den ar. ir r9r9 stod friimmande fdr dcn diktaturfdlgade
nationalismen n.red dess lililiktningsiirav och totalitets-
anspliit. Tio ir senaLe motte den sr.enska minoriteten
helt anCra kralter och stinrningar.

EIter det regeringsformcn var' li1ar, tyclite menga

svenska bedrimare att rett mycl<et vunnits. I)e nya

spriklagarna ansigs vara ganslia tillfredssti,illande, det

svenska biskopsstiftet hadc, r,isser'ligen efter: motst:rnd

och uppskov, blivit verklighet och uni\''ersitetsfligarl
hade fitt en lcisning, mot vill<en minga invlndningar
kunde giiras, men som dock var anliindbar. Pi svclslit
hill syssiade uran med pr-ojekt att utbvgga och befisla
de nationella garantierna. Itlen i stort sett radde ett slags

avspinning efter a1la de oroliga iren. Optimistisha iakt-
tagare karakteriserade spriltstlidcn sfLsom alskriven oci.r
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den allmiinna uppmilksarnheten irrr ilitades piL sidana
ting son totalicjrbutlets egcnarlade foljder och fcire-
teelser.

Di ann.riildc sig t.imligctl plotsligt i rlittcn av r92o-
talet clen s. 1<. iktfinsliheten ellcr purfinskheten. Efter
en vildig plopaganCa, lec1d av o1i1<a org:rnisationel och
albetande med talare och publiliatior.rer', oiientliggjorde
det d.lrtiinska fijlbundct i ntitts t9z7 sitt progrant, r'als
grundliggande princip var clen finsiia ersplikiga natio-
nalstaten. I)e nzirn:rast f<iljandc tio;lren betecknar den
d.ktfinslta liirelscns segertig genom cle borgerliga {insha
partiernas marker. Dir rrjrelsen fcirst presenterade sig,
viclite den n.rest ftirvining. Aven gamla finskhetskin.rpar
untl'ade, vad son.r nu p.lliallade clenna aktivitet. Men
initiativtagarna gicli l.rimningsltist vidare mcd ytterligt
fiirenklacle probler.nstdllningar och med vidjandcn ti1l
alia trinkbala instinltter, r'nissniijesanlechringar, komplex
och fijrdomar'. Det bildades Sktfinska fcileningar och
stridsorgar.risationel pi olilia hirll, n.rar.r holl m6ten i varje
irirrn av landet, startade tidsskrifter och Lit agitations-
masliilreriet arbeta fijr h6gsta tryclt. N{est bekant blalrd
dessa fcirenir.rgar blev AI(S (Akateer.r'rinen I(arjala
Seura - Al;aclenriska liarelsl<a s:illskapet) den finska
akatlemiska ungdomens m:iktiga sammanslutr.iing, som
;iven liom att fa en viss ntrikespolitisli betydelse. Dess
organ, Suomen Hein.ro (Den finska stamnren) torde
dock ha varit r.r.rindle l<iint fiir den stora allninheten in
tidningen .Aitosuon.ralainen, sprikrcir fiir de r.ninga dkt-
finska klubbarna laudet runt. Sedan gan.ruralt fanns fiir-
eningen Suomalaisuuden Liitto (Finskbetens idrbund)
vars tidning Suomalainen Suomi (Det filska Finland)
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gjorde allt f6r att vam verdig sitt nann. Tidningeo
Ylioppilaslehti, otgan fcir de {inska studcntcma, tavla.le

fran.rgingsrikt mcd de fcirstnin.rnda i dhtfiuslt iver och

oftirdragsanrhct. NIen ii1<tf ins1t1.reter1 upptradde inte sorr
ett utit a\.gfiinsat parti. Sin styrlia sliulle rcirelsen fi
genom att vara tillstides inom alia grupper och particr
oc1.r genomsyra dem med sir anda. Att detta i stor ut-
strdclinitg lyckarles liuncle vem soil helst lionstatera.
Alla finska borgcrliga partier fann sig rranadc att refor-
mera sina ptogram, sivitt de bercirde sprirk- och natio-
nalitetsfrirgor, i enlighet med de aktfinska kraven. Och
diL Lappoliirclsen, son.r, dct miste medges, r,id sin start
icke var nationalistisk cller uttlycl<ligt svenskfientlig,
elter ett par ir uppenbarade sig som en partibilduing,
fdrefijll den att gi forbi a1la andra i iktfinsh radiliillism.

Vad denua iktfinskhet vi1le ocir vill ir, som tidigare
antyddes, f cinerliligandet av den helfinska cnsprikiga
nationalstatcn, i vilkcn svenskan fir sig anvisad rol1en
som ett un(Lxnskymt bygdesprilr, en etflologis]< kuriositet
utan plats i statslivet, fcirvaltningen eller landets all-
minna kulturella f ramtridancle. Programmet motiveras
icke som nigot slags reprcssaliepolitik cller sisour nigot,
vilket har saraband tred den svenska befolkningens poli,
tiska uppfcirancle. Syenskarnas brott er att de {inns tili,
svenskan skall fijrsvinna ur Finlalrds olTentliga 1iv.

Den fijrsta reaktionen inftir den nya riirelsen var en

viss fdlviLning och ridr.il1het. Dess iiverdrifter var ju
n.rycket pirtagliga. nlen snart tlristade man sig r.r.red, att
de dndi gick i (itt riktning. -r\tt ge svenskarna pimir-
nelser: oin delas diidligl.ret kunde blott yara hilsosantt. Si
hird son.r konhurrensen on.r det linska borgerliga parti-

63



1;rcdrih I/a.lros

folket var, dristacle sig ingen att stanga sina dcirral fcir

eventuelia dlitfinsi<a glstcr. Vid vaikan.rpanjen somma-

ren r9z7 visade det sig att alla bor-gerliga partier'hacle

berett rum fuir iiktfinskheten untler sina tak. Nigot all-

varligt motstind bchor"de clen uppenbatligen icke rrikna
raed. Di profcssor Eino llaila tillat sig- att underkasla

den nya liran en hovsam kritik, siiyrdadc iir.en den s, k.

irrrn:leg.riirrliga prc.scrr till,.Jett aitglipna. forsrar.
Valjc pipekande av att finskheLens ir1{program redan

var ftirverliligat, att den systemaiiska upparbetningen

av oyilja n.rot landets syensksprikiga befollining var me-

r.ringslcis och att aktfinsliheten 1evc1e i en skenr.drld ar'

faror och vidunder, drunknade i hdnvisningar till "ut-
yecklingens 1ag", r,als tydliga kurs var den pulfinska
och toialt aysvenskade nationalstateo Fir.rland. Icke hel

1er landets syenskar borcle spj:irna emot denna utveck-
lingslag. Lychligast lcir de sistniimnd:r vore ju, on.i de

flivilligt skulle anamma den rent finslia kulturformen
och samrransmiilta med denna. I annat fa1l tliste andra

r.r'reclel tiilgripas. Nigonting obilligt kunde clet iche he11er

ligga diri, att majoriteten firlsijkte leda liulturutveck-
lingen i er.r riktning, sonl ul heihctens synpunlit vore den

bdsta. trl[ei.ringen var ju iclte att fdrvigra landets

svenskar fiilminen att byta nationalitet, att stenga de

finslia shololna frir barn til1 svenska fcirildrar eller att
hiudra studenter, kommande lrin svenslisprikiga liro-
verlr, att fe finsksprikig akaden.rislt undervisuing. Det
stod envar svensl< fritt att skriva och tala piL finsha, att
t:inka finsl<t och att sln:iningom borja l<:inna sig hiira
clen finslia majoritetcn ti1l. Vad hade sr.enskalna egent-
ligen att beklaga sig iiver ?
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Rdlt betecknande fiir anpassningen var de {drvand-
lingar, son.r den finska hcigerns progran.r undergick. Fore
t9z7 had.e partiet i vissa stycken statt ikt{inskheten
errot, meu en mAnad efter det att det iktfinska ftirbun-
det hissat sina signaler, fann partiet det lyckligast att
Ligga om hursen enligt dessa. Bide betriffande univer-
sitetsfrigan, svenskan som undervisningsiimne i sko-
lorna och tjd.nsteminnens sprikkunskaper inkomponera-
des de iktfinska kraven i partiets program. Visserligen
hiijdes en och annan r6st mot rarlilialiseringen - det
gjorde herr Paasikivi dnnu si sent som ir 1936-men
majo|iteten fann att partiet skulle vinna i popularitet ge-

nom att folja i.ktfinskhetens anvisningar. Tr,5 irr senare,

ir 1929, skerptes programmet ytterligare. Alla vaga {or-
muleringar, som kunde flamkalla iktfinska invindningar,
blcl, strukna eller fcirtydligade. Det gillde framst att
vinna der.r finska studcntungdomen, sade man. Vad som,

di nigra ir gitt, skilde iktfinskheten Irin stijlre delen

av den finska borgerligheten var icke s6 rnycket miLlet

och grundsatserna som tahtiken och metoderna.
Iin god illustration tiii historieq om dessa fiirvand-

lingar erbjuder univelsitetsfr iLgans behandling. Di en

liisning presterades ir r9z3 var det piL basen av en
proposition, al,given av er.r, enligt diLtida mitt, mycket
finsltsinnad regelirrg, som fdreslog universitetets upp-
delning i en fullstlndig finsk linjc och en beglinsad
svensk 1inje. Ofientiig svensk undervisning skulle med-
delas i "a1la grundi:iggande och centrala liiloiimnen".
Enligt ett {orslag av konsistorium, iberopat i proposi-
tionens ingress, skulle de finsksprikiga professorerna
bliva till antalet 7z och d,e svensksprikiga 29. Dessutom
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skulle innehavarna av 4 professurer meddela undervis-
ning pi bida spriken. Hela den svenska opinionen i lan-

det uppbar detta linjedelningsfiirslag, som emellertid fdll
pi den finska riksdagsmajoritetens motstend. Observeras
bijr att det mest anvdnda argumentet pi den finska sidan
mot detta delningsf cirslag var, att den levande kontakten
mellan finsk och svensk kultur i Finland icke skulle fi
brytas. Svenskarna skul1e icke isoleras frin sina linsha
brcider och dessa icke frin den skandinaviska kultur-
gemenskapen. Hiisten 1922 fiirltlarade sig Uusi Suomi,
di tidningen i den gemensamma tvlsprS.kiga hulturens
namn bekd.mpade linjedelnings{cirslaget "icke vilja firr-
ringa virt universitcts betydelse som hdrd {6r svenskt
kulturliv". Studenterna bolde, betonade nimnda hiiger-
organ, grira sig vil d.gnade fcir sitt arbete i ett tvispri-
kigt land och de borde dirfiir vinnllgga sig om utbild-
ning p5. landets bida natiolraisprlk. Di var det icke ta1

om annat:in att svenskarna hade en sjiilvklar, Iullt legi-
tirn och i allo obestridlig r:itt att erhiila akademisk
undervisning pi sitt modersmil vid statsuniversitetet i
Helsingfors.

Det skulle dock inte gi minga ir innan denna ritt
skulle ofientligen i{rigasd.ttas fcir att slutligen bestridas.
Fcir varje nytt forslag som si.g dagen krympte de

svenska professurernas antal ihop. Syftet blev allt k1a-

rare. Huvudsaken var icke lingre att n.reddela fu1lst6n-
dig undervisning i alla :imnen pi finska. N{ilet blev att
ge de svenska studenterna si litet sor.r.r n:djligt, att belt
enkelt f6rdriva svenskan frin landets enda statsuniver-
sitet. Med allt hcigre riiststyrka fdrklarades det, att den
akademiska undervisningen icke holdc til1 det slag av
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svenska kulturella behov, son.r staten enligt regerings-

formen biir tillgodose "enligt enahanda grunder". Annu
irr r9z3 ansigs det sjdivklart, att de svenska studen-
telr.ra skulle bii folhiirda pi sitt modersmil. Nigra ir
senare hade hela ploblemet {orenkiats till att gilla, om
niLgon svensh underyisning 6l,erhuvudtaget skultre med-
delas vid Helsinglors universitet och, iIall en sidan icke
kunde helt undgis, huru sniva grd.nserna fijr densamma

bor-de b1i. Redan ir rg3o hade en kommitti reducerat de

svensl<a lirostoiarnas antal til1 16 professurer jlmte 3
adjunkter och kanslem Suolahti fann att profcssorerna
vid den personliga undervisnilgcn skulle tala sitt sprik
medan studenterna skulle tala sitt. I{ravet att de

svenska studentema shulle bli Irigade pi sitt n.rodersmil
vid tentamina karaliteriserades i den finska opiniorsbild-
ningen som en utmaning mot och en fciriidn.rjukelse ftir
{inskheten. Vad som ir rgzz ansfrgs niidvd.ndigt fcir att
tillfredsstiila 8oo svenska studenters behov befanns tolv
ir senale vara orimligt mycket nir det gellde r 2oo stu-
denter. Frigan om minoritetens rdtt liopplades ihop med
f.rajolitetens numerir. Ar 1933 stal1de sig konsistoriets
nrajoritet bakom ctt fijrslag att sex professorer skulle fi
"r'itt att nreddela undervisning pi svenska spriket".
Ministiren Kivimd.ki gjorde ett par allr,ar'liga f iirsok att
lcisa problemet pi basen:u r svenska professurer, av vilka
niLgra skulle vara rcirliga bctrdffande birde imr.re och
sprik, mcn misslyckades. Virren 1937, omedelbart efler
det upphetsande presiclentvalet, son gjorde herr I{allio
till statschef, grep sig rllinistriren Cajander', sammansatt
av agra.er och socialder.nohrater, an ned uppgiften. De
svenska l:irostolarnas antal pntadcs ned ti1l 15 lned fatt

67



Fre drih Valros
fiir de svenska studenterna att svara pi sitt modersnril.
Di svenskarua tidigare fastslagit 25 fasta professurer

som ett oundgargligt minimum, jrimte ritt fiir de

svenska studenterna att b1i l.randledda, fiirhdrda och

oiaminerade pi sitt modersn.ril, fiirstiLr man att Cajan-
derfcirslaget mi.ste te sig oantagbart. N{en det r.ar en

kompromiss och socialdemokraterna trcistade sig och

mest sina svenska viljare med, att deras retr:itt Irin vad

de tidigare funnit billigt och befogat dock var n.rindre

dn agrarernas friu vad de satt som sitt miLl. Universi-
tetsfregan skulle icke fi strira det agrarisk-socialistiska
samarbetet i r egeringsst;illning. Si drevs ltisningen mcd

de r5 svensi<a professurelna igenot.r. Och dessa 15 pro-
fessurer utgiira en ociverstiglig n.raximigr;ins. Fiir den

firsha undervisnilrgen hiLlls alla utvidgningsmcijligheter
iippna, ruedan en bestimd spirrlinje iil dragen fiir den

svcnska.

Vid irendets tredje behandling i riksdagen den z7 aplil
1937 avgav en mingd finslia borgerliga talare Icilsik
ringar att denna lcisning, som enligt deras iLsikt gav
sverskarna alltfor ralycket, miste betraktas blott som ett
provisorium, en etapp pi vigen nrot det rent {inska
statsuniversitetet. Dess I<irtjinst \.ar, att det avseyert

ir.rskrdnkte urdefi.isningen pi svenska.

Det slger sig sjilr,t att denna losning vlckte n.iissnrije

och bitterhet piL svenskt h111. Universitetslagen slog ett
sir, son.r de giurgna iren med sina mingahanda erlaren-
heter och prcir.ningar av annat slag inte fiirmitt lika.
Varje i.r'lig och vcderhiftig tolkning av regeringsrefor-
men hade l<onstaterat, att den akademiska undervis-
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ningen h6rde till den art av kulturella behov, som sta-

teu bor tillgodose "enligt enahanda grunder" {6r den

svenska och den linska befolkningen. Ar det enahanda

grunder, fr;igade n.ran sig, att en finsk student {ir under-
visning i alla iimnen p5. sitt modersr.r.r5.1 medan det i ett
par fakulteter icke raeddelas nigon undervisning alls pi
svenska ? Al1a satrl.rillsvetenskaper saknar svenska pro-
Iessurer, likasi all frir.r'in.rande filologi bi.de klassisk

och moderlr, geografi, geologi o. s. v. Den medicinsha

{akulteten fick behi.lla Lvi svenska lirostolar, r.ilkas
imnen dock d.r rorliga. Arrangemanget giir det om6j-
iigt liir unga svenska ld.kare att pe allvar utbilda sig till
universitetslarare. Lantbruks- och {orstundervisningens
totala fiirf inskning, liksom iven svenskans utestengning
flin den teologiska fakulteten tedde sig absolut of6r-
enliga med principen om de enal.ianda grunderna. Var
ir jimlikheten, di en finsk student blir friLgad och

handledd pe sitt modersmel, medan en s\.ensL iclie blir
det ? Ar det enahanda grunder att man uttryckligen fiir-
bjuder inrittandet av nya svcnska lirostolar, trots att
det sku1le finnas utrymme inom budgetens ram, sam-

tidigt med att den {insl<a undervisningen utvidgas ? -Si frigade man sig bland svenskarna och svaren miste
b1i, att de fiirfattningsenliga garantierna visat sig ohill-
bara, att en upprdrande rdttskriinkning egt rum, att ett
brott mot grundlagen blivit beginget.

Sjr.r ir har Idrflutit sedan cless, men smirtan kinns
dnnu, Indignationen har iche r.nildrats och den kommer
sd.kerligen inte heller att gdra det med mindre iin en

korrigering sker. Dn svensk rr.rotion fr6n hdsten r93g
ligger fortfarande i riksdagens glundlagsutskott. Man
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l.rar ideligen l.raft anledning att efterlysa dess cide utan
att fi. nigra klara eller hoppingivande besked.

Att universitetsfli.gar.r hir berijrts si. utfciriigt som
skett beror p5. att dess utveckling exemplifierar den d.kt-
{inska svallvigens t.rakt och stigring under tiden frin
mitten av r92o talet Iran.r ti11 irren fdre den stora virlds-
krisens utbrott. Frigan hade minga parallellfiireteelser
och det gjordes ideligen frirsiik att rubba de av lagstift-
ninger skyddade svensl<a positionerlla inom samhdlls-
livets olika omriden. Svenskarna skulle ftinandlas ti1l
medborgare ay andra klass, ncidtorftigt tolererade vid
sidan av den statsbiirande finska n.rajoriteten. Ett sedant
ritt betecknande fall hade man i noverrber r9J5, de en
de1 av riksdager.rs grundlagsutskot mcd tre finska pro-
fessorer i spetsen, bland dem herr Linkomies, yr.kade
att grundlagens bestiin.rmeise on.r statstjinsteiains be-
fordran 

- "skichlighet, fcirn.riga och bepriivad med-
borgerlig dygd" - borde komplettcras med ett stad-
gande om genomgingen finsksprirkig undervisning samt
garanterat {insknationellt sinnelag; r,issa undantag skulle
dock gciras fcir tjinster. inom det rent svenskspr.Skiga
bosittningsomritlet, Nu vet man visserligen, huru den
ovan citerade grundlagsbest Imelsen tydes och ti1l-
ldmpas i praktiken; det vin.rlar ar. fall, di fullt kompe-
tenta svenska siikande, behirskande finsltan perfekt,
forbigitts fiir sinnelagets skull. I februari r93o fann
sig, fcir att nimna blott ett exempel, den st'enska riks-
dagsgruppen biira interpellela regeringen angeende prir-
cipema fcir hdgsta domstolens rekrytering. Nu var det
alltsa. meningen att legalisera en frin grundlagen awi-
kande utndmningspolitik. Men riksdagen, dlr svenskarna
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och sociatrdemokratclna l.rade majoritet, sade nej. Atskil-
liga av de yarsta attackerna ha silunda slagits tillbaka.

I det avseendet stir universitetslrigan i en sirklass.

Minga av de svenska problem, sor-r-r dykt upp under

de tYi decennierna efter r9r9, har varit rnera tin poli-

tiska spcirsmil. De har Itjr den svenska befolkningen tett

sig som frigor om kultur och rett, om trohet mot fdr-
fattningens bokstav och anda. Problemet om de sprik-
liga minoriteternas skolor har Yarit ett sidant. Skall

staten tillimpa en grundsats fijr finska folkskolor i de

svenska bygderna och en annan Iiir svenska skolor i
finsk milj6? Samn.ra problem har funnits och finns

rijrande lirdorasskolorna och pi en mingd olika on.i-

riden av kulturlivet.
Ifltet misstag vore stiirre all att tro, att det svenska

politiska intresset i Finlancl vore begrinsat bara till
vakthillning kring sprikliga och nationella intressen.

Det laglighetspatos, sotn vid sekelskiftet gav sin prigel

6t den svenska opinionen, har varit synnerligen levande

och verksamt i relation till alla fitreteelser, som Fir.rlands

nyaste historia bjudit pi. Di Lapportirelsen pi Icirsom-

maren I93o tridde fram, uppgavs ett av de viktigaste

motiven vara, att riksdagen koft forut vagrat att antaga

en trycheristingningslag, som ansetts ntidvindig fiir att

bekd.mpa den kommunistiska propagandan. Lagforslaget

hade fi1lts dirfdr, att det ansetts ofiirenligt med grund-

lagen och trychf rihetslagens ansvarsprincip. Den svenska

gruppen var ful1t enhillig i sitt motstind mot denna 1ag

och nigra av de bista debattinllggen presterades av

svenska talare. Hir fanns sannerligen inga svenslia in-

tressen att bevaka; kommunisraen i Finland har alltid
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varit en rent finsk fcireteelse. Fcir svcnskarna var det
friga orlr en r;ttssak och om ett avsteg fren lagens och
for{attningens grund. I\{en det utvechlades mycken pro-
pagandaiver mot denna svenskamas meningsliisa och ore-
sonliga laglighetskult och det talades om lagligheter.r som
l<ommunismens mask. Aven on.r Lapporiirelsen i borjan
icke arbetade med dktfinska paroller och ?ven om den
hade kunnat tinkas bli ett stiid et svenskheten - som-
maren r93o kunde Lappo, ifa1l dess ledning varit situa-
tionen vuxen, ha tagit makten i sina hinder f6r en ritt
ling tid framit 

- var det dock s5. n.rycket i dess upp-
tridande, som vicl<te den svenska befolkningens livliga
motvilja. Denna befolkning stod helt frdmmande fcir
kommunismen, men den tog ocksi anstijt av Lappos
framfart, av dess lagbrott, av dess hot mot statsmakten,
av dess diktaturlasoner och sjilvridiga mal<tkrav. Den
pallamentariska den.rokratin hade sina brister, det med-
gav man, riksdagen var icke rivermittan populir, men
hellre a1lt det in en diktatur', som gick frarrr r:red vllds-
did och skrot med att den gjorde vad den ville. Visst
fanns det folk iven i det svenska liigret, son.r gillade ett
och annat av Lappos uppslag och som tyckte att stats-
raakterna huttlat fdr n.rycket med ltommunisterna. Men
riirelsen som sidan kunde aldrig pirikna nigra utbredda
sympatier bland svensliarna. Fijr en del bcrodde der.rna
reserverade e11er ogillande hillning pi en medveten
insikt om, att en diktatur frir att bli populdr niidgas
vridja tiU liga instinkter och upptrlda nationalistiskt.
Det fdrsta en sidan diktatur skulle gdra yore att leta
sin vrede, sitt rafstbegar och sina nyordningsaktioner gi
ut tiyer den nationella minoritcten. Si lingt ldr dock
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den talrliga syenslia mannen knappast ha rcsoncrat. Han
ogillade Lappo pi samma satt som han ogillat det riida
upproret och fdrdiimt kourmunismen. De brydde sig icke
on.r grundlag och 1ag och anstandighet och var diirliir
enligt hans isikt av ondo.

Det som giltrde om Lappo gllldc ocksi dess fortsitt-
ning II{L (Isd.nn.raailinen Kansanliil<e : fosterliindska
folkriirelsen). Der.r sistn:i.mnda, organiserad som politiskt
parti, gjorde dppet vad Lappo hade uuderlitit. Den frir-
l<larade svenskheten krig pi alla omriden och satte i
ging en hejdios offensiv pi varje tankbar front. Nazis-
mens framgingar i Tl,skland bragte samtidigt de finska
antidemokratiska kraltkarlarnas hjirtan och sinnen i
bland. Redan i bdrjan av augusti r93r hade Lappos
auktoriserade spriikror i Helsinglors - det hette de
Ajar.r Sana uttrlckligen fiirklarat, att nationalsocia-
lismens program i l.iuvudsak var detsamn.u som Lappo-
riirelsens. "I{riget kinner bara styrkan och iclce fonr.ra-
liteter", fastslog tidningen, som avslutade sin deklara-
tion med en hingiven lovsing till den tyska nazismen,
rn'ed vilken Lappo hade sa mycket gemensamt.

I fortsattuingen sku1lc denna solidaritet med och dyr-
kan av dilitaturen bliva innu mera fran.rtriidande hos
IKL. Pe varje punkt och i varje sammanhang skulle
den d.r'er.r mdta en vaken och pipasslig kritih iri.n den
svenska opinionen. Socialden.rokraterna avskydde ocksi
av hjirtat de blirsvarta - Il(L-minnens uniform gick
i de f:irgerna, till rless att "bluslagen" satte stopp fiir
det spektaklet. Det vore emellertid oriitt att tillskriva
alia borgerliga Iinska element nigon svaghet fiir dikta-
turmennen. Agrarerna voro p5. sin vakt och det lilla
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frisinnadc folkpaltiet hade sin griins k1ar. \'Iest i fres-

telse var vd.l den finska hirgern, san.rlingspartiet, om

vars valnriin de blisvarta konkurrerade. Skarpast och

oftast uppblossande var dock striderna mellan social-

demokraterna i ena sidan och de blisvarta i den andra'

N{an kan t. o. 1-Ir. siga att ett och annat av de sist-

nin.rndas lktfinska iuitiativ tcdde sig n.risstinkt och

stdtte pe motstend enbart pi grund av det n.ran visste

om uPPhol.smannen.

Tlots cler.r politisha isolering, i vilken diktaturfdre-

sprikalna siLluncla hijlls, {anns det punkter i deras id6-

bestind, sor.r'r slog an pi folk utanfirr skaran av troende'

De ilrtfinska organisationerna hade linge berett jord-

niLnen {irr tanlien pi den helfinska av ingen minoritet

stcirda nationalstater.r. Talet om par'lamentarismens

orkesltishet, om demokratins bristande effektivitet och

orn der.r europeiska liberalismens forddrvbringande

egenshaper {iirdes icke utan framging. Det som sades

om diktaturens och maktkoncentrationens fiirminer och

om den nationella totalitetens niidvindigheter var icke

utan ber;ttigander resonerade nan i vissa finska bor-

gerliga kretsar. I n.ritten av r93o{alet kom det ut cn

bok av divarande juriskandidaten Urho Kekkonen,

sedermera inrikesminster i herr Cajanders regering. I
boken, som behancllade vissa alttuella demokratiska pt'o-

blem, stod det b1. a.; "Det bdr silunda sigas rent ut att

om detrokratin inte inolr.r rimlig tid fdrmir avgrira

{inskhetens sak, Iinns det intet skil att fdrhindra upp-

komsten ar. ett sAdant statsskick,.o,, a1'gdr detsamma.

Fastin det vore nigon 1lra, som s:itter sin lit till dikta-

turen, blott den ir fri frin frimmande ursprung, a(
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det inte troligt att det Iinska folket di.rav toge shada

till sin sjl1, ty sedan det nddvindiga och oundgdngliga

intliffat, sku1le det finska folket nog 86ra slut pa

clilitaturen."
Trots denna koncession it diktaturtanken var hert

Kekkonen, agrar, docl< cn s\'!lren notstendare till IKL,
sar.ntidigt som hans d.litfinshhet var ytterligt aggressiv.

I egenskap av inrikestr.rinister friretog sig herr Kekkonen

att hosten r938 uppliisa alla II(L-olganisationer' Rijrel-

sens tidringar och ticlskrifter beslagtogs och ftirbjcids

lihasiL. Pi sycnskt hill borde man ha inregistrerat delna
f rarastirt rrred tillfredssttilielse ; diirigenonr oskadliggjor-
des ju svenskhetens mest milmedvetna flotstindare. I
stdllet {icl< man bevittna, att den svenska opinionen

spontant ogillade inrikesministerns Iijrfarande. Partiets

ri1<sdagsn.rdn och hela den linlandssvenska pressen fann

det oforr.r.rligt och orimligt att tidnir.rgar skulle kunna be-

slagtagas och folhindlas att utkomma med iberopande
av Iiireningslagen och med fiirbigiendc av tryckfrihets-
lagen. Hir hade inrikesministern begivit sig in pi ett

orir6.cle, som dct tillkom justitieministern att iivervaka.

Skall tidningar och tryckalster bestraffas, btir det ske pir

grund av vad som stett i dcm, icke ti1l fdljd av vissa

iganderittsfiirhillanden. PiL den punhten var den

svenska opinionen mycket bestimd och entydig. i\{en det

{anns minga, som fcirvinade sig tiver, att svenskarna pi
detta satt skyndade sig till de blisvarta organens und-

sittning. Saken var emellertid ur svensk synpunkt
nycket enkel: g:illande lag skall fiiljas och tryckfri-
heter.rs principer respekteras, oberoende av vem eller

vilka som har nytta dirav. Det heter icke fUr intet i
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sr.cnska folkpartiets program, att partiet vill "r,drna det
yisterldndska rd.ttssan.rhillet och det lagbundna demo-
kratislta statsskicket; hrivda lagens helgd och rattsor.l-
ningens auhtoritet; motarbeta diktaturstrdr.anden och

varje form av samh:illsnppliisande verksamhet; trygga
yttrande-, forenings- och fcirsamlingsfriheten."

Aven i andra stycken har Finlands sver.rskar varit
angeligna om att iche lita krigstidens undantagsfdrhal-
landen gcira intring pir de frirfattnir.rgsenliga grundlags-
stadgade n.reclborgarrettigheterna. IIan finner svenska

flamn under alla reservationer som avgilits mot f6rs1ag,

syitande till att inskrdnka riksdagens roll, de ordinira
domstoiarnas befogenheter och de vanliga samhallsorga-
nens funktioner. Anmdlkningsvird dr den i1i.{rdighet,
varmed svenskarna krivt att riksdagen ska1l hillas
underrittad om regeringens utrikespolitiska avgriranden.
D5. statsn.rinister Rangell den 23 j$ni r94r infor riks-
dagen avgav sin redogcirelse Idr det utr.ikespolitislta
liget, frarrhdll den svenska gluppen att riksdagen icke
tillborligt hallits underrd.ttad om de hbndelser, varom
den di fid< k6.nnedon.r. Samma missforhillande pita-
iades av den syenska riksdagsgruppens ledare den 3o
september r94r. "Fijrhi.llandet ir", sade professor. FurLr-
hjelm, "ur synpunkten av vilt demokratiska statsskick
och riksdagens ansvarighet infcir {o1ket, otillfredsstd.l-
lande och agnat att inge bekylruller." i\'Ien det sku11e

driija ritt liinge, innan riksdagen 6verr.ann sin fcirsagd-
het och erinrade sig, att den hade nigon annan 1011 att
spela in den passiva jasd.garens. NIen dir.on.r nigot
lingre fram.
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Under ticler.r efter X4oskvafreden kon.r der.r svenska

politiken i Finland med hinsyn till de inre problemen

att behdrskas av ett enda bekymmer: snabbkolonisatio-
nen. Fcirlusten av I(arelen 

- 
Hangdornridet betydde

i detta san.rraanhang relativt litet 
- stdilde Finland

ir.rfcir den oerhiirt krivande uppgilten att placera

omkring 4oo ooo irusvilla miinniskor. Det fanns minga
tiotusental lantbrukat'e bland dessa karelare, vilka
n.rirste fdrses med jord. Att de svenska bygderna,
redan tidigare horande till de titast befolkade i landet,

skulle o6dgas mottaga en de1 av dessa {inska karelare
var klart. I{en di planerna {or den s, k. sr.rabbkoloni-

sationen, vilken ansigs ofrinkon.rlig, lades fran.r, sig
marr att denna i vida hdgre grad iin som befarats skulle
ge ut 6ver de svensl<a bos:ittningson.rriclena. Envar fdr-
stod att de svenska bygderna helt skul1e ItiriDdra karah-
t;r, att rent ensprikigt svenska socknar skulle b1i tvi-
spriltiga, att sverska nujoriteter skulle frjrvandlas till
minoriteter. Hdr stod n.ran infijr ett hot, st6rre, ijdes-

digrare och mera uppenbart in allt vad man tidigare
hade kunnat fiiresti.lla sig. Man behciver ju icke till-
skiiva de finska kolonisationsmyndighetenu nigra av-

sikter att siLlunda sitta i ging en massf iirf inskr.ring av

cle svenska omridena, mcn att marr inom vissa finska
kretsar med belitenhet emotslg denna effeltt av kolo-
nisationen ir siiheft. I n.rittcr.r av augusti lionstaterade en

redaktior.rell siglratur i tidningen tludenmaan Sanomat
att snabbliolor.risationen var fordelaktig ur denna syn-
punkt: "Hir finns ett flettal stora g:irdar och lantegen-

don.rar, som snabbkolonisatiorsmyndigheterna ej lian

underlita att slir sina klor i. De flesta storgodsen i denna
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trakt (Borgi) ldr vara s. k. svensk jord, som finsk-
talande tidigare varken n.red pengar ellel gulcl fitt i sina
h:inder. Nu bli de styckade pi. lagens grund fiir ltare-
larnas rikning och hirav foljer igcn, att b),gden med ett
slag fdrfinskas n.ier :in annars undel i.rtionder.r."

Aven om denna synpunkt icke var programmissig i
vidare mening var den dod< synrtomatisk. Pi svensl<t

hill forstod man orredelbart, att ingerting slolle fi
underlitas i syfte att awerja hotet. Hdr var det icke
{riga om ni.got <iverklassproblen.r, r.rigon begrinsad kul-
turuppgift, negot gruppintresse utan om en fali! genen-
sam fiir al1a, f6r godsdgaren 1ilta mycket som lartarbe-
taren. Det presterades utledningar om kolonisationens
verkningar i varje svensk socken, ocl.r lr.rar.r siikte eiter
ut\,.igar fdr att undgi de viilsta fdljderna. I denna situa-
tion fick tanken pi. att inyo samla Sver.rska Fiulands
folkting, vilket varit i funktion i.r r9r9, nv fart. Ett pa1

6r tidigare hade universitetsfr6gan av minga ansetts pe-
ltalla en liknar.rde atg:ird. l{en det fanns andra, son.r vi1le

spara S.tgirden till nigot dnnu farligare lige. De svetslia
socialdemokraterna var ocksi ar.visande di. H6sten i94.o

var etreilertid all tvekan boltblirst. Syenska borgare och

socialdemokrater gir.rgo fram sida vid sida och deltog i
de grundliga fiilarbcten, som utfiirdes for folktingsvalen
och folktingsarbetet. Hir stir si viktiga sociala och
nationella intresscn pl spel, sklev det socialdentokratislca
Arbetarbladet, att det er ivcn en socialdemol<ratisk plikt
att skydda dem och tiduingen bclonacle, att "de svcnska

liomn-runerna har grur-rdade t. o. r'1. i forfattliirgen
lagiista - sliil att med oro betlalita denna pkilsliga
invasion av finslttalande befoikning."
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I borjan av januari r94r egde folktingsvalet ntm.

Anslutningen Yar synnerligen livlig - inemot I5oooo
riister 

- en mycliet l.rog siffra on.r man betinlier att det

icke Idrelig nigon eggelse av det s1ag, sor-r-r konkurren-
sen mellan olika partier och grupper innebiir. Dir satt

sedan hcigermin, borgerliga vinsterpolitiher och social-

demokrater i hingivet och solidariskt arbete, hiignat av

tanken att skydda den svenska jorden. Men det var icke

bara snabbkolonisations{rigan och jorddehringsproble-

met, som folktinget sysslade med. Iin mingd andra cen-

trala och fcir svenskheten livsviktiga iirenden togs upp

och awerkades i bista samfijtstind. Universitetsfrigan
dgnadcs tillbor)ig uppnrdrksar hct. l:La)i err rlingd .1o1-

och undervisningsfr6gor, kravct pe en rattvisare va11ag

ocksiL, liksom det om en bittre administrativ indel-
ning, on-r de svenska ortnamnen, on1 den svcnska radio-
verksamheten - listan iiver bchandlade irendeu kunde

bli trycket ling.
Tillkorasten av det svenslta lolktinget i dess nya

gestalt betecknar en mycket betydelsefull v:indpunkt i
den svenska samlingsrcirelsens historia. Svenskheten Iick
dirigenom ett partildst hdgsta organ, talande och hand-

lande i hela der.r svenska befolkningens rran.rn. \4ellan
sessionerna arbetar det genom sina fullmlktige, som

iiven under dcn period, vilken avslutades i januari 194,1,

visat sig forfoga ijver initiatir,, pnpasslighet och hand-

lingskraft. Fuilmdktige har rett ut pralitislia probler.n

och anvisat framkomliga lcisningar av betydelsefulla frir
gor. Tillsdttandet a1. sn lagfaren ombudsuan och en

kulturombudsn.ran dcn sistn:imndas uppgift blir bl. a.

att leda det svenska under r.isrrings- och organisatiolrs
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v:.scndets honsolideling - tiiikor.rsten av S\.ensl<a veten-
skapliga centraLidet, Svenska yrkesutbildningsstyrelsen,
Svenslia befolknings{orbundet, Sprikriktighetsnir-r-inden
och andra institutioner vittnar om n.ringden av de upp-
gifter, som fullmd.ktige forelagt sig. Men den stora fli-
gan ar dock jordfligan. Av den ir finlandssvenskarnas
nationella existens i mycket l.riig grad beroende. I januari
detta ir tillsatte folktinget er.r joldnrin.rnd med uppgift
att utstaka vigarna fcir och oveivalia dea {ir.rlauds-

svenska kolonisationspolitilien. Folhtingets svaghet ir att
det irte fAtt sin stillniDg erk.lnd av statsmakter och
leglelad i lagstiitnirgsveg. Vissa centrala finska myndig-
heter upptrida som om detta folkting icke funnes till. Ett
mycket synligt och symboliskt uttryck fcir denna nya
sYenska samling ;ir att socialden.rokraterna sedan hcisten

r9 .2 yarit med om att hilgtidlighilla svenska dagcn den

6 november. Det har sagts for-trri.ffliga och befriar.rde ord
av deras talare vid dessa svensl<a-dagsfester.

Sedan storkrigets utbrott och efter det Finiand sjih.t
blev krig{iiralrde part ha knappast negra lagstiftnirgs-
initiativ tagits piL det sprirkpolitiska on.rridet. I samband
mecl suabbkolonisationens behandling i riksdagen ar'los-
sades visserligen de vanliga salvorra rr-rot dc oforbitter-
liga, egoistiska och privilegiekrdr,ande svenskarna, men
det ireodet hade ju blott indirel<t sprlhlig och nationell
innebiird. Om regering och rilisclag sfLlunda 1;inrnat
syensl<arna i fretl, hal den finska byrikratit, enlianner-
ligen den spccielia kristidsbyrikratin, gjort n.r1.ckct frir
att skapa olust och vantre\,llad hos deu svenska allm;ir.r-
heten. Den orerande och deklarerande iktfinskireten har
man icke hcirt si. mychet av. Den praktiskt inriktade och
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melmedvetet med detaljer arbetande d,ktfinsldreten har
i stdllet litrnar spir efter sig pi rlliLnga hil1. Finska
nar.nn pi. svenska orter smygas in dir man kan, finska
blanketter och formuier tvingas pi den svenska publi-
ken; hela det stora mashineri, som skciter arbetsplikten
fiirefaller att avsiktligt negligera tillvaron av en svensk

befolknirg. I husfridens och lojalitetens namn har sven-
skarna tigit. A1lt sor.r.r stcjr endrikten skall undvikas,
nationen n.riste samlas kring de stora n.rilen. l,{an vet
att svenslrarna drar sig frir osimja och brik. Detta har
vissa kretsar utnyttjat fiir att lugnt och flamgingsrikt
fi sitta sig dver vad 1ag och billighet, ratt och anstindig-
het fordrar vid statens relationer till den sprikliga
minoriteten.

Det nya krigsutbrottet sornmalen r94r och de genom
N{oskvafreden fiirlorade omridenas iterforening med
Finland innebar en aweckling av snabbkolonisationen.
I(riget fodde givetvis en tringd andra nya uppgifter
och frigestillningar. I det friregiende har antytts, huru
den svenska riksdagsgruppen frin borjan betraktat fre-
gan om riksdagens utrikcspolitiska mcdverkan och

ansvar. Timligert sjdlvklart er att den svenska befolk-
ningen icke sett med samma 6gon som vissa hdnfcirda
finska kretsar pi den cistkarelska affaren. Pi svenskt
hill vickte den storfinska propagandan 

- 
tidigare

under flera :ir fijrd av Lappo, II{L och andra dktfinska
organisationei - 

mingahanda bekymmer. Den utrikes-
politiska rnilsdttningen oroacle ocksi den svenska opinio-
nen, liksom den socialdemohratiska. Den svenska poli-
tiken har dock inte tyrgts av uttalanden liknande dern,

som under ett visst sLede gjordes av sidana ledande
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och prominenta socialdemokrater som herrar Tanner och

llakkila. Nigra mdjligheter att motsiga denna propa-
ganda eller att ifragasatta klokheten av regeringens
politik fanns det ej. Censuren svarade liir att dylika
skadliga och stcirande meningsyttringar inte sago dagen.

Si kom lntligen den zg november r94r, di riksdagen
bereddes tillfdlle att sega negot om vad som tilldragit
sig. Fiirvintninga.ua var stora och intresset gillde i
synnerhet vad socialdetroliraterna hade pi hj:irtat. Men
det blev ingen debatt. Iliksdagens pienum Iormade sig
mest till en patriotisk ldftesavldggelse och en enighets-
manifestation frir den politik, som fcirts av herr Rangells
regering med herr Witting som uirikesminister. Den
socialden.rokratiska gruppcns yttrande skilde sig icke
mycket frin de andra, Endast den svenska gruppen
framkallade sensation genom ett anfijrande av herr
Furuhjelm i vilket det b1. a. sades:

"Regeringen hai ansett i;gonblicket inne att infomlera riks-
dagen om hindelseutvecklingen och det aktuella politiska liget,
Svenska riksdagsgruppen finner att dess flerfaldigt uttalade
<inskningar i detta avseende nu uppfyllts, men fastslnr att in-
formationer hade bott lga rum lengt tidigare. Riksdagen har
stillts il{iir viktiga {ullbordade fakta och har icke haft till-
Iille att i behiirig ordning giira sin upD{attning giliande. ---

Regeringen Ii;rklarar att det i krigets nuvarande skede icke
er mijjligt att gdra rttalandcn om de politiska krigsm en och
frirhillandenas gestaltning efter det fred slutits mellan stor,
mal<terna. Aven or,rr man erkiinner riktigheten av denna upp-
fattning, firurer man det dock 6nskligt och med landets intres-
sen irver€nsstimmande att ett uttalande llade gjorts da.om, att
Finland fcirblir troget sin proklamerade grundsats att dess l(Iig
mot Ryssland i.r en liirsvarskamp men icke ett ercivringskrig-
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Ej heller biir syftet att erni ett effektivt {iirsvar berittiga till
alt betcckna annektering av landomleden lingt bortom virr cist-
g1ri11s som den e11.ia m6jlighetcn att erni tillb6rlis trysshet.
I.'ramfcjr allt hade det varit <inskligt och ni;dvindigt att rege-
ringen lamnat etmirlstone eir antydafl om, att en begrinsning av
krigsoperationerna {ijr Finlands vidkormnande vore ni.ru fijre-
stiende. Man miste nimligen hysa allvarliga betinkligheter be-
traffande vert {o1ks mcijligheter att i liingden bara de tunga
oifer, som krigets fortsattning lengt utanfdr vira grenser kr:i-
ver. Vira minga av kriget hd.rflJtande offer och svirighetcr
giva upphov till p:rtagliga vixaDde bekymmcr bland vida lager
av r.'Lri lolk.

Di regeringen l@rakte scrar vert lards fcirhillande till de
kampande stornrakterna, synes omcliimcna icl<e till alla delar ha
awigts med niidig varsamhet. Betr:iflande anslutningcn till
xrtikominternpal.ten ar det n5dv:rndigt franrhilla, att riksdager
icke blivit fullstlndigt infor-merad om fiiruts:ittnitlgarna f6r och
innebijrden av denna itg:rd, som ter sig till sina Lonsekvenser
oklar och dirliir diskutairel.

- - - Vi betrakta det som ett livsvillkor f6r virt tands
Iramtid att Finland orubbligt hiller fast vid den gruldlinje i
sir utrikespolitil(, som ofticiellt proi{lamerades 1935 och sedan
dess varit vlgledande. Darigenom bir Fnrhnd even vittne om
att det undcr alla fijrhnllandcn ska1l fcirbliva troget sitt nor-
diska f rihetsary och of 6rkr:inkt uppratthitla medborgarf riheten
och det demokatiska samhillsskicket, som bildar den enda
naturliga livsformen {<ir Finlands ocl-r aIla a[dra Nordens folk."

Uttalandet vdckte ett oerhtjrt uppseende och fram-
kallade massor av kritiska oc1.r ogillande finska kommen-
tarer. Det aygays ockse en del protester frin svenskt
hil1, fr':imst motiverade n.red att den syenska riksdags-
gruppen brutit den enhii.lliga fosterld.ndska {ronten. I
dag kan dcklarationen te sig mycket oemotsdglig, men

vid den titlpunkt, diL clen Iramfcirdes, var ld.get, std.m-
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ningarna och strlvar.rdena sAdana att det kr;ivdes ett icke

ringa n.ioraliskt trod fiir att hdvda dessa synpunkter.
NIan 1iar.L ocksi undra om icke ett och annat i landet

utvechlat sig nigot annorlunda, ifall flela grupper varit
lil;a klarsynta och of6rslirrickta som den svenska. Att
betona viirdet av de grundsatser, som deklarationen hdv-

dar 1611 sig di icke si. naturligt som i dag. Det var hdg-

konjurktur {iir andra idea1, nyordningsdrijmmat och

trygghetsgarantier r94r.

I augrsti 1943 dyerlamnades till rikets president en

av 33 medborgare undertecknad adress riirande nijdviin-
digheten fcir statslcdningen att ofiir drtijligen undersiika
och sondera mcijligheterna att "separera oss Irin det

pigi.ende stormaktskriget och att genom sidana under-

handlingar som fijrhiLllandena pnkalla trygga virt lands

frihet, sjilvstlndighet och fred". Finlands allminna poli-
tiska lige har visat tydliga tecken till fiirsimring, hette

dct i adressen, "Finland ir pi glid mot ett farligt och

Iiir dess framtid kanske til1 och n.red iidesdigert lige".
Av de 33 undertecknarna voro r9 svenskar, sivil bor-

gare som sociaidemokrater. Sillan har vril en menings-

yttring utltist mera kritik och beklaganden in denna. I
den finska borgerliga opinionsbildningen drog man sig

icke fiir att framstdlla aktionen som ett svenskt ti1ltag,

igande ett tydligt samband med den linlandssvenska

folkmeningcns tillginglighet for synpunkter och resone-

marg, son.r behdrska uppfattningen i Sverige. Di svenska

folkpartiets forst;rkta centralstyrelse nigon tid efterit
samladcs fijr att diskutera frigan, var det en fijrkros-
sande stark majoritet som gillade att partiets ftrrtroende-

man tagit befattning med och undertecknat adressen.
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Den ovan Stergivna deklarationen den z9 november
r94r lander den svenska politiken till heder och ira. Den
iterspeglar rdtt rrrycket av det som den svensl<a befolk-
ningen tinkt om sitt lands mdjligheter och uppgifter.
Trohet n.rot det nordiska frihetsarvet, medborgarfrihe-
tens uppr:itthillande, vaktslagaing kring det dcmokra-
tiska samhSllsskicket - det ar svenslia klanger, som inte
fiir;indrats huru konjunkturerna och tiderna in skiftat.

Den svenska befolkningens hillning till det av det ger-
manska rasbegreppet behd.rskadc Tyskland har pi en del
hill framkallat undran och fiirviLning. llir kunde ju
i dcn germanska samhiirighetens namn vissa nirmanden
ha igt run.r, vilka dock i stort sett uteblivit. Fiirkiaringen
ligger delvis i att svenskarna i Finland icke betralttat
sin natioralitetsfraga som ett rasproblem el1er en biolo-
gisk ftireteelse, trots att dct al1om veterligen existerar
pitagliga skillnader me1lan svepskt och finskt nir det
glller folklynnen och kar.aktirsdrag. Det svenskarna
samlats orakring ir spriket och det, som satt Sktfinsk-
heter.rs stridsvagnar i rdrelse, har icke varit sldar.ra ting
solr arvsmassan e1ler blodet, utar-r st'ensl<ans r.o11 och
anvindning. Pi fir.rskt hill torde man l.ra varit nigot
orolig fiir att tyskarna i rassamhorigheter.rs tecken skulle
bdrja gynna sr.enskarna, mer.r den oron skingrades snart.
Svenskarnas l'allsinnighet infrir diktatur'ldrorna, deras
l.rumanitetsbetingade reaktion n.rot raspoiitikens tilld.mp-
ning och deras otidsenliga syn p5. malitens och r;ttens
problem gjorde att de tedde sig timligen omirjliga. En
sidan detalj son.r tyskarnas bruk av ortnamn, varyid ute-
slutancle finska foller komma till anvinclning, visar
j;mte itsliilligt annat att dcn svenska befoll<ningens till-
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varo helt negligeras. Men denna befolkning har inte
heller gjort nigra allvarliga frirscik att bli observerad och

ihigkommen pe det ovan antydda hellet.

I de tankar krilrg vir svenska s 'art av cloktor OIe
Eklund, som citerades i bcirjan av derna uppsats, hette
det ocksi att finlandssvensken ir "sildeles immun mot
masspsykos och ideologier av olika s1ag". Den satsens

riktighet kan bekriltas med massor av exempel och fakta
ur Finlands nyaste l.ristoria frin vintern r9r9, iiver
fijrbudshdnfijrelsen till Lappororelsen, diktaturdriimme-
rierna, nyordningsplanerna, Storf inlandsfiirestillning-
arna och de karelska visionerna. Men denlra hans pita-
lade fantasifattigdom, hans verklighetssinne och ofrir-
miga att hdnge sig it iinsketinkande har sannerligen icke
gjort honom till en simre patriot eller soldat in finnen.
Svenska ynglingar rekryterade mycket livligare 6n finska
den ftrrsta uppsethingen av jigare vintern r9r5, solda-
ter frin rent svenska bygder ha under vira krig
n.rarscherat, kdmpat och stupat lika tappert, uthelligt och

irolullt som deras finska kamrater fiir det gemensamma

fosterlandet.
Huru kommer den finska befolkningen att, di detta

krig dr slut, reagera i forh5.llande till sina svenska lands-
mrir.r, till Norden ? I(ommer eventuella besvikelser att
resultera i vedergillningsaktioner, riktade mot den virn-
lijsa minoriteten el1er kommer de att fijda en ny solida-
ritet med ideologiska omorienteringar och prograrrrrevi-
sioner? Det {ir.rns mingahanda lrigor som inst:iller sig,

men vilkas fot.nuleringar och svar blir beroende av kri-
gets utgeng och fredsslutets gestaltning.
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