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O.k"i rt. syenska stu<lenterna i Fiuland hemfalla

under hiigtidligare strnder it en sinneslyftande tradi-

tionskult. Det ir kanske n.rera betecknande firr fiirhil-
landena dn f6r dem, att de dirvid inte i frimsta rum-

met lita sig inspireras av i egentlig mening akademiska

minnen. Den trdgna lorskarfliten har deras aktfling, men

den skapande och kdmpande handlingsn.rinniskan fS.ngar

i htig grad deras fantasi. De ha svirt ftir att tillbedja
Minerva utan att snegla mot \{ars.

Deras korporationer anteckna girna en del stora tider

i sina hivder. Jigaraktivismen under Iiirra v:irldskriget
var visentligen en studenternas egen friga, och de

svenska studenterna stodo hdr bide kvantitativt och

kvalitativt fiir en storslagen insats. I samma anda

genomklmpades frihetskriget. - "Ur edra led har den

frihetsriirelse utgatt, vilken som en n.riktig striim fcirt

till virt lands frigdrelse", yttrade l4annerheim till lan-

dets studenter den 16 maj r9r8. Detta omddmc gillde

inte mindre de svenska studenterna.

Under ofirdstiden i borjar.r av seklet stodo studenterna

i motstindsfrontens ftirsta linje. Mot der-rr riktade slg

de ryska myndigheternas djupaste fiirbittring. Eugen

Schaumalr inspirerades tiil sin girning i de svenska

studenternas rrliljii, dir enigheten aldrig briits av nigon
undfallenhetsfalang.
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Allt detta lr f6rpliktande minnen. Vill man gi annu

lingre tillbaka i tiden, lyser redan ljuset kring de poli-
tiska ledargestalterna mod betydligt blekare sken.
Freudenthal, den finlandssvenska nationalitetsid6ns
fader, d.r inte frir de svenska studentema i Finland vad
Snellman, hans finska motsvarighet och motstindare, ir
f<ir de finska. Runeberg 6r alla litterira nd.rmanden till
trots fortfarande alltfiir gudavildig och statymissig fiir
att kunna bli en intim inspirator. Hans virld har redan
hunnit ftirvandlas frin levande tradition till historia.

Naturligtvis finnes det ocks5. andra riklpunkter ftir
de finlandssvenska studentemas traditionskult in dessa
politiska och martialiska minnen. I Nylands nation biir
det inte vara svert att annu Iiirnimma en efterklang
av den intellektuella, ironiska, men samtidigt himnings-
16sa och burleska stimning, som itminstone eftervirlden
tror blommade friskast nir Edvard Westermarck var
inspektor och Arvid M<irne kurator. Abo nation driijer
innu i andakt inftir skd.mtaren och minniskan Guss
Mattson, som dir lever bland skuggorna. Vasa nation
t6nker pi. sin minglrige kurator, publicisten och idrotts-
entusiasten Arthur Eklund, med stiirre dn vardaglig
minnesgodhet. Men dessa orikneliga band mellan det
levande f<irflutna och det levande ni.rvarande 16pa inte
si, att den analyserande tanken har litt att Iinna reda i
dem och bed<ima deras styrka. Studentlivets betydelse
ligger ju inte heller i vad som varit utan i det som d.r.

I det som ir ! Att nu siga si 6r naturligtvis att bruka
iiverord. Just nu ir studentlivet merkt av kriget. Det
ligger inte nere, men det kan inte blomma som f6rr.
Kirer och nationer arbeta i det lovvErda syftet att hella
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elden brinnande ocksi under den mdrka tiden, si att det

blir miijligt att, om freden kommer, omedelbart fort-
satta der kriget en ging triidde himmande emellan. De

administrativa angelegenheterna skiitas. Medlemmar i
fronttjinst fi stiid i sina studiesvirigheter. Man samlas

till mirten och fester, men allting miste bli halr,t di si
mi.nga iro borta. Den studentikosa stimningen hinner
inte dktigt ta Iart, nir lokalerna miste utrymmas
klockaa z3 och alkoholserveringen upph6r redan tvi
timmar tidigare.

Denna presentation av finlandssyenskt studentliv
miste dirfrir gdlla f redstidsfiirhillanden.

Det finnes ett ord i det svenska spriket, som i Fin-
land har en sirskild klang: studentpolitik. Under den

ryska tiden hade studenterna sina svira mellanhavan-

den med myndigheterna. Ar 1855 ledde en konflikt till
att Sverige begivades med en av sina vlrldsberiirnda
min. Hriga vederb6rande raisstd,nkte en ging efter en

mera bullersam dn provokatorisk meningsyttring i ett

glatt lag A. E. Nordenskj6ld fiir samhillsvidlig skandi-
navism och tvang honom att byta fostedand. Om stu-

deoternas ftirhillande till Bobrikov och hans efterf<il-
jare under senare generationer ir tidigare talat.

Det er bittert att siga det, men det ir inte desto mindre
sant, att studentpolitiken under Finlands tvi. sjilvstin-
diga irtionden mest betytt sprikpolitik. Den nationalis-
tiska r6relsen har som kint varit sirskilt radikal i finsk-
sprnkiga studentkretsar. Simjan befordrades pi intet
sett av att svenskarna mot sin vilja tvingades tillhrira de

officiella studentkirerna i Helsingfors universitet och

Tekniska hdgskolan i Helsingfors. Siirskilt i den f<irra
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blev striden h5.rd och segsliten. Tyvirr kunde det inte
fdrhindras, att dess eho frirnar.r.rs t. o. m. utan{iir 1an-

dets grinser och under en liiljd av i.r n.riirkbart kom
att irritera studentsamalbetet i NordeD. Mal1 skulle helt
kunna ldmna dessa minnen i sido son.r mindre respeli-
tabla ftirvillelser, om de inte haft oclisi en positiv ver-
I<an diri, att de drivit de svenska studenterna n?imare
varandra och tvungit dem att utveckla och satta verde
pi sin egenart.

D5. dem ftirvigrades ratt att hedersamt skilja sig frin
den officiella kiren i I{elsingfors, bildade de ir t9z4
en inofficiell kir, Helsir.rgfors svenska studentkir, som

uppbars av de fyra svenska nationerna, Nylands, Abo,
Vasa och Ostra Finlands nation. Denna kir riknade
omkring tusentalet medlemmar, och dess hivder iro
fyllda f<irutom av monotona meningsutbyter kring de

sprikpolitiska livsfrigorna ar. ett m:rngshiftande och
impulsgivande samrcire med studenterna i Stockholm,
Uppsala och Lund. Fi och f6ga betydande 6ro de kultur-
gestalter och valtalare i Sverige, som inte vid en ki.r-
afton gjort denna {iirsamling;ran av ett I6redrag, kan
man med en godmodig oveldrift hivda.

Denna kir samlade dock aldrig alla svenska studen-
ter i Finland inom sin ram. Alumnerna vid Abo aka-
demi, Tekniska hiigskolan och Svenska handelshcig-

skolan i Helsingfors ha alltid bildat sina egna organisa-
tioner. Som en samlande insats, en topp i den hierarkiska
pyramiden, har Finlands syenska studentkirsfor bund
verkat, och detta liirbund kan stoltsera med meriten att
under en ling period ensan.rt ha foretrett Finlands stu-
denrer i det nordiska samarbelet.
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Efter vinterkriget, di en irlig vilja att bverbygga de

sprikpolitiska klyftorna gjorde sig gillande i bida l;ig-

ren, genon.rfiirdes en anmarknings\,ird nyordning av

studentorganisationerna. Helsingfors svenska student-

kir infogades i den officiella kiren vid Helsingfors
universitet som en med inre autonomi utrustad sj:ilv-
stdndig sektion, och landets samtliga studenter lato sig

representeras av ett gen.rensamt studentkirsfiirbund,
inom vilket det syenska I6rbundets traditioner fiirdes

vidare av en ny institutior, Finlands sr.enska student-

rid. Med denna kompromissfred gravlades de gamla

studentpolitiska aurbitionsgrilen, och detta utan att de

svenska organisationernas ritt till sj;ilvverksamhet sina

medlemmar tiil fromma dirigenom blev beskuren.

Studier och studentliv ir inte tvi varandra tickande
begrepp, men de utesluta inte heller varandra. Man kan
pi tal on.r detta spcirsmirl skonja en anmdrkningsvdrd
utvecklingslinje i det linlandssvenska studentlivet. Stu-
dierr.u visa ndmligen en benigenhet att alltmera eta sig

in i studentlivet. Nlr nigon ildre civis fri.n sjilvstin-
dighetstidens fcilsta i.r i lmgre kan.rraters lag talar om

sina bravader vid glasets rand, ser man framf<ir sig en

dryckenskap av himlastotmande mett. Fiirbudslagtidens
festivitas var ingenting lijr svaga kroppar eller sjdlar.
Trettiotalet bildar en period av Iortgiende tillnyktring,
men dirnled ar inte sagt att fliten och studieresultaten

tilltagit i alldeles samma men. Det finnes goda vittnes-
mel om att ocksi de itrdre generationerna liste bra "mel
lem s1agene". Diremot ha tiverliggarna nu nastan helt
fiirsvunnit, en ny saklighetens strama anda har tryckt
sin prigei pe studenterna. Samtidigt ha tidigare tiders
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fria akademiska sanningssiikande som sjalvendamil i
allt hdgre grad fitt ge vika fcir ett schematiskt examens-
makeri. Vad som gitt f<irlorat i charm har dd.rmed

vunnits i effektivitet.
Samband med detta har fackklubbarnas frammarsch.

Den h<ir visentligen trettiotalet till. Nationslivet har
inte kunnat tillfredsstilla de moderna specialiserings-
kraven. Medicinare, jurister, teologer, agroforstare,
historiker och naturvetare ha drivits in i sina speciella
kdttar f<ir utfodring med den andliga spis, som de bist
kunna sm61ta. Lyckligtvis har detta skrivisende dock
inte mektat ta dtid pi nationernas bredare medborgar-
skolning. Nationerna ha bibehillit sitt grepp, och kon-
kurrensen har inte varit till skada.

Dessutom har det funnits rum ftir rent politiska orga-
nisationer. Under Lappotiden bildades "Aktiva student-
ftirbundet" fiir samhd.llets fiir?idlande i radikal hiiger-
anda. Det dr<ijde iinda till presidentvalskrisen 1937,

innan den demokratiska och liberala motsidan organi-
serade sig i "Nyliberala studentfcirbundet". Det har
varit bide liv och ISrg tiver striden mellan "svartingar"
och "pillemarer", men pi det kamratliga planet har
klyftan aldrig blivit djup. Motstiradare ha okvidats ftir
bristande fattningsgivor, men deras goda tro har man i
allmdnhet inte velat betvivla. Nationslivet har aldrig f6r-
giftats av politislca fejder.

En utomstiende kunde kanske tro, att det halvt-
annat tusental svenska studenter, som studera vid Fin-
lands hiigskolor, prd.glas av en likartad mentalitet, Sjalva
ha de dock en annan uppfattning. Vasungarna tycka att
nylinningarna d.ro ftirkonstlade och struntviktiga, och
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nylanningama ha en benigenhet att avflrda vasungar[a
som troskyldiga och fiiga intressevickande figurer.
Spdnningen dem emellan har stundom hotat den inre
freden. Viburgensarna 2iga kanske nagot av den rotlds-
het och understrukna individualism, som brukar prigla
svenskarna i fiirskingringen, medan aboensarnas sd.r-

prigling svirligen liter sig fingas i nigon formulering.
En typ fr5r sig, oraisskdnnlig i sin stihenhet, ir teknolo-
gen, burdus, burlesk, stark i sing och dryckjom, ritt-
fram och enkelriktad. Hankeiterna hinna diremot
knappast forma nigon typ, innan de redan efter tve ers
skolpluggande fcirsvinna ut i afiirslivet som graduerade
diplomekonomer.

Ovanstiende presentation av Helsingforsstude[tema
torde ha gett vid handen, att f6rfattaren ir nyldnning
och ddrfijr partisk. Abostudenten kan han diremot
skildra med n6dig objektivitct. Abostudenten gcir pi
honom ett intryck av att vara mindre hcigljudd, mera
eftersinnande och saktmodig :in sin huvudstadskollega.
Han saknar visserligen inte temperame[t och festhumijr,
om det giller att visa deu sidan till. Men det ligger i
sakeqs natur att studentlivet iiverhuvudtaget kommer att
bli mera vardagspriglat i Abo in i Heisingfors. Detta
omJrime dr inte fill( sorn hriLik.

Orsaken hd.rtilt ligger i milj<in. Abo d.r visserligen inte
precis en sm5.stad, men dock avse\,:irt mindre dn Hel-
singfors, Och i syunerhet visa akademistadsdelarna
kring domkyrkar.r en idylliskhet och intimitet, som inte
kan undgi att ftira tanken till de anglosaxiska smistads-
hiigskolorna. Studenternas antal i de olika fakultetema
ir dessutom jd.mfdrelsevis ringa. Dd.rigenom undvikes
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huvudstadens ofta sterila akademiska rnassproduktion.
Relationerna mellan llrare och elever kunna bli mera

Personliga.
Pi grund av smistadsfiirhi.llandena komma ocksi

de akademiska institutionerna att f5. en stdrre plats
i studentemas vardagsliv i Abo dn i Helsingfors.
Studerthuset blir inte en festlokal, dd.r man endast sam-
las under bestlmda samkv;mskyelhr, utan ett levande
hen.r veckan runt. Man kan pi de lediga tiramarna me1-

lan fcirelisningarna bekvemt sticka sig in i de hemtrev-
liga seminarierna e1ler i boktornets lisesal kanske bara
ftir att ftirstriitt blSddra i b<jckerna. De akademiska syss-
lorna ge pi detta sett innehill och {arg et hela vardagen.
Den filistrdsa yttervirlden f6rtringes till bakgrunden.
Allt detta maste naturligtvis inverka ocksi pi. andan och
mentaliteten.

En gdstande huvudstadsbo kan inte undgi att med av-
und se sig omkring i Abo akaden.ris virld och sega sig:
vilken std.mning, vilken ro, vilken lockelse till klokskap
och flitl Denna svenska privata h6gskola har under
irens lopp redan hunnit vixa ut til1 en mirgsidig bild-
ningshird. Dd.r finnes en statsvetenskaplig fakultet, den
ftirsta och tills vidare enda i landet, en kemisk-
teknisk faklltet, med stadgat rykte inom industrin, en

teologisk fakultet, som numera f<jrser landet med de

flesta av dess unga svenska pristmin, en humanistisk
och en naturvetenskaplig fakultet, vilka visserligen in
si linge inte kunna giira ansprik pi fullstindighet, men
som Sndi miikta producera biLde magistrar och doktorer,
och slutligen en intim liten handelshtigskola som vdl hiv-
dar sig i konkurrensen om aft[rslivets gunst.
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Det har varit motiverat att i detta sammanhang dr6ja

litet lingre r.id Abo akademi, d;irfdr att den represen-

terar en finlandssvensk insats, som S"tminstone vi i Fin-
land numera aro stolta iiver. Visserligen hiir man fort-
{arande kritik 6ver den kraftsplittring som uppdelningen

av den svenska hrigskoleundervisningen pi tvi orter ut-
giir. UIen si djupt har denna kvartsekelgarala institu-
tion redan siagit rot i Abo och si {iirtroendeir.rgivande ir
dess v6xt, att kritik pi denna punkt nistan blir till en

kritik av naturens ordning.
Till sk:uda kan det inte heller vara, att det finlands-

svenska studentlivet blommar pi tve orter. Visserligen
:ir det synd on.r den stora skaran av akademistudenter,

som av praktiska skdl aldrig fir vara med om en virfest
i Helsingfors, filad i dagar tre i det nordiska samarbe-

tets och andra ljusa makters tecken, \{en de ha annat

att bjuda pa i stellet. De ha i sitt kirhus ett killarvalv
djupt nere i jordens innandiin.ren, som i friLga on.r fcir-
miga att frirleda ocksi de trdgaste subjekt till dionysisk

yra fullt ut lian jir:rfciras rned den nyldr.rdska kdllarsalen.

Och de fira en irsfest, som i.rligen torde vinna det nor-
diska rekordet i friLga onr talens miingd och l;ingd. Slut-

ligen ha de nirmare viig tiil Stockholm, Uppsala och

Lund.
Det sista betyder mycket. De linlandssvenska studen-

terna ha vackra traditior.rer att be\,ara pi. den vigen, Fdt
pedantiska sarahillsfijrbittrare kan det kanske nigon
ging fcirefalla sorr om det praktiskt pirtagliga och kvan-

titativt metbara resultatet av de minga resorna yestvart

blivit skeligen n.ragert. Magsjuka iskiclare kunna rent

av beskirma sig iiver de orlkneliga buteljcr, som tdn.rts

ts C lunit Fnnatulsstcksh(nrt
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urder dem. NIen det mii vara dcras ensak. Sanningen ar
den, att de personliga band som ir efter ir knutits mel-
lan svenska studenter i Sverige och F'inland haft en
omatbar betydelse. Politiska konstellationer ftirindras,
strategiska argument b1i gan:la, ocksi. kulturella pS.verk-
ningar bryta sig nya vigar, n.ren ett i.rligt kamratskap
levande ninniskol emellan binder folk vid folk med
band som hilla. I Finland vet vi vad det betytt, att det i
varje stad, i varje verk i Sverige under dessa tuDga er
alltid funnits n6gon, som krint personligt varmt ftir oss.
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