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Ambassadör i västerled 

Den 9.10 1942 skriver Juho Kusti Paasikivi i sin dagbok: ”Jag ringde till Tanner. Talade om 

nedkylningen gentemot oss i Sverige. Sade att a) socialdemokraterna borde försöka påverka de 

svenska socialdemokraterna, b) att universitetsfrågan borde bli löst. Därefter borde de svenskspråkiga i 

Finland börja verka till vår förmån i Sverige – med Eirik Hornborg i spetsen.” 

 

Den kyliga inställningen gentemot Finland som Paasikivi tycker sig ha noterat, hade blivit märkbar 

redan i början av trettiotalet i samband med de strävanden som på äktfinskt håll bland annat syftade till 

att förfinska Helsingfors’ universitet. Detta hade framförallt inom akademiska kretsar inte kunnat 

undgå att väcka negativ uppmärksamhet i Sverige. För Paasikivi som under hela sin politiska karriär 

var nordiskt orienterad kändes det angeläget göra något åt saken och ur hans synvinkel var det 

naturligt att ge Hornborg en aktiv roll. 

Trots att de båda herrarna i en del frågor var av olika åsikt hade Paasikivi en omvittnad tilltro till 

Hornborgs omdöme och karaktärsfasthet. Paasikivi och Hornborg var gamla bekanta, man kan till och 

med säga vänner. Paasikivi hade som inackorderad student blivit bekant med sin första hustru, Anna 

Forsman på Stenkulla i Dickursby, där också Hornborgs blivande hustru Ingeborg Ilmoni vuxit upp. 

Inom politiken hade de haft med varandra att göra redan före självständigheten. Som ambassadör i 

Sverige under åren 1936-1940, och också tidigare i flera sammanhang, hade Paasikivi haft för vana att 

rådgöra med Hornborg när det handlade om besvärliga frågor. Kampen mot den äktfinska 

ytterlighetsrörelsen engagerade både Hornborg och Paasikivi. I universitetsfrågan var de på samma 

linje, däremot kunde det ibland hetta till i andra sammanhang om vilket en diger brevväxling hösten 

1937 bär vittne. 

Den 23 oktober 1937 ingick i Stockholms-Tidningen en stort upplagd artikel, Det nya Finland har 

ordet. Den var skriven av en ung journalist, Anna Braathen, som rest omkring i Finland. I sin 

redogörelse för vad hon sett säger hon sig ha upplevt att en stark vind mot allt svenskt sveper fram. 

Enligt henne borde man i Sverige undvika att låta den extremt nationalistiska rörelsen skapa misstro 

mot finnarna i gemen. Finlandssvenskarna har en gång i tiden gjort en stor kulturell insats för Finland 

men tiden är inne för en förändring: 

”Någon part blir alltid lidande vid en övergång. Visst kan det svida i ett svenskt hjärta vid tanke på 

förlorade kulturdomäner, men må vi trösta oss med att ett verkligt kulturvärde aldrig går förlorat och 

vara förvissade om, att en så mäktig kraft som den vilken nu brusar fram i de tusen sjöarnas land icke 

kan vara tillkommen bara som en nedrivande faktor, utan att den måste vara buren av en inre positiv 

makt, vilken genom sitt levande liv kommer våra äldre föreställningar och ideal att svikta. Det betyder 

ju i det stora hela, med mänsklighetens framgång som mål, föga om det är svenska eller finska ord 

som tolka andan. Huvudsaken är ju, att det verkligen blir det som lever inom folket, som kommer till 

tals, och att det är dess egen inre anda, som förs fram i världen.” 

Alma Braathen har efter att ha träffat människor av olika slag kunnat konstatera att den nya 

strömningen ”var sprungen ur det finska folkets egen själ”. En linhårig finsk studentska som hon 

träffat på tåget hade förklarat att det var klart att de finska studenterna ville lära sig svenska, ”men de 

måste ju kunna världsspråken också, och med allt kunde de knappast hinna”. Hon och många andra 

hade fått komplex därför att det bara varit svenska som varit fint. 

Skribenten har också fått information från en ”gammal kärnfrisk bondgubbe” långt borta i det östra 

Finland. Enligt honom var det jämt tjugo år sedan finnarna började få egna skolor; för sjuttio år sedan 

fick det inte tryckas en bok på finska. Alla domar som fälldes var på svenska och de stackars finnarna 

kunde inte läsa varför de dömts. Först nu kunde finnarna räta på sina krökta ryggar och gå med stadiga 

steg över stuggolvet. 

En finsk dam hade för den svenska journalisten berättat, att hon på Esplanaden i Helsingfors, så sent 



som för femton år sedan blivit hejdad, då hon med en väninna talade finska, och ombedd att ”inte tala 

ett sådant barbarspråk på huvudstadens förnämsta gator” På restaurangerna kunde man inte göra en 

beställning på finska. I de bildade familjerna talades det nog finska, men endast i köket. 

I sin sammanfattning säger sig Alma Braathen förstå att det är svårt för rikssvenskarna att sätta sig in i 

vad det betyder för finnarna att ha fått ett eget land.  

 

I samma nummer av Stockholms-Tidningen ingick också en ledare med rubriken Finska synpunkter 

där det konstateras att utvecklingen gått därhän att finlandssvenskarna, vilka sin knappa numerär till 

trots hade innehaft ledningen på nästan alla områden, måste ge rum åt sina finska bröder. Man anser 

det sannolikt att de tvingas uppge ännu fler positioner innan den sociala omdaningsprocessen 

fullbordats. 

Eirik Hornborg, som under de föregående åren starkt engagerat sig i frågan om språkförhållandena vid 

Helsingfors universitet reagerar kraftigt på Alma Braathens artikel. Han konstaterar att den överflödar 

av grova överdrifter och vänder sig till Stockholms-Tidningens chefredaktör Börje Brilioth med ett 

brev där han i korthet påpekar dessa. Brilioth meddelar i sitt svar att han sänt Hornborgs anmärkningar 

till Alma Braathen, och hon i sin tur skickar en lång skrivelse till Hornborg där hon i sak erkänner sina 

misstag, men enligt Hornborg borförklarar eller förringar dem. Ett erbjudande från hans sida att, utan 

att inlåta sig i polemik, i en kort artikel i Stockholms-Tidningen ge en bakgrund till den finska 

kulturens uppkomst och utveckling, avslås med motiveringen att man redan haft tillräckligt material 

om Finland. 

I stället lyckas han, samtidigt som han låter trycka den i Nya Argus, få Dagens Nyheter att införa en 

artikel under rubriken ”Broderland i journalistisk belysning”. Här framför han vad han i sak anser om 

innehållet i Alma Braathens artikel och tillrättalägger de uppenbara överdrifterna och missförstånden. 

Han lägger större skuld på redaktionen än på korrespondenten eftersom man enligt honom aldrig borde 

ha sänt ut en så okunnig och omdömeslös person som hon. 

J.K. Paasikivi, som vid denna tid förestod Finlands delegation i Stockholm, tar efter att ha fördjupat 

sig i Alma Braathens reportage kontakt med Hornborg. Han håller med om överdrifterna och de 

oriktiga uppgifterna och anser att den inte borde ha publicerats i den form den fått. Ändå anser han att 

det hade varit bättre om Hornborgs artikel i Dagens Nyheter inte heller den hade blivit publicerad 

eftersom det fanns skäl att befara att den skulle uppväcka en storm i den finska pressen. Dessutom 

kunde man på finskt håll peka på mycket som väckt ont blod. Vad som har varit har varit, menar 

Paasikivi och det var hög tid att dra ett streck över tidigare oförrätter. Nu gällde det att fortsätta på den 

nordiska orienteringen och med alla krafter arbeta för att åstadkomma ett nära och effektivt samarbete 

mellan finlandssvenskarna och de finnar som var på samma linje som dessa. 

Frågan resulterar i en omfattande brevväxling mellan de båda herrarna och är ur många synvinklar 

intressant. Trots att de i flera frågor har olika ståndpunkt och trots att de båda är eldfängda till 

karaktären, förefaller de kunna skilja på sak och person och visar en uppenbar strävan att lyssna till 

varandra, ta råd av varandra och tillgodogöra sig den andra partens synpunkter. Och det är uppenbart 

att för dem båda är det nordiska samarbetet, framförallt relationerna till Sverige, en hjärtesak. 

Eirik Hornborg hade i vårt västra grannland ett mycket brett kontaktnät som täckte de flesta 

samhällsområden. I ett litet vaxdukshäfte har han under rubriken Bekanta i utlandet en flera sidor lång 

adresslista, och de avverkade ”brevskulder” han under en annan rubrik bokfört, ger vid handen att det 

inte bara rörde sig om ytliga kontakter. På adresslistan återfinns bland andra Romspecialisten Axel 

Boëthius, historikern, medlemmen av Svenska Akademien, Nils Ahnlund som också skulle komma att 

tillhöra den inre kretsen i Samfundet Nordens frihet, likaså historikern och bokförläggaren Ragnar 

Svanström, litteraturforskarna Josua Mjöberg och Anton Blanck, naturhistorieprofessorn L.A. 

Jägerskiöld, författaren Frans G. Bengtsson och många andra kulturpersonligheter. Därtill har han nära 

bekanta också inom industrin och bankväsendet. 

Frågan om hur intressegemenskapen mellan de skandinaviska staterna kunde fördjupas har inte mist 

sin aktualitet fastän drygt sjuttio år förflutit sedan Paasikivi gjorde sin dagboksanteckning. Trots att 

man inser hur viktigt det nordiska samarbetet är för Finland, liksom också hur de nordiska länderna 

tillsammans kunde spela en betydligt större roll i EU än var för sig, är avmattningen i relationerna 



mellan Finland och Sverige och diskussionerna kring det svenska språkets ställning i Finland också i 

dag en fråga som med jämna mellanrum tas upp till diskussion. Den 1 oktober 1937 skrev Eirik 

Hornborg i Nya Argus: ”Den väg Finland vandrar är isoleringens väg. Med rasande snabbhet rycker 

nu en generation fram, som icke behärskar svenska. Dess kulturella förbindelser med Skandinavien 

komma att inskränka sig till ett minimum. I stället kommer man att vända sig till de s.k. kulturfolken – 

större i folkmängd, men sannerligen inte i kultur. Somliga drömma om Storbritannien, men Tyskland 

kommer nog att spela den största rollen. Men aldrig skall Finland vid kulturellt samarbete kunna 

tillvinna sig samma uppmärksamhet och intresse i Tyskland som i Skandinavien”. 

Det Tyskland av år 1937 som Hornborg talar om kan förvisso inte likställas med dagens Tyskland, 

men ändå ger hans ledande artikel i Nya Argus en del att tänka på. Har Finland råd att låta bli att ta 

vara på de möjligheter ett utvecklat skandinaviskt samarbete kunde ge. Vilken finländare kunde i dag 

tänkas vara den rätta personen att ta itu med den uppgift Paasikivi år 1942 ville ge Eirik Hornborg?  

Eirik Hornborg var inte okänd i Sverige. Som historieskrivare hade han, förutom i sin världshistoria, 

Från forntid till nutid I-IV, i ett stort antal böcker behandlat Sveriges och Finlands gemensamma 

historia. 

Trots att han på gamla dagar skriver till sin i Sverige bosatta dotter att böcker från Finland inte går åt i 

Sverige, om man undantar Fänrik Ståls sägner, Fältskärns berättelser, Mannerheims memoarer och 

mumintrollen, recenseras varje nyutkommen bok av Hornborg i rikssvensk dagspress och får i 

allmänhet lysande kritik. ”Borde inte saknas i något svenskt hem”, annonserar en dagstidning 

Hornborgs Sveriges historia då den utkommit, ”Ett praktverk för hela vårt folk”, skriver en annan. 

Detta sker dessutom ofta innan böckerna uppmärksammats på Hufvudstadsbladets kultursidor. 

Ibland, som till exempel när det handlar om Hornborgs syn på Karl XII eller slaget vid Svensksund, 

leder recensionerna till en polemik i dagstidningarna som ytterligare bidrar till att göra namnet 

Hornborg känt.  

I Norrköpingstidningen den 28 juni 1940 avslutar Knut Wickman en entusiastisk anmälan av 

Hornborgs Från forntid till nutid: ”I dessa dagar, då över hela vårt land premieböcker skola utses till 

duktiga elever i alla skolor, bör Hornborgs ’Från forntid till nutid’ icke bli bortglömd. Bättre bok kan 

man knappast sätta i händerna på en vaken, intelligent och historiskt intresserad svensk ungdom.” 

Wickmans förslag ger en tankeställare.  Det är omvittnat att man på vardera sidan Bottenviken länge 

haft en mycket bristfällig uppfattning om respektive grannländers historia.  I Sverige saknar man på 

många håll, och detta gäller inte endast ungdomen, ofta de elementäraste kunskaper gällande 

finlandssvenskarnas historiska bakgrund, ibland till och med gällande deras existens. I Finland åter har 

historieundervisningen i gymnasiet, vad gäller tiden före 1809 då Finland var den del av Sverige, så 

gott som utraderats ur de obligatoriska kurserna. Möjligen skulle en vaken, intelligent och historiskt 

intresserad ungdom uppleva Hornborgs historieskrivning något föråldrad, men det är uppenbart att det 

inte skulle vara till skada om någon tog upp hans mantel. 

 

Och det var inte bara som skriftställare Hornborg skaffat sig ett stabilt rykte. Som retoriker hade han 

gjort sig känd i hela Skandinavien och kallades ofta att hålla föredrag och festtal vid högtidliga 

tillfällen av olika slag. Under rubriken ”Resor till Sverige” har han för eget bruk gjort en 

sammanställning över 57 besök i grannlandet under åren 1897- 1955. Av förteckningen framgår också 

syftet med var och en av dessa resor. Till en början handlar det främst om våghalsiga segelfärder, men 

år 1928 håller han ett föredrag om Finland inför Samfundet Sverige-Finland, och det kommer snabbt 

att följas av flera. När man i tidningspressen läser referat från dessa tillfällen är det inte svårt att 

konstatera att gästen från Finland gjort ett djupt intryck. Talen citeras ofta i sin helhet i dagspressen, 

likaså redogörs detaljerat för publikens reaktioner, som oftast tar sig uttryck i långvariga, dånande 

applåder. Och resorna utsträcker sig inte enbart till Stockholm. År 1930 talar han i Göteborg om 

Lapporörelsen, året därpå gör han en föredragsturné via Uppsala till Gävle, Sundsvall, Östersund, 

Trondheim, Bergen, Oslo, Uddevalla, Göteborg, Köpenhamn med flera städer. 

Redan i början av trettiotalet hade Eirik Hornborg i Nya Argus skarpt och konsekvent tagit avstånd 

från alla slag av högerextremism I samband med en ny föredragsturné, också den med Lapporörelsen 



som huvudtema i november 1932, skriver signaturen Griggs i Aftonbladet: Det är en märkelig man, 

samfundet Sverige – Finlands gäst i kväll. Eirik Hornborg utgör nämligen en av våra dagars Finlands 

förnämsta kulturtillgångar och en ståtligare representant för svenskfinsk odling kunde vårt grannland 

näppeligen ha sänt hit.  

Under hela trettiotalet inbjuds Hornborg som festtalare till ett stort antal studentsammankomster och 

föreläser också i flera andra sammanhang om Finland och de fascistiska strömningarna i Europa. 

Nordens dag 1936 firades i Norrköping under festliga former i en ”absolut fullsatt läroverksaula”. 

Ordföranden för Föreningen Nordens Norrköpingsavdelning avslutade sitt välkomsttal med en varm 

hyllning av aftonens föredragshållare dr Hornborg – ”ingen främling i främmande land utan en man av 

vår egen svenska stam”.  I ett referat från festen konstateras att” fil.dr Eirik Hornborg talade med 

sådan värme och kraft om Finlands samhörighet med Norden att applåderna efter framställningen voro 

nära nog ovationsartade”. Talet publiceras i sin helhet såväl i Norrköpingstidningen som i 

Östergötlands Folkblad där Hornborg beskrivs som en ypperlig talare med bredd och tyngd över 

framställningen samt ”en trevlig svensk-finsk brytning som bidrar till att göra föredraget fängslande 

och underhållande”.  

Under sina turnéer hade Hornborg vant sig vid att tala inför till bristningsgränsen fyllda auditorier. 

Han redogör till exempel för ett möte i Linköpings gamla domkyrka vintern 1940 där det var så 

mycket folk att människorna stod huvud vid huvud i stora gången, ända fram till altarringen. 

Följande lilla epistel till hustrun, 28 april 1946 där han ger en beskrivning av sitt framträdande vid 

föreningen Nordens årsmöte i Stockholm, låter en ana att han inför en glesare publik kanske inte alltid 

kände sig lika hemmastadd:  

Skogaholm 28.4 1946 

 Ja, i Stockholm höll jag mitt föredrag i handelshögskolans aula. Det var inte roligt att tala för en så 

klent besatt salong (aulan är nämligen ganska stor), men verserad som jag är satte jag maskinen 

igång, skälvde på rösten vid de riktiga momenten och talade med behärskad manlig kraft, under vilken 

man kände känslans värme, och hyllades varmt av den lilla publiken med späda men långvariga 

handklappningar.   Vid tillfället närvar ca 80 personer, en publik han tydligen i förhållande till vad 

han vant sig vid ansåg fåtalig.   

Hans tal den 17 oktober 1939 i Musikaliska Akademien i Stockholm får en enorm respons. 

Vinterkriget kommer inom kort att bryta ut, stämningen är allvarstyngd. Den kungliga familjen och 

hela det politiska etablissemanget är närvarande.  Folke Palmgren från Olaus Petri församling i 

Helsingfors redogör i ett brev till Hornborgs hustru för stämningen i den till bristningsgränsen fyllda 

salen: 

”Sällan på våra kyliga breddgrader har väl en talare hyllats med en sådan brusande storm av 

applåder som den som mötte Eirik Hornborg, när han efter slutat anförande steg ned från estraden i 

Musikaliska akademien på Samfundet Sverige-Finlands möte på tisdagskvällen. Förut hade åhörarna 

suttit som trollbundna medan den smärte mannen med det vita håret och det skarpskurna ansiktet lät 

dem lyssna till något om vilket man enklast kan säga att det hade en klang av stål. Det var ett tal som 

icke behövde gester, stora ord eller någon som helst retorisk pompa. Det flöt lugnt och jämt. Men var 

och en kände att här ljöd Finlands röst”. 

Vid en galamiddag följande dag på Stockholms slott i närvaro av kungarna från de nordiska länderna, 

president Kallio, representanter för den svenska kungliga familjen, de nordiska ländernas 

utrikesministrar m.fl. får Hornborg möjlighet att ytterligare tala för Finlands sak. 

Då kriget två veckor senare bryter ut är Hornborgs position i det allmänna medvetandet sådan att han, 

vid en konferens på försvarsministeriet, på Mannerheims initiativ uppmanas att ta hand om 

organiserandet av en svensk frivilligrörelse. I memoarboken Stormig höst förklarar han att man 

knappast kunde ha valt en mindre lämplig person för ändamålet eftersom han alltid haft en nästan 

oövervinnelig motvilja mot att söka utverka favörer och att anmoda andra människor att offra ägodelar 

eller ta risker - och detta alldeles oberoende av vad saken gäller.   



Han upplever det därför som en stor lättnad då en kommitté för organisering av en frivilligkår spontant 

bildats i Stockholm och finländsk inblandning sålunda blir överflödig. Däremot företar han under hela 

den tid världskriget varar, från 1939 till Parisfreden 1947, föredragsturnéer till olika orter i Sverige, 

där han redogör för situationen i Finland. Dessa tillfällen ges stort utrymme i rikssvensk press och det 

är många som instämmer med Olof Lagercrantz då han säger att det under Hornborgs tid inte fanns 

någon talare att jämföras med honom i de nordiska länderna. Överläkaren Lars Lönnerblad från 

Västervik anknyter i ett brev till Hornborg daterat 5 maj 1965 till ett tal som Hornborg hållit några 

decennier tidigare och säger sig ”åter känna avund mot dessa få – av vilka Du är en - som ha förmågan 

att låta ädla tankar framträda i språkets skönaste skrud” 

Sannolikt var det ändå som politisk publicist under de kritiska åren före andra världskriget som Eirik 

Hornborg väckte den största uppmärksamheten i de nordiska grannländerna.  

Sedan 1933 fungerade Hornborg som huvudredaktör för Nya Argus, en tidskrift som under hans tid 

lästes och kommenterades i hela Skandinavien. Men redan från och med 1927 är han aktiv i tidningens 

redaktion och år 1932 skriver signaturen Griggs (Sven Aurén) i Aftonbladet. ”Som politisk skribent är 

han en överlägsen och märklig företeelse och hans skarpt utmejslade artiklar i Nya Argus äro kända, 

fruktade och beundrade långt utanför Skandinaviens gränser. Den nyktra och kristallklara logik, som 

städse präglar hans argumentering, är en svår nagel i ögat på meningsmotståndare och 

vederdelomän”.  

Samma år konstaterar Sven Rinman i Dagens Nyheter: ”I detta nu är nog Hornborg framför allt den i 

främsta ledet kämpande politiske skribenten. Som sådan har han få motstycken i Skandinavien. Man 

går alltid till läsningen av hans artiklar i Nya Argus i förvissning om en intellektuell njutning av hög 

klass. Hans stil är lika fascinerande när den flammar i harm som när den stelnar i iskallt hån. Hans 

argumentering går fram med hård logik och kulminerar ofta i en eller ett par slående bilder.” 

Rinman konstaterar att Hornborg, trots att han betecknat sig som moderat högerman, då de fascistiska 

tendenserna började sticka fram i motsats till så många andra ”moderater” på den kanten höll huvudet 

kallt. ”Hans strålkastare har obarmhärtigt riktats på de väldiga ideologiska gasmoln, som omvärvt 

våldsdåden. Det vittnar om kraften och rikedomen i åskådningen hos denne fribrytare och 

individualist.” 

Enligt Hornborg fanns det många som ansåg att en kulturskrift inte bort ägna så mycket 

uppmärksamhet åt politiska frågor, men han säger sig vara av annan åsikt: ”Kultur och politik hänger 

olösligt samman; egentligen är det senare begreppet en underavdelning av det förra. En kulturtidskrift 

kunde helt enkelt inte med tystnad förbigå företeelser sådana som de socialpolitiska rörelserna i 

Finland eller nazismens frammarsch”. 

I sina artiklar i Nya Argus tar Hornborg kraftfullt och konsekvent ställning mot den framväxande 

fascismen, mot Hitler och nazismen, mot äktfinskheten och dess strävanden att på alla områden tränga 

undan det svenska språket i Finland. Då censuren under kriget försvårar informationsgången har 

Hornborg nytta av sina direkta kontakter bland annat med Bo Enander som han haft en tät brevkontakt 

med under många år. Enander var från 1934 utrikespolitisk medarbetare i tidskriften NU, tillhörande 

Bonnierkoncernen och var 1938-1944 dess huvudredaktör och utgivare, och hans journalistiska 

verksamhet präglades liksom Hornborgs av ett tydligt avståndstagande från nazismen. Från 1944 till 

sin död 1960 var han utrikesredaktör för den likaså Bonnierägda Expressen. Den 9 oktober 1933 

tackar han i ett privatbrev Hornborg för sista delen av ”Finlands Hävder”, som han ämnar ägna en 

anmälan i Historisk Tidskrift. Brevet avslutas med ett P.S. ”Kommer det inte snart i Argus en 

åtminstone för rikssvenskar mycket välbehövlig orientering i frågan om universitetets förfinskning?” 

Fem år senare, den 21.11.1938 tackar Enander för den lysande artikeln, Nordisk anda, i Argus – ”som 

uttryckte allt vad jag själv känner – men som jag inte kan skriva i NU eller säga i radio”. I Sverige 

finns enligt Enander tyvärr ”en ständigt växande skara, som applåderar allt vad som sker i Tyskland.” 

Han förställer sig att det finns ännu flera av dem i Finland. Att Enander inte är den enda på vilken 

ifrågavarande artikel gjort djupt intryck visar kvinnosakskämpen Elise Gadolin Lagerwalls brev till 

Hornborg daterat den 22.11.1938. Att döma av brevet förefaller artikeln i någon form också ha ingått i 

Dagens Nyheter. Hon skriver: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/NU_(1934-1944)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Expressen


Därav hjärtat är fullt & mitt är fullt av beundran för de rader av Er som Dag. Nyh. tagit in – det är 

som om det vi alla nu så våldsamt känner däri samlats i en gripande brusande melodi. 

Er fyndiga & så nyttiga historiska återblick, Er otålighet över detta eviga Versaillesfredtjatande och 

dess diktamen, som om Tjeckoslovakiens sönderstyckning ej vore diktamen! Ert briljanta ord om den 

”zoologiska nordiskheten”. Också här börjar denna göra sig bred. Men Tysklands återfall i vad man 

skulle säga ett längst övervunnet barbari om man ej därmed sårade barbariet, har dock litet öppnat 

folks ögon och resulterat i otaliga möten 

En vrickad fot som hindrat mig att igen höra Segerstedt är kanske orsak till att jag idag överöser Er 

med min tacksamma entusiasm, som ej på minsta sätt gör anspråk på ett svar. 

 När Eirik Hornborg i samband med vinterkrigets utbrott kommer i nära kontakt Samfundet Nordens 

Frihet hör flera av medlemmarna i den inre kretsen, bland andra just Enander, till hans vän- och 

bekantskapskrets från tidigare. Där finns Sven Rinman, Nils Ahnlund, Ragnar Svanström, Harald 

Wigforss, Eyvind Johnson, Kaj Bonnier, K.A. Bratt och många fler. Efterlämnade privatbrev vittnar 

om att han under kriget hade tillgång till ovärderlig information som i censurens Finland var omöjlig 

att erhålla, liksom också om att han själv kunde stå till tjänst med välunderrättad information om läget 

i Finland. 

Trots att flera av brevskrivarna är relativt frispråkiga var de ändå medvetna om att det också i det 

”neutrala” Sverige förekom granskning av postförsändelser, liksom också avlyssning av telefonsamtal. 

Våren 1944 skriver Enander ett långt brev – bland annat om Finlands bekymmersamma läge - till en 

annan av medlemmarna i Nordens Frihet. Brevet avslutas: 

Får Du tid någon gång så skriv en rad, så att jag får veta att detta brev inte kommit på avvägar, ty 

Svestapo – i intimt samarbete med finska statspolisen – är mycket livaktig i dessa dagar, så i det fallet 

är Stockholm sig likt sedan 1940-41. 

I Finland var censuren av förståeliga skäl ännu hårdare. Artiklar som Hornborg fått censurerade i Nya 

Argus hade han möjlighet att publicera i tidskriften Nordens Frihet. 

När den femtioåriga Eskilstunakuriren den 8 december 1940 ger ut ett jubileumsnummer vars innehåll 

anknyter till det världspolitiska läget kallas Eirik Hornborg, som enda finländare att delta, vilket han 

gör med artikeln ”Vår gräns i öster”. De övriga skribenterna med prins Wilhelm i spetsen, tar ur olika 

synvinklar ställning till den världspolitiska situationen. Tidningens huvudredaktör J.A. Selander, som 

själv i en artikel under rubriken Tidningen skriver om det ansvar som är förknippat med att vara ordets 

tjänare, har fått ihop en imponerande skara bidragsgivare från vitt skilda samhällsområden, 

professorer, militärer, rektorer, journalister, skönlitterära författare. Torgny Segerstedt uppmanar 

under rubriken Tryckfrihet demokratin att se till att den inte av räddhåga offrar allt det som är värt att 

försvara så att folket i det avgörande ögonblicket står där spörjande och undrande: Vad är det 

egentligen som vi skola offra livet för?” 

Vinterkrigets utbrott hade väckt starka reaktioner i Sverige och lett till en folkrörelse under mottot 

”Finlands sak är vår”. Man startade penninginsamlingar och drygt 8 000 svenskar tog värvning i den 

svenska frivilligkåren. Samfundet Nordens Frihet grundades omedelbart efter krigsutbrottet som en 

aktiv del av den svenska Finlandsrörelsen. Till en början gick man framförallt in för att stöda den 

svenska frivilligkåren och värva frivilliga. Eftersom man såg det sovjetiska anfallet på Finland som ett 

hot mot Sverige och hela Norden var det många inom samfundet som småningom kom till att Sverige 

med reguljära trupper borde gå in på Finlands sida för att avvärja hotet vid den gamla riksgränsen. 

Förslaget kunde dock inte framföras i offentligheten och var aldrig något alternativ för den svenska 

regeringen. Gemensamt för medlemmarna i samfundet var ett betydligt kraftigare avståndstagande 

från nazismen än hos den politiska ledningen. 

I mars 1940, kort före vinterkrigets slut och innan Tyskland gått till anfall mot Norge och Danmark 

beslöt Nordens Frihet att ge ut en egen veckotidning med samma namn. I sitt första nummer den 28 

mars 1940 kommer samfundet med en programförklaring som utmynnar i fyra krav: 

1. Ett nordiskt försvarsförbund mellan Finland, Norge och Sverige 

2. Svensk upprustning och byggande av befästningar. 



3. Bekämpande av landsförrädisk verksamhet, ”från vilket håll den än må bedrivas” 

4. Bistånd till Finlands evakuering och återuppbyggnad 

Till att börja med var alltså Samfundet Nordens Frihet huvudsakligen inriktat på att stöda Finland, 

men efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge förändras situationen. I januari 1941 utvidgas 

stadgarna och samfundets syfte blir ”bevarandet av de nordiska staternas frihet och stärkandet av 

samhörigheten, förståelsen och samarbetet mellan Nordens folk och riken”.    

Vid denna tidpunkt rasar världskriget på många fronter. Av de nordiska länderna är Danmark och 

Norge sedan våren 1940 ockuperade av tyska trupper. Trots att Sverige säljer järnmalm åt tyskarna 

håller landet fast vid sin neutralitet. För Finlands del utkämpas det så kallade fortsättningskriget, som 

inleddes midsommartiden 1941 då Hitler avlossade startskottet för plan Barbarossa och Tyskland gick 

till anfall mot Sovjetunionen. Finland kämpar alltså, trots att man framhåller att man för sitt eget krig, 

på samma sida som Tyskland vilket inte kan undgå att påverka stämningarna i de övriga nordiska 

länderna. Framför allt det faktum att de finska trupperna avancerat långt över den gamla gränsen får 

kritiska kommentarer i nordisk press.  Synen på vårt land skiljer sig markant från den som var rådande 

under vinterkriget då det lilla Finland inför hela världens ögon utkämpade en heroisk kamp mot en stor 

överlägsen granne och allmänt uppfattades som Västerlandets sista utpost mot barbariet 

När det gäller Danmark och framför allt Norge är det inte svårt att förstå att inställningen till Finland 

som bundsförvant till Tyskland tärt på samhörighetskänslan. Hornborgs långvariga insatser i både tal 

och skrift gjorde dock att han var befriad från misstro. I Nordens Frihet den 20 februari 1941 finns 

under rubriken Nordiska porträtt en stort uppslagen artikel om Eirik Hornborg och hans betydelse i 

”dagens bistra kamp”. I den innersta kretsen har han flera själsfränder och möter en förståelse som ofta 

saknades i Finland. ”Jag tror inte att det är många i Finland som tänker som du”, skriver Bo Enander i 

ett privatbrev. Och vänskapen mellan medlemmarna i den inre kretsen inom Nordens Frihet blir 

bestående. Ännu på gamla dagar håller man uppe kontakten. Riksantikvarien, professorn i 

arkitekturhistoria, Sigurd Curman, som fungerade som Nordens Frihets förste ordförande, avslutar ett 

långt brev den 29 september 1959 i anledning av Hornborgs sjuttioårsdag med orden: 

Det är godt för ett land att äga sådana män. De äro aldrig talrika. Måtte Finland få behålla dig, stark 

och modig som hittills, ty du behövs i sanning ännu länge såsom den faste kämpe du alltid varit för 

frihet, lag och rätt.  

Trots att Eirik Hornborgs insatser under fascismens frammarsch i Europa och under kriget tog sig 

politiska uttryck omfattade hans kontaktnät i Sverige inte enbart politiskt engagerat folk. Ända sedan 

mycket unga år hade Eirik Hornborg läst de nordiska författarna och flitigt citerat dem när han som 

tonåring skrev i sin dagbok. Viktor Rydbergs död tog han som femtonåring, som en personlig förlust. 

År 1932 inväljs han i Svenska litteratursällskapets styrelse och får härigenom en chans att knyta 

personlig bekantskap med flera av de kulturpersonligheter han beundrat. När Verner von Heidenstam, 

en av hans ungdoms husgudar kommer på besök till Finland år 1934 är det Hornborg som i egenskap 

av nyvald ordförande för Sällskapet, som har huvudansvaret när det gäller att ta hand om gästen. Att 

det celebra besöket är något som bör tas på allvar, men också att Litteratursällskapet utgör ett 

andningshål för Hornborg, antyds i ett brev från den två år äldre systern Gerda Aminoff: 

Wiborg 22.4.1934 

Dina rader, Eirik, gladde mig särskildt, emedan Du föreföll att vara på ganska godt humör, då du 

skrev dem. Själffallet observerade jag den hedersamma händelsen och tänkte med deltagande på Dig 

och de nya bördor, som lades på Dina skuldror. I alla fall gläder det mig att Du får uppbära 

representationsmedel. Det är ändå en liten tröst, då Du för uppvaktningar och dylikt får lov att 

försumma Ditt arbete. Tänk, att Ni får träffa och bli bekanta med Verner von Heidenstam! Hvilken roll 

i ens lif spelade ej hans dikter i vår ungdom! Du ”upptäckte” dem först och genom Dig blefvo de kära 

också för mig. Jag förstår till fullo att Ingeborg tycker det är kusligt att vara Heidenstams dam vid en 

middag – det skulle jag också tycka – men nog är det ju roligt att få råka framstående personer. Du 

får nog lof, Ingeborg, att skaffa Dig en riktigt vacker klädning från en god affär, så att såväl material 

som snitt äro prima! Och Eirik måste ha en fin skjorta med stärkt bröst och stärkta vidsittande 



manschetter. Jag minns att Du en gång uppträdt i en mjuk skjorta till frack. Ni får lof att bli hemskt 

nobla och representativa!  

Och det är inte bara Heidenstam det handlar om, av hans privata brevväxling att döma är hans 

kontaktnät inom den svenska parnassen mycket brett. Om Svenska Akademien hade gått in för att som 

en av De aderton välja in en ledamot från det svenska Finland är det inte långsökt att tänka sig att valet 

hade fallit på Eirik Hornborg. Det är svenskarna som genom att år 1936 utnämna honom till 

hedersdoktor vid Stockholms högskola, befriar honom från hans bekymmer att Litteratursällskapet 

efter raden av doktorer, i honom haft en filosofiemagister som ordförande. Det var en hedersbetygelse 

han i Finland fick vänta på ända till år 1950. 

Hornborgs lista med anteckningar om Sverigebesök avslutas år 1955 med en resa till Stockholm, som 

dock inte blir hans sista. Runebergsdagen den 5 februari år 1958 erhåller han, sjuttionio år gammal, 

Stockholms-Tidningens Finlandssvenska Kulturpris och håller vid det högtidliga 

överräckningstillfället under rubriken ”Vad är kultur” ett tal som i sin helhet av Stockholms-

Tidningen, som en gåva till läsarna, publiceras i ett fyrsidigt blad. Och det är inte hans sista 

uppträdande i grannlandet 

I en privat dagbok finns en redogörelse för ett föredrag Hornborg hållit sex dagar senare, den 11 

februari i vilket han talat om Fänrik Ståls sägner: ”Det historiska underlaget minimalt. All gestaltning 

är författarens (Runeberg) egen fantasi”, konstaterar dagboksskrivaren, som samma kväll bjudit 

Hornborg på middag hemma hos sig. Av bjudningsboken framgår att Hornborg förde värdinnan, 

Gertrud Fahlbeck till bordet samt att på menyn stod vit, torr vermouth, petits choux med ostkräm, 

tomatpuré, renstek, parfait med nougatbotten, bourgogne vieux och sherry. 

I Stormig höst omnämner Hornborg i samband med Sverigebesöken hur de materiella njutningarna i 

form av god och riklig föda gjorde besöken till formliga fester. Trots att läget i Finland 1958 

förändrats sedan krigs- och efterkrigstidens dagar kan man lätt föreställa sig hur han kände sig 

hemmastadd där vid det Fahlbeckska middagsbordet. Man ser framför sig hur han gör den eleganta 

menyn rättvisa, allt medan han diskuterar och reciterar ur Runebergs sägner, som han enligt sig själv 

vid tre års ålder tog itu med och som varit hans följeslagare sedan dess och dykt upp i många av hans 

uppmärksammade tal. 

 

Vid bröllopsfesten år 1946, då Eirik Hornborgs dotter Eva gifter sig med Karl-Fredrik Gustafsson och 

flyttar med honom till hans hemland yttrar fadern i sitt bröllopstal: 

Du flyttar till ett annat land. Våra enda efterkommande blir i viss bemärkelse främlingar i Finland, om 

än jag hoppas att de aldrig skall känna sig främmande här. Och Sverige står för oss i en annan 

kategori än alla andra länder i världen. Det beror inte bara på den geografiska närheten. För en 

finlandssvensk är det ett andra fädernesland; Stockholm är ju vår gamla huvudstad. Till ett 

främmande land flyttar du ej. 

Det var väl ungefär i de banorna Paasikivi tänkte då han för drygt sjuttio år sedan gjorde sin notering i 

dagboken. I dag skulle han kanske formulera det: ”Finland är svenskt”. Och om han vore president 

skulle han sannolikt fundera över vad han kunde göra för att få sitt motsträviga folk att inse vilken 

nytta alla parter kunde ha av ett fördomsfritt samarbete på alla områden.    

 

 

 


