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.F inlan,l lio'rr ganska sent rned i den crrropeiska liul-
turutvecklingen. Limna vi den {insksprikiga folkdiktcn
isido d.r det nistan enbart passiyt mottagande 6nda tills
universitetet i Abo grundades 164o. Och iinnu ruder
mer an eft sekel ddrefter stod den sparsamma litteratur,
son.r sig dagen i Finlancl, helt och hillet i beroende av
den rikssvenska. Visserligen framtrd.dde under denna

tid tve bet)dande finllndska skalder, Frese i brirjan av

rToo talet och Creutz i rlitten av samrra irrhundrade,
n.ren de tillbragtc bida stcilrc cleien ay sitt liv utanfol
I.inlands grdnser ocl.r deras diktning tillhdr nestan helt
den perioden av deras levnad. Ingendera av dem ger
uttlyck et nirgon sdrskild finldndsk nationalkdnsla, on
ocl<s6. Frese undcr Karl XII: s krig varmt och vemo-
tligt hyllat sin fcjdelsestacl Viborg - den ir en dejlig
n.rci, "pir vilken grannen, lilisolrl hcik pi duvan, lurar."
Men i hnvudsak inspireras ftese av helt andra faktorer,
av hans s.juklighet med den dd.rav fciljande melanko-
1ien, av hans natulkir'lek och av hans pietistiskt fd.rgacle

religiositet. Arr r.nindre specifikt finlindskt finner man
i Creutz' raffinerat skonhetsi.lskande sensualistiska
dikhing. \ril kan han lingta elter natur och enkelhet,
luen di. ligger dir bakom lousseauska tankar och stiim-
ningar och inte minnen av hans anspriksldsa nylindska
heubygd.
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''Stora ofreden" under Karl XII och "lilla oireden'

pe t74o-talet hade hindrat den andliga odlingens ut-
veckling i Finland. Forst under rToo-talets sista tredje-
del btirjar den visa verklig livskraft. Dess centrala ge-
stalt ar de Porthan. I\lted sin lugna, outtr6ttliga, et alla
hnl riktade energi lhgger han en Iast grund Itir Fin-
lands kommande utveckling. Sjilv var han inte skald,
dirora vittna tydligt nog hans diktforsril<. Men han kon'r

indi att pi olika sitt djupt piverka litteraturen. Han
grundlade Finlands f<irsta litterera tidning, Tidningar
utgifne af ett sellskap i Abo, ddr frd.mst hans och ha.ns

lirjungars intresse fcir Finlands historia lick uttryck,
men ddr plats ocks6. upplits irt diktningen. DAr tryckte

Johan Henrik Kellgren nigra av sina poetiska l5rospin,
innan han flyttade tillbaka till Sverigc Iijr att dir siika
bryta sig en mer lysande bana ;in den finldndska lands-
orten kunde bjuda mtijlighetcr till.

Det var friimst i tvi avseenden Porthan litterlrt pir-

verkade sina ldrjungar. Dels gav han dem sin egen brin-
nande klrlek till Finland, r,ilken emellertid bide hos

honon.r och dem var ftirenad med en uppriktig kirleli
till det stora fosterlandet Sverige. Dels f<irde han genor.n

sitt intresse fiir folkdillen derr-r in i fiirromantikens id6-
striirnningar. Abodiktningen kom dirigenom i ber<iring
rl-led det nyastc och fruktbaraste i samtidels litteratur.
Bland Porthans finld.ndska lirjungar fanns det en stor
skald - det var Franz6n. I sin ungdomsdiktning fr6n
rTgo-talets borjan och mitt, i Minniskans anlete och i
SiLng iiver Creutz, for han Iiirromantiken till sin spcts.

I svensk litteraturhistoria ir han linken fri.n Kellgren
till romantiken. Han representerar idealismen, fanta-
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sien, visan gentemot den f<iregiende tidens rationalism,
retorik och deklamation. Men hans diktning yittnar
ockse om den porthanska kiirleken till den finlindska
hembygden. Dd.r trdder fiirsta gingen typiskt finliindska
landskap fram. Och i Finlands uppodling sdker han i
nigra stora bitrder teckna Finlands historia och det
finska folkets lprne samtidigt med att han dr<jmmer
stora driimmar om dess kulturella och materiella fram-
tid. Men denna framtid tinker han sig vid Sveriges
sida, och di det elter r8o9 gd1lde att vilja mellan Sve-
rige och l-'inland valde Franzdn Sverige.

De tyi decennier, som f<iljde pi skilsmissan frin
Sverige, iro fattiga pi dikt i Finland. Romantikens
id6er funno vigen hitiiver, men de miktade inte skapa
nigon rornantisk dikt av strirre virde. Dessa irtionden
iro errellertid ur andra synpunkter nog s5. betydelse-
{ulla f<ir Finlands kulturhistoria. Under dem bdrjar
suriningom medvetandet klarna om Finlaads framtida
vdg. Skilsmissan frin Sverige var ett oiterkalleligt fak-
tum. Och Ryssland var en farlig frimmande virld, med
vilken nigon kulturell berriring inte kunde komma
ifriga. Det ga[de att skapa en egen nationell kultur.
Grunden farns sedan Porthans dagar. Pi den miste det
byggas. Romantikens nationalitetsid6er fingo en tack-
sam jordmin. Och rivertygelsen att det finska folkets
breda lager blott kunde ryckas med i denna nationalitets-
rrirelse, om det skapades en finsksprikig litteratur och
kultur, utvecklades pi svenska av minga f<irfattare.
Beviset fiir att en sidan finsk litteratur kunde uppsti
fann man i den finska folkdikten, som under denna tid
blev Iiiremil liir ett allt livligare intresse. Men det
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drdjde till 1835 irnan Liinnrots Kalevala kom ut. Och
sedan fdrll6t innu niim tviL decennier, innan man kan
tala om en levande modern finsksprikig litteratur.

Men den svensksprakiga dildningen hade redan innan
Kalevala sig dagen vaknat ur clvalan efter Franzdns
bortllyttning. Runebergs frjlsta diktsamling liom ut
r83o. I hans diht tar sedal bilden av det finska foster-
landet och det finska folket konkret gestalt. Fri.n E1g-
skyttarne till Finrik St6ls signer ser mar hrlr den kiar-
nar fijr honom. Ocl.r den inpriglas djupt i hela folkets
rledvetande. Det ir otvivelalitigt att hans diktning i
mycket har skapat dcn finska folkkaraktiren, sidan den
framtratt i de stora rigonblicken i Finlanrls historia.
.ilunebelgs bild av det finsl<a folliet har blivit ett icleal
till vilket detta folk stravat, 6vertygat onr att den bilden
uttryckte ltdrnan i dess viise[.

Denna Runebcrgs Ioster'l;inclslia clikt byggde icke pi
n:rgot teoretiskt resonelraltg onr Iinsh nationalitet. Dess
nrsprung var hans instinktiva lid.nsla av det finslia fol-
l<ets visen och av dess uppgift. Sli helt svensk Rune
berg in var till sin l.rd.rstanr.ring trergde han djupare in
i det finska folkets sjdl in niLgon annAn - ett bevis pir
hur'litet rasteorier och teorier om en vid spriket bunclcn
f olkanda r.notsvara verkligheten.

Men Runebergs dikt d.r inte bara fosterlindsk dikt.
Ur sina inre strider och ur sin fasta civertygelse on.r en
{cirsyn, som leder miinnislrans riden till fdrsoniug och
harraoni, skapade han l(ung Ijalar, kanske den ntik-
tigaste dikt syensk litteratur :iger. Tydligare 6n nigon
unan vittnar den on.r den hiiga resningen i hans ande.

Samtidigt med att Runeberg skapar det finlindska
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luationalnledvctandet bcvarar hals dikt :indi dcn lir.a
sarnhiirigheten med Sveliges dikt. Det 1.rar vuxit flan.r

under intfyclr av Franz6n, Stagnelius, 1'egn6r och -Alrrt,
qvist. Och cler.r ingriper sedan i. andra sidau djupt i
litteratulens utycckling i Sr.erigc. X,Ier iin tl.gon annan
cttsliilcl man har I{unebcrg bundit sl,urrlau dc tvi iin-
dertra.

Ftir Rurrebcrg fanrrs clet icke niigon nrotsats nrellan
iiuslrt oclr svclslrt i .liirrlancl. Del notsat-scn blev i
stillet den ccrtrala punliter i lrans vin Snellmans tatke
ging. Blott ctt starlit [inslit natioualnrcdlctalldc liullde
cnligt hans civertygeisc ge clct finska folket kraft att
rrotste ry<li assirnilationsstttivan. Ocl-r dctta ltcdvctaud,-r
liundc blott vicl<as genon.r att der Iinslra natioualitctelr
lrlev mcdvcten oln sin ruotsats till andra nationalitetcr'-
och nirmast di den sr.enska, som i scliler tryckt sin pre-
gel piL Finlancls liultur. Den s\,cnslisprekiga liulturel
hadc ittct nationcllt r,:ircle frir rlet finska folket. lllc.rtt i
cn firsksprirl<ig littcratur krmdc deu finslia folksjrilcl
fii uttrycl;. Ilcgelslia oc1.r rorrantisli:r nationalitetstan-
Itar fiirenaclcs hos honom. Och piL sr,crslia - hcla hans
littcrila verli 6r svenslisprirkigt - 

ple(liliade halt out-
trottligt fdr dcn svcnska bildacle l<lasscu i Filland, att
dess plikt r,ar att b).ta bort sitt nrodersmil rnot finskan.
A1l sr.etrslt kulturgrimi;rg i Finlantl val' {ifinglig ocll
bortkastad. I pr-incip gjordc han iclic ens 1ligot undantag
Idr Runcberg.

Snellmans liirknnnelse ficli en ocrhijrcl bet1"de1se. Dtn
bista delerr av r84o-talcts urgtlom acccpteracle hans
tankar. Den sig sin uppgift i att nirr:ra sig det fitsk-
talande folket. i att viclia dess bildningsir:tressc och i
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att bidraga till att skapa en litteratur pi finska. Tidens
allmineuropeiska den.rokratiska striimningar smelte hos

dem samman med de finskt nationella. Men det av Snell-
tran piyrkade spriLliombytet f6rverkligades dock inte i
si stor utstrlcknirg sotrt man i den f6rsta entusiasrlel
tiver hans idier hade tankt sig. Dels berodde det pi de
praktiska svirigheterna. Och dels pi att det hos minga
dock innerst inne fanns en instinktiv kiinsla av att lven
clen svenska litteraturen kunde ha en uppgilt i Finland.
Dlrfiil fortfol den svenska dikten att leva i Finland.
Den ger nnder tiden nirmast efter Snellmans framtrd.-
dande ofta uttryck 5t de radikala finskt nationella id6-
erla, den talar inte sil1an om siu egen snara underging,
men den lever i alla fal1. Och Runebergs dikt gav den
ett bevis pi att den hade bide ritt och kraft att leva.

I generationer nirmast efter Runeberg ir Topelius
den st<irste skalden. Hans diktning d.r genon.rtringd av
ron-rantik, inte av rornantisk spekulation, men av roman-
tisk lingtar.r och romantisk drijra. Den har nira fijrbin-
delser med Sveriges ron.tantik, mecl Aln.rqvist och n.red

andra f6rfattare, mcn samtidigt siiker han sig ocksi
till den finska folkdikten och himtar rliriftin b.idr:
motiv och forlu till en del av sina dikter. De snell-
n-ranska nationella tanliarna attrahera honom s,tarkt en
tid, men hans fdrbehill mot dem bli sminingom allt
bestimdare. Han hivdar den svensksprikiga diktens
ftirmiga att uttrycka det finskt nationella, han vigrar
att erk5nna den snelltr.ranska tesen om ofcirenligheten
av sl'enskt och finskt, och han anser, att den svenska
litteratureu innu lir.rge har en uppgift att fylla i Fin-
land, om ock den slutligen en g6.ng skall tystna. I den
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historiska romarcykeln Fdltskirns beritrtelser skapade

han ett fosterlandskt verk, som i viss min blev en mot-
svarighet till Finrik Stal. Ur dessa beriittelser, c16r

Topelitts' berlttargiva siL lysande f ran.rtrider, l6rde sig
etskilliga generationcr i Finland egentligen sitt lands
historia. Den frarrstir ddl sonl en enhet fiir sig, fastin
ouppltisligt sar.nmanflitad rred Sveriges. Nigon avoghet
mot Sverige talar icke ur dem, tvirtom. I den historiska
uppfattning, som ligger bakonr cykeln, ser man intryck
av clen syn pi Sveriges historia, som Geijer frirliktat
rnot Fryxell 

- adeln stilles i motsats till konungana
och foll<et - och Topelius sluter sig trots en omiss-
liir.lrlig bojelse frir hjiiltcdyrhan till den geijerska libe-
ru11 dcrrrolilatiska syr)cn f,i lri5loricrr.

Skedet r83o till 1863 - dct il di Runeberg drab-
L,acles av slaganfallct 

-.1r 
Rttncbelgs och Topelius'.

X4en vitl deras sida fjnnas flera audr:r ritt mirkliga
frirfattare. Iin av denr lir den intensive Stenbick, som

dock soart o{fral sin lyrik frir sin pietistiska religiositets
hrav. En aunan :ir Fredr ili Cygneus, son.r sorgligt miss-
lyckas i sin egen diktniug, men entnsiastiskt och fijrsti-
elscfullt i sina kritiska shrifter toll<ar Runebergs och
iveu yngrc skalders dilitning. Bland rlessa yngre iir den
frimste Wecksell, r,ars skidespel Daniel Hjolt sikert dr'

det n.rest betydatdc tlramat i hela den svenska litteraturer
fiire Strindbcrgs dagar. Dir iterfinner man, in starkale
betonad. den deri.rolrratiska uppfattning som ocksi lope-
lius givit uttryck it. l4en i Wccksells lyriska diktning
finner man en ny instillning till nationalitetsfregan.
Han hS.vdar diir sr.ensl<ans och finskans likaberittigande
i Finlands kultur, detta i direkt och mcdveten opposi-

I5I



Gufinar C as tr i1t.

tion mot den snelln.ranska uppfattnirger. Wecksells bana

br6ts emellertid tidigt av sinlessjLtkdom, nestan san.]-

tidigt med att Runebergs diktning upphiirde. Och under'
de tvl decennierna friu 1863 till 1883 hade Finland
ingen mirhligare svenskspr.lltig diktale, on.r Topelius
undantages, sonr emellertid di rcclan hade gjort sin
cgentliga insats utanfiir barnlittcraturens omride.

Nlen 1883 fick Firland en ry svensk skald. D.l debu-
lerade Tavaststicrna med sin diktsan:lir.rg Fdr rnorgon-
blis. llir ljuda nya toncr. Det hadc hdnt lnycket i lit-
Lcraturens virld sedal r86o-ta1ct, och Tavaststjerna dr
ctt bam ay den n],a tiden, I{c:r,ijsmclr hadc segrat i
Iluropa och nitt oclisii de skalclinaviska liinrlclna. 'l'a-

\.aststjerna och hans nd.r n-rastc v:ir-rncr k;inde, att Fin-
land i sin obegriinsade dyrliau ar. Runeberg oc1.r i sin
allt hiiftigarc splikstrid hade blivit efter ticlcn. Gcolg
Brar.rcles blcv oclisi fiir denr - liksonr fiir cn ,clel av
dcras finslisprS.kiga jdl.rniriga 

- en hiivdilg. De villc
genomfcira hans program iven hir och iippna fdustrcrr
11t nrot E[ropa, Sprikstriden syntes Tavaststjerna si
liten i bredd med cle nya idiernas kamp utc i virlderr.
En tid drcin.rde l.ran 

- 
liksom Strindberg och Ola Haus-

son - orn att bli cn curopeisli sliriftstillare tled tyskau
som sprili. Men de fcir hoppnin garna grusades. Och

i'favaststjernas sista diktsamlingar trlder kiinslan av
att oupplcisligt lrrjra samman med Finlaud och dess

sr,-.nska knltur starkt frarn-
NIen attitalets skepsis och dess lddsla lcir dc stora

orden priglar Tavaststjernas verk. I);irigenor.r'r stir det
i motsats ti11 Runebergs och Topelius'. Kritiken anteck-
nade med hipnad och ogillande, att ordet fosterland alls
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inte Iijrekom i F<ir morgonbris - utorr i en ironislt

vindning. Lika litet fanns dir ligon religids tro. Mcn

inte blott liinslogrunden och virldsiskidningen var ny.

OcksiL sittet att se, ocksi stilen val ny. Det var realis-
lrrcu sorn brijt frarr.r, nirmast under iltryck av Snoilsky
oL:h Biitb. Ifan erdyrar ocksi ett nytt or.r.rride 5t lyri
lien. Dct iir havet. I-Ians egen trotsiga, djir va, nychfulla
rralur Lirrde sig i .ldkt rrr"d del.

Tavaststjerlas realisnt tog sig tivetr uttryck i prosa,

i noveller och ron.ianer. Od<sA dir visar sig hans skarpa

riga. N{en han l.rar ichc fiirmigan .rtt gelromf6ra elr

string l<ompositior cl1cr teckna djupare genomf6rda

Iiaraktircr, Hans satutidsrotuau 13at ntlotnsvdnnet' fiings-
l;l frirrst genom sina ,stinruitga r. \'Ier gcnotnf<irt rea-

lislislr rir en sl<ildring ftin dc svira Ircidircn i r86o

talets slut, IIirda tklcr'.
Men Tavaststjerr.ra stannadc iclic vid realismen. I

likhet ned Ol:r I-Iansson och piLverkad av honom siikte

lran sig i novcllen I fijr-buncl rnecl dirden till dcn fdr-
djupade psykologi, som ville teclina det ot'nedvetna i

sj:ilcn. Diir nirtrar han sig den pi det ir r:ationella i

sjilslivct itrilitade psylologiska skildring, son.r priglar
si myckct av clen europcislia littetaturcn under slutet

a.v r8oo-talet.
Attiotalsrealisrnen fiiretrddcles oclisi, Iastiin i en rnet

diinpad form, av Tavaststjcrnas nigot ildrc samtida

Jac. Ahrenberg. IIan b6rjade visserligcn som eJlei:ro-

nantilier, men tog senare intrycli av Kielland och ancl a

realister. llans insats ligger frin.rst diri, att har sett dc

tacksamma motiv, som nlotsettnirgen mellan {inslit och

r1,skt crbjdd. En stor del av hans romaner handlar ot.t.t
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hans f6delsestad Viborg och on.r det kalelska nisct rlcd
dess brokiga folkblandning. f andra romaner har'1.ran
skildrat finlindare i rysk tj;rst och de problem, som
kliito sig till deras liv - han visar, hur hos minga
kirleken till det finska fosterlandet levde kvar i clen

frimmande omgir.ningen, men ocksi hul andra siigos itr
i dess atmosfir och f<irloradc kinslan frir tlen fin-
lindska rittsupplattningen. Kulturhistoriskt ha Ahren-
bergs verk ett betydande intresse, fasten han sillan gav
sig tid att ge derr konstnirlig fullindning.

Di. Tavaststjerna dog r8g8 sirg det iter mork't ut fcjr
den svenska diktens framtid i Finlancl. N{en under de
nlrmaste ir en levde den upp med ett rikt liv.

Mikael Lybeclis miniatyrmissiga verli fr.in nittitalet
hade iinnu inte overtygat onr hans begivning. Nlerr rgoo
slog han igerrom med sin berdttelse Den starkare, och
detta genombrott fulliiiljdes sedan under det friljande
kvartsseklet i hans lyrik, dramatil< och prosadiktring.
Grundvalen ldr hans diktning ir dnnu realismen, nen
han upptar ochsi symbolistislta element och han fordju-
par psyhologien och visar ginra, l.rur starka intryck un
der barndomen bli besti.mmande ldr sjilslivet under:iter-
stoden av levna.den. Hans instillning till virlden och
radnniskorna ir ctiskt bestd.md 

- Ibsen var hans storc
miistare -- och sanningskravet, hurnanitetskravet ocl.r

ansvaret bli hans djupaste motiv. Dcm stiller han upp
bide mot de ryska angreppen r-rrot Finland, rrrot den
finska nationalisraens angrepp mot den svenska kultu-
ren och mot det idrsta virldskrigets brutalitet. I mot-
sats till Tavaststjerna, hos vilken europeismen och fos-
terlandskd.nslan alltid br6to sig mot varandra, hade Ly-
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beck fast rot i sin hembygd, det syenska Osterbotten,

och i hemmet, som fiir honom allmer kom att framsti
som den varma hird, dir alla de goda egenskaperna
funno skydd undan den yttre v;irldcns rikalla ondska.
Ocks5. i sitt konstnirliga arbete ir l,ybeck en motsats

till Tavaststjerna 
- 

var Tavaststjerna i det rnesta av

sitt verk en lylisk improvisator, vars komposition oclr

splik ofta bira vittne om osikerhet och slan', si be-

albetade och uthamrade Lybeck sir,a verk in i r.ninsta

detalj, ej sillan dithin att omedelbarheten gick f6r-
lorad.

Ungefir saratidigt lned Lybecks genombr ott vid sekel
skiftet tredde en rad yngre Iiirfattare lraln med sina

Icirstlingsverk. De ha i alltrdnhet n;ira frjrbitdelser ucd
den svensl<a nittitalslyriker, som ddrcmot fdl Tavast-
stjerna och i synnerhet fiir Lybeck betytt garska litet.
Dessa fijrfattare voro Hjalmar I'rocop6, nigot ildre iirr

de andra, Arvid X{orne, Jacob Tegengren och Bertel

Gripenberg; till deras genelation htir ocksi Errril Zillia-
cus, fastin hans debut som skald skedde Stskilligt senare.

Den finlandssvenska lyril<en genomlever nu en stor
period.

En stor del av dessa skalders diktning utom Tegen-
grens - blir prd.glad av tidsfiirhillandena, av kampen
rrrot det ryska trycket, som i februarimaailestct 1899

iippet visade sina syften. Milrnc liastar sig tidigt bide i
verkligheten och i dikten in i striden fcir att vinna sjilv-
stindighet it Finland. Gripenberg hyllar forst Euget
Schaumans hjiiltedid och sedan den vita hirens heroiska
f osterlandskdriek under frihetskriget r918. Procop6

slungar i bibliskt miiktiga strofer ut sin Iiirbannelse
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civcr fienden el1er viudel nlol hojtonl sin vassa satir.
Zilliacus jimftir Fiulands kamp r.lrdcl vilrterkriget r.ned

IIcllas' strid rnot barbarema.
Ocksi tiders sociala brl,tningar avspeglas hos rrigra

;r'' ,l"rrt. FlarrrIiil rllL lros Mrjlr,,. IIrrrr srjL-cr , "irr ricli-
garc diktning b1i en tolk f6r ;Lrbel;Lmas krav pi ritt-
risa och sl;river"ltiftiga sociala karnpdiliter. Procopi ser
ocksi metl en viss sympati pi rnassornas uppr.narsch,
tnen kan dock iclie iivergiva sina kultur.ella rjverklass-
ideal och fijrbiir err isl<idare till striderna. Gripenberg
ilcr anslutel sig helt ti11 de konsen ativa och feodala
traclitionclna inda tills larr under frihetskrigct tgtE
ttpptiicliel att (lel ganrlir kligaranrlan iinnu lcvcr' hos
stola lnassor av folliet.

A'Icn n{cilne iil politislit sett ickc Llott aktit,isnrcns
sli;rld utan ocksi svcnslii'rctcus. X{ihncdr,etnarc lin nigoir
arnan {tirsvarar hau i sin dilit ticn svenslia bcfolk-
ningcns ritt att lcva i Fi:rlard. ililclc i sir.r lyrik och i
sina prosaver'lt fdr han oclisi in dcu dittills litterirt Iciga
lx'alitadc svenska allnogen i litteraturen. J)ct nvliindska
kustlandsliapct ir hans tlihtnings cgentliga omridc, metr
han lrar avsilitligt r.rrecl den inf6r.livat ocksi de andta
svcrrska ltustbvgdcrna i Finlatd. A.r.cn Procopi ir. ny-
linning, men hats dihtuirrg hiller sig hrrvudsakligen till
stiidcrna och i s1,n1..1,", till deu gaurla tidens idylliska
sfadshcrn. lli:gengren sltildlar det dsterbottniska slett-
hndcl, bidc r.ir1 Lusten och ini landct. I)eras dilit hd.rrtirr
silunr-1a sina n'rotir. frinrst fri-n sletska b1.gder. X{el
Gripenbelg fingas av dct finska inlandets skogar och
iidenrarker. Och Zilliacus vinder i sin diktning 6ter ocl.r

6.ter frin Grekland och ltalien tillbaka till sin egen-
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dorn invid Viborg - tidigare i glidje och stolthet dver
det hem och den {rukttrd.dgird, som har dir skapat,
sedan i smarta over att allt detta under vinterkriget h:ir-
jats och slutligen tagits av ryssarra.

Under dessa drag finner man i djupare skikt bott-
nande vasentliga individuella olikheter'. Procop6 :ir den
n.rest intellektuelle bland dessa skatrder, och i sin prorno,
tionskantai r9o7 har han givit ett storslaget uttryck it
sin agnostiska resiglation inf<jr de yttersta vlirtrds-
gitorna. Tegengren fjnner ro clels i naturen dels i et
positiv krister tro, vilken ir frirrmande fiir alla de
andm. Zilliacus uttryckcr vicl sina nilr.nastes bortgi.ng
sin antilit stoislia r.r.ranliga hirllning inlor driden. Gripen-
bergs ungdor.nstiilitning hiinfdrde hans jiimniriga frarr
fcir allt genou sin erotiska seirsualisr-n, so11t ltutrrera
r.erl<al nilgot frir n.rychet /irz dc silclc, lneclan iter i hans
senale cliktning lllanltenr son-l r-allyggad och utau fruli-
tirn viintar pi ckiden, blivit ctt genorngiLentle motiv. Delr
likaste utvecklilgcn lian Mijlne uppvisa. lnfor de se-
naste decenlliern:rs viLldsg:irningar och diktaturcr gcr
han i miiktiga syner och intensiYa strofer uttryck iLt sina
mrirka auiDgar om en stunclandc r.iirldsunderging oclt
lit sin overtygelse om miinnishans plikt att till det
yttersta liiimpa fdr rattens och nt:insklighetens ideal.
Hans stlllning erinrar rnest on Pd.r Lagerkvists, Och
pi ett satt, so|n ocksi erillrar om de[ne, stir X{<irnc
oviss och s6kaode piL grinsen till kristeudomer utan
att dock nigonsin bli en overtygad kristen. N,Iijrnes
dikt har r.r.ied iren fiLtt allt stijrre djup och allt hogre
himn.rel, och i detta nu dr han otvivelaktigt dcn stijrsta
gcslaltel i Finiands svenska Llilitning.
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Alla dessa voro friimst lyril<er, om ock Mdrne even

som prosadiktare intar en mirklig plats. Men till denna
generation hrjrde ocksi. en av vera frin.rsta prosafrirfat-
tare - Guss Mattsson. Har ir inte diktare i egentlig
mening, mer som kiscir och reseskildrare tillh<jr han den
svenska litteraturens yppersta. Ulder hans kiserier lig-
ger en rik fond av allsidig bi.de humanistisk och natur--
vetensliaplig bildning, och frin rigonblicksbilderna liter
han vida perspektiv dppna sig. Minniskorna, bide det
egna jaget och de andra, betraktar han med en mild,
road humor. Och rlen annars garna niigot stela {inlands-
svenska prosan fir hos honom rikare skiltningar oc1.r

livligare riirlighet.

Efter denna gencration, sekelsliiftets generation, fril-
jer en amran, son.r d.r fiirdig att tr6da {ram i litteraturen
ungefir vid det {rirsta viirldskrigcts biirjan. Dess tvi
frJrgrundsgestalter lro Runar Schildt och Jarl Hemn.rer.
Schiidt iir helt novellist och dran.ratikcr. Pi. dessa om-
riden hade han Lybeck son iiiregingare. Men Schildts
temperament ir ctt alldeles annat. IIan ir yekare och
liinsligare och fylid av en rikare medklnsla med min-
niskorna, fraruftir allt nred de svaga, timtiliga, med dem
som icke kunna hivda sig i livets kamp. Pi. fidernet
h6rstamlrrade han frin en finld.ndsk kultursl:ikt, pi
mcidernet lrin dstnylindsk allmoge - det ir kanske
denna blodblandning som gcir hans k6nsloomfing s:i
rikt. Han stiller icke de etisl<a kraven si skarpt som
Lybeck. Men han siiker sig n.red fin fcirstielse in till
de innersta vrarna av sjd.larna och visar vad dir finnes
ikta och falskt. IIans mestare iiro Hjahaar Sciderberg,
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Schnitzler, E. Keyserling, de ligmilta, stilla kinslornas
tolkar.

Hemmer Lr frimst lyriker. Hans ungdomsdiktning
tolkar den stora, intensiva skrinhetsupplevelsen, starkast
upplevd i diktarinspirationens extatiska dgonblick. Men
sminingom, delvis itminstone synes det under intrycket
av upplevelserna under frihetskriget, f<irs han in i en
kris, som std.ller de etiska virdena och de moraliska l<on-
flikterna i fiirgrunden i hans diktning. Han uppticker
de miirka, onda malderna, som ligga p5. lur djupt inne
i sjdlen, och bide hans lyrik och hans prosa 

- tydligast
romanen En man och hans samvete - vittna om hur
kaurpen mot dessa makter blir det centrala fiir honom.
I stillet frjr den strSlande, lyckomattade sk<inheten blir
det nu medlidandet och sjd.lviivervinnelsen som han
skattar hrigst. Men slutgiltigt har han dock knappast
lyckats lcisa konllikten rnellan de tvi. sidorna av sitt
v:isen - hans diktning och hans tystnad under de
senaste eren tala om oro och engest i hans sjil.

Under det frirsta vd.rldskriget begynte Finlands mo-
tlernisn.r. Den har icke ni.gra riitter i tidigare svensk
clikt, utan himtar 

- i den min den d.r utifrin piverkad

- sina miinster frin utlandets expressionism. Men den
liommer att ritt mycket piverka Sveriges litteratur. Den
inleddes av Edith Siidcrgran. Hennes barndom fiirfkit
i Petersburg och under stcirre delen av hennes liy var
hemres hem i Raivoia i Karelen n6ra ryska grinsen.
N6gra ndrmare f<irbindelser med finlandssvenska litte-
rira kretsar hade hon inte. Ilennes liv var fyllt av kam-
pen mot den tuberkulos som slutligen besegrade henne.
Och i n.rycket ger denna kamp sin prdgel irt det djupaste
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ihennes diht. En del av den tolkal tlen karelska naturen,
som hon iir fistad vid rned sinr inncrsta kdnslor, tolkar
dess skiinhet bide i stora vyer och i smi, skarpt sedda

och upplevda detaljer. Men hennes dikt ir icke bunden
enbart vi<1 naturen. Det lever inom henne ett vildsamt
behov att uttrycka hela hennes personlighet n.red alla
dess sl<iftningar och motsettningar, och det finnes inora
henne cn brinnande livsintensitet, stegrad av hennes

sjukdon.r och fcirkinsla av den snart stundande d<iden.

Nietzsches r.ilcliga rcist inspirerar en tid stora jagfiir-
hirligande och jagutvidgande visioner. Men vid sidan av
den.r finner n.ran fina, gmciiisa sagofantasier. Och di dij-
clen kommer henne riktigt nira sdnkcr sig iiver he[ne ett
s'iort, stiila, fridfullt lugn, fyllt av ld.ngtan till "landet
son.r icke ii/'. IIon skapar sig oclisiL sin egen, personliga
form - clen fria, rir.nliisa verscn, som fir-liv av hennes

kdnsliga ryhr.riska sittne. Dcn fria r.ersen blir scdan err

av modelnisternas fasla clogmel.
Den fr;iuste blaucl r1c anrlra moclernisterna rir Dikto-

nius, Han bcgyr:ner i ett vilclsaurt, Iorcer:rt tempo,
explosiv och revolutioniir, clyrkande den sociala orr-
stijrtringen och clen uppriirda naturen. Men med i.ren
drimpas haus sinne. Det kolnmer fram alitmcr av vekhct
hos honom, av kdrlek till de fattiga, obetvdliga existen-
sernzr och i synnerhet till barnen. Och naturen blir allt-
lner idyll. Frin det stormiga havet i ungdomscliliterna
sdker han sig till en av clc finska inlandssocknarna, ti1l
Nul.r.rijirvi 

- till dc traliter tlir en stor del av hans

ungdom fcirflutit och diir deu ar. honom s;i varmt beund
lade finskspriLkiga ftirfattareu Alexis Kivi var hemma.

,isl<iLdligt och intr;ingantlc teclin:rr han cless origirella
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gubbfysiouomier. Och ingen annan finlindsk fiirfattare
har sA starlit son.r han fitt fram sj:ilva livet, det dyna-
rniska, det vixande i raturen.

El tredje fiirgrundsgestalt bland ilodernisterna ir
llagar Olsson. Hennes littcraturkritik hcir i all sin tem-
perarrentsfulla ensidighet till det bdsta sorr pi det om-
ri.det skrivits i Finland. Hennes skiinlitterara verk, be-

rlttelser och skidespel, var linge experimenterande och

teoribundet b6de tilt formen och tili innehillet, dd.r hon
ivrigt ltimpade mot allt som hon betraktade som stelnad,
livicis borgerlig tradition. Men i sina senaste verli, i
s)mrerhet i det sista, Trisnidaren och drjden, har hon
rritt in till det djupt och gemensamt minskliga - till
de vildcn sonr tidens rnakter hirt och hiinsvnsliist Itir-
rreka.

Nlodcruismen som sl<ola har' levat ut sin tid, lvloder-
iristenra miitas med sina forna motstindare i bekdnnel-
scn till dc humana livsviirdena. Men otvivelaktigt har
rnodernisn.reu sl(enkt yer litteratur ett frcdigare, star-
kare liv :in den annars skulle haft, och deu har bidragit
lill att spr:inga clct hirdnade nediirvda skalet kring stil
och form.

Det iil n-ringa nan11t, sorrr utciimnats i dentra sum-
nrariska 0r,ersikt minga namn lrln litet ildre dagar
och i synnerhet frin dessa sista tider, Ha[ har blott
Lururrl rrcdlagrs d( 5onl syrrts rrrig mest reprcsentativa.
Och onl de yngsta inte her omtalats si beror det icke
pe att den finlandssvenska litteraturen nr.r skulle be-

Iinna sig i nigon ddd period 
- den leyer lika starkt

som nigonsin.

1t C otit F;na lsste shorra r6r
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.Den {inlandssvenska dikten ir icke nigon provinsiell

lturiositet. I den lever tiderrs iddel och konflikter, och

i den avtecknar sig, icke lullstindigt n.ren dock lning-
sidigt, hela Finland. Den stir och har stett i intim be

riiring rr-red den rikssvenska dikten, n.ren har ickc osjilv-
stendigt trampat i dess spir, utan ocksi gjort egna,

sjdlvstlndiga insatser och ibland givit den rikssvenska
dikten Iiirnyatde inlpulscr. Och ingenting tyder pfi att

dess livsitraft nu shulle frirsvagats.
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