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Abstrakt: 

Strax innan det finska inbördeskriget bröt ut hade generallöjtnant Mannerheim anlänt till Vasa för att organisera och 

bygga upp den vita armén. Den 27 januari beordrade man att den ryska garnisonen i Vasa skulle avväpnas, samtidigt 

som Helsingfors röda garde gav order om att arrestera regeringen och upprätta Finlands folkkommissariat. I de 

svenska delarna av Österbotten förekom mindre sammandrabbningar mellan de vita och de röda såsom i Vasa, 

Jakobstad och Kristinestad, i övrigt förlöpte inbördeskriget relativt lugnt i Österbotten. I samband med att den 27:e 

jägarbataljonen landsteg i Vasa i februari 1918 kan man konstatera att Österbottens röda saga var slut. 

Avhandlingen ser på vad som den unika föreningen, Vasa svenska arbetareförening och dess huvudsakliga språkrör, 

Folkbladet, försökte göra för att återuppliva den svenska arbetarrörelsens verksamhet efter inbördeskriget. Både 

föreningen och tidningen radikaliserades relativt tidigt och allra senast 1921 bedrev de både offentlig, något laglig, 

vänstersocialistisk verksamhet samtidigt som de bedrev underjordisk, illegal kommunistisk verksamhet. Genom att 

jämföra dess finska motsvarigheter i Vasa kan man urskilja att Folkbladet och Vasa svenska arbetareförening 

skapade en egen identitet, nämligen finlandssvensk kommunism. Inom Folkbladet publicerades texter som skrevs 

av finlandssvenskar som hade roller inom det då förbjudna partiet, Finlands Kommunistiska Parti och verkade i 

Rådsryssland. Därtill skickade man strejkande finlandssvenska metallarbetare till FKP:s så kallade skola i 

Mäntysaari för att radikalisera dem ytterligare och för att sedan bedriva underjordisk verksamhet på sina hemorter. 

Samtidigt som detta föregick höll man första–majdemonstrationer där man umgicks över språkgränserna och visade 

solidaritet. Man deltog på varandras soaréer och fester, samt satt i samma kommittéer och klubbar. Man ville visa åt 

sig själva och åt andra att språkgränsen inte var lika viktig som klasskampen, vilket bör ses som något säreget i sig. 

Med hjälp av mikorhistorisk analys åskådliggörs denna förening, Österbottens svenska socialistiska 

kretsorganisation och Folkbladet som skaparna av finlandssvensk, vänstersocialistisk och kommunistisk retorik samt 

omsatte den i praktiken. Avhandlingen bevisar likaså att föreningen, Folkbladet och kretsorganisationen agerade 

utgående från minoritetens och den egna arbetarklassens intressen. Detta innebär att man eftersträvade socialistisk 

minoritetsnationalism och språkligt betonad binationalistisk socialism. 

Nyckelord: Finlandssvensk, minoritet, kommunism, mikrohistoria, lokalhistoria, nätverksanalys, språkstrid, 

socialdemokrati, inbördeskrig, nationalism 
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1. Inledning 

Idén till den här avhandlingen föddes redan på kandidatnivån. Jag sökte efter material för att 

förstå de svenskspråkiga österbottningarnas engagemang i arbetarrörelsen under 

mellankrigstiden, vilket gjorde att jag började fråga runt i släkten kring namn jag stötte på. 

Vissa namn ledde till att närstående och familjebekanta började tala nedlåtande om individerna. 

Man kunde helt enkelt urskilja en viss persona non grata–anda kring dessa individer. I Närpes 

hade man enligt utsago kraftigt tagit avstånd från en sådan nyckelindivid vilket naturligtvis 

väckte mitt intresse ännu mer. Det är så gott som givet att i Österbotten var man vit och 

inbördeskriget var ett frihetskrig. Därför anser jag att det är skäl att gå ner på  den lokala nivån 

och undersöka minoriteten i minoriteten, nämligen den finlandssvenska yttervänstern efter 

inbördeskriget.     

 Den finlandssvenska kommunismen är ett outforskat område. I Österbotten 

skedde huvudsakligen två former av arbetarmobilisering i slutet av 1800–talet, å ena sidan den 

wrightska arbetarrörelsen som når Vasa 1885 och å andra sidan den så kallade 

Munsalaradikalismen.  Denna rörelse grundas redan i slutet av 1800–talet och radikaliseras 

kring 1900–talet, främst av återvändande amerikanska emigranter såsom Jakob Näs, Erik 

Helsing och Otto Andersson.2 Rörelsen förespråkade främst pacifism som huvudsakliga syfte, 

och inte en marxistisk revolution. Munsalaradikalismen påverkade den svenska arbetarrörelsen 

i Vasa, mycket tack vare Arvid Svedberg som var chefredaktör för både det socialdemokratiska 

Österbottens Folkblad och socialdemokratiska, senare vänstersocialistiska Folkbladet. Dessa 

båda tidningar var en bit av pusslet för att förstå den finlandssvenska arbetarrörelsen i 

Österbotten och dess radikalisering. Svedberg hade sitt ursprung från Munsala och umgicks i 

de kretsar där munsalaradikalismen frodades. Efter Svedbergs bortgång började Folkbladet 

skärpa sin rektorik i en allt mer vänstersocialistisk och kommunistisk ton. 

 Mauritz Rosenberg, född 1879 i Åbo var en av de ledande figurerna inom den 

finländska vänstern under de år som arbetarrörelsen började radikaliseras. I Vasa grundades 

redan 1885 en arbetarförening enligt von Wrights arbetarföreningsmodell, men föreningen 

skulle enligt Anna-Lisa Sahlström radikaliseras och präglas av språkliga skillnader.3 Brottet 

                                                 

2 Uppslagsverket Finlands hemsida <http://uppslagsverket.fi/sv/view–103684–Munsalaradikalismen>, 5.2.2019 

samt Dennis Rundts verk Munsalaradikalismen. En studie i politisk mobilisering och etablering, Åbo Akademis 

förlag (1992). 

3 Lars Roine, Anna–Lisa Sahlström, De Rödas Gård, Dipro–offset Vasa (1981), s.18–19. 
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sker 1900, då Mauritz Rosenberg tillsammans med bland annat sin far, Karl Fredrik Rosenberg, 

grundade den första svenska renodlade arbetarföreningen i Österbotten, Vasa svenska 

Arbetareförening.4 1917–1918 var föreningen starkt förankrad i Österbottens svenska 

socialdemokratiska kretsorganisation. Både kretsorganisationens och arbetarföreningens 

styrelsemedlemmar var ofta det samma vilket ledde till att  föreningens och organisationens roll 

smälte samman och blev ett och samma forum. Detta innebar att kretsorganisationen 

tillsammans med Folkbladet var det forum där man utstakade retoriken, medan 

arbetarföreningen omsatte retorik till praktik.   

  Under inbördeskriget 1918 förekom mindre sammandrabbningar i Vasa mellan 

de vita och röda. Från arbetarföreningen deltog några av dess medlemmar i stridigheter bland 

annat i östra Finland för att sedan kapitulera vid Viborg. Av dessa kom några undan med tukthus 

medan andra internerades i fram för allt Dragsvik.5 Mycket av det ovanstående var väsentligt 

för att förstå föreningens radikalisering under 1920–talet, eftersom sammandrabbningarna 

mellan de vita och röda inte var lika våldsamma i Vasa jämfört med de södra delarna av Finland. 

I och med att ”den vita terrorn” inte var lika påtaglig i Vasa innebar det att arbetarföreningarna 

kunde relativt snabbt återta sin verksamhet. Föreningen genomgår en transformation och 

radikaliseras 1919–1920 för att sedan förbjudas 1931. Vasa sv. arbetareförening blir genom 

detta i fokus i denna forskning, eftersom den är den starkaste uttryckligen svenskspråkiga 

arbetarföreningen i Österbotten som radikaliseras i slutet på 1919 och går längre vänsterut på 

den politiska kartan. Föreningen hade även under den här perioden en egen lokal, Folkets Hus 

eller ”De rödas gård” som var belägen på Rådhusgatan 8 i Vasa, där man enligt Österbottens 

Folkblad, Folkbladet och senare Nya Folkbladet ofta hade soaréer, möten och ordnade 

kulturella evenemang. Likaså är det också Folkets Hus som agerade som redaktionssäte för den 

finlandssvenska socialdemokratiska, sedan socialistiska och sist kommunistiska 

informationskanalen. Vasa svenska arbetarförening och dess aktiva medlemmar hamnar därför 

i fokus för avhandlingen. Fram för allt fokuserar avhandligen på aktörernas verksamhet i den 

vänstersocialistiska arbetarrörelsen med fokus på åren efter inbördeskriget 1918 till 1923. 

 

                                                 

4 Lars Roine, Anna–Lisa Sahlström, s.20. 

5 Valtiorikosylioikeuden akti 8660, Edvin Lauri Roine, Riksarkivets digitaliserade samling, 

<http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=20359> (22.4.2019). 

http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=20359
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1.1. Frågeställning och syfte 

Frågeställningen är kortfattat ”Vad var finlandssvensk kommunism” eller ”Hur kom den 

finlandssvenska kommunismen till uttryck?”. För att svara på frågeställningen studerar jag i 

den här avhandlingen den finlandssvenska kommunismen i Österbotten under tidsperioden 

1918–1923 genom en lokalhistorisk studie. Att låta Vasa eller Österbotten tala för den 

finlandssvenska vänstersocialismen och kommunismen är motiverat eftersom Vasa sv. 

arbetareförening var exemplariskt för att se på då det lokala planet stod i växelverkan mellan 

det nationella och internationella. Föreningen var unik eftersom den hade egna tidningar, egen 

lokal, medlemmar från diverse fackföreningar och en omfattande verksamhet tillsammans med 

dess finska motsvarigheter. Radikaliseringens mönster är även exceptionell eftersom det var 

bland annat Ålandsfrågan och Dorpatfreden som var den slutliga markören och ledde till 

föreningens brott med FSA och SDP. Även om det förekom finlandssvenska 

arbetarorganisationer som radikaliserades samtidigt på andra orter är det av avgränsningsskäl 

valt att inte undersöka dem. Vasa svenska arbetarförening var den främsta av de 

finlandssvenska vänstersocialistiska arbetarföreningarna som fanns i Finland 1918–1923. Det 

bör nämnas att det förekom brevkorrespondens med andra finlandssvenska vänstersocialistiska 

arbetarföreningar genom August Forsman, vilket talar för att de finlandssvenska 

vänstersocialisterna hade nära kontakt sinsemellan.6 Detta understryker att finlandssvensk 

vänstersocialism och kommunism  är för tillfället ett outforskat område. 

 Det är också genom denna förening som man öppnar frågan om att 

finlandssvenskarna är en del av den finländska kommunismen eller om det finns belägg för att 

påstå att det sker en egen identitetsbildning utgående från språk. Tidigare forskning om 

finländsk kommunism har inte synliggjort språk i denna utsträckning som jag gör och således 

har tidigare forskning förbisett frågan om skillnader eller likheter mellan finsk– och 

svenskspråkig kommunism. Detta löser jag genom att se på hur  svensk- och finskspråkiga 

kommunister fungerade parallellt och ifall det sker avvikelser i praktiker och ideologi då 

klassmedvetna arbetare avreste från Vasa för partiskolning i Ryssland. 

 Eftersom frågeställningen utgår från ett nationellt fokus är det likaså viktigt att se 

på hur den finländska kommunismen tog sig till uttryck. Med andra ord kommer jag att 

diskutera huruvida det svenskspråkiga bidraget är en del av den finländska kommunismen eller 

                                                 

6 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 8:6, 14.12.1920, §4, ÖTA. 
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om den avviker från det finska. Detta löser jag genom att gå igenom Vapaa Sana, Työläinen 

och Työn Ääni, de lokala finskspråkiga vänstersocialistiska arbetartidningarna för att se om 

rapporteringen och artiklarna överenstämmer eller avviker sig från Folkbladets aktuella frågor.

 Vasa sv. Arbetareförening var svenskspråkig vilket ger en både inkluderande och 

exkluderande egenskap. Eftersom den huvudsakliga frågeställningen kan tolkas som rätt bred 

ämnar jag spjälka upp den i hanterbara underfrågor. Det är tre underfrågor jag huvudsakligen 

ställer i den här avhandlingen. Min första fråga gäller själva medlemmarna, vem är de radikalare 

medlemmarna i arbetarföreningen? Denna fråga utmynnar i sådana aspekter såsom vilken 

bakgrund de hade, vad deras motiv var, och hur lyckades man radikalisera föreningen? Detta 

behandlar jag huvudsakligen i kapitel 2 och 3 där avhandlingen ser på bakgrunden och retoriken 

som fördes i politiska frågor. I den andra frågan ser jag på vad man konkret gjorde eller kunde 

göra för att driva fram sin ideologi. Detta gör jag i kapitel 4. Den sista frågan är hur föreningens 

verksamhet stod i relation till det omkringliggande samhället vilket behandlas genomgående i 

kapitlena 2, 3 och 4. Med detta angreppssätt ämnar jag se på hur föreningens verksamhet och 

retorik emottogs av t.ex. borgerliga tidningar samt hur föreningen verkade som aktör mellan 

Socialdemokratiska Partiet (SDP), Finlands socialistiska arbetares parti (FSAP) och Finlands 

Kommunistiska Parti, (FKP). Likaså bör föreningens verksamhet ställas mot dess finskspråkiga 

motsvarigheter, nämligen Vaasan Työväenyhdistys och Brändö arbetarförening Taisto. 

 Därför är det också oundvikligt att diskutera språkfrågan och hur föreningen 

förhöll sig till den. Man kan se den svenskspråkiga arbetarföreningens grundande som en 

brytning med den finskspråkiga arbetarrörelsen, därefter en försoningssträvan under 1910–talet 

fram till 1918 och under 1920–talet talar mycket för en vänstersocialistisk etablering över 

språkgränserna, då marschstrukturer, möten och manifestationer sker isolerat, sedan 

sammanslaget tillsammans med finska vänstersocialistiska arbetarföreningar och fackliga 

lokalavdelningar. Frågeställningen behandlas i ett skilt underkapitel där jag följer diskussionen 

som förs i pressen före och efter vissa brytningsskeden. Till dessa brytningsskeden hör SDP:s 

ställning till Ålandsfrågan, språkfrågan, SDP:s partikongress i december 1919 samt brottet med 

SDP 1920–1921.     

 Vidare problematisering är att se på varför kommunismen växer sig stark i 

Österbotten överhuvudtaget. Detta i sin tur diskuteras i kapitel 2. där jag ställer föreningen i 

relation till olika nivåer i den finländska nationalismen. Detta vore också ett förslag på vidare 

forskning. Sekundära källor nämner också att föreningen skulle ha nära kontakt med bl.a. 
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arbetarföreningar i Sundsvall vilket naturligtvis har varit av intresse.7 Detta öppnar även upp 

möjligheten för en mer nordisk eller rent utav transnationell analys, inte minst tack vare sådana 

rapporteringar om förbjuden litteratur som försökt smugglas in via Sverige, samt rikssvenska 

och åländska ”elever” som deltar på FKP:s kurser i Mäntysaari vid lempaalasjön i Rådsryssland 

under 1920–talet.89 Mäntysaari var den partikatederskola som FKP hade för utländska arbetare 

innan de skickades tillbaka för att bedriva kommunistisk verksamhet på sina tidigare hemorter. 

1.2. Avgränsning och material 

Eftersom frågeställningen är av sådan karaktär som kan skambelägga eller lyfter upp en radikal 

ideologi finns det en risk med att man missförstår Vasa sv. arbetareförening. Även om jag 

fokuserar på den politiska nivån i föreningen är det värt att nämna att föreningen även stod för 

kulturella evenemang som uppskattades av dess medlemmar. Föreningen hade exempelvis en 

egen teater, hornmusikkår och idrottsklubb, vars medlemmar inte nödvändigtvis var 

intresserade av subversiv kommunistisk verksamhet. Frågeställningen leder mig till att fokusera 

på den politiska nivån och lägret vänster om socialdemokraterna på finlandssvenskt håll, vilket 

gör att avhandlingen inte diskuterar den kulturella verksamheten i arbetarföreningen. På den 

politiska nivån analyserar jag huvudsakligen vänstersocialister och kommunister, vilket jag 

benämner i avhandlingen som ”yttervänster”.  Detta behandlar jag i kapitel 1.6. 

 Avhandlingens syfte och frågeställning fokuserar på aktörskap och nätverk. Detta 

innebär att även om frågeställningen kommer in på antalet medlemmar och statistik är det 

huvudsakliga syftet inte att se på verksamhetens omfattning. Jag öppnar upp den frågan i kapitel 

2.6. Tidsperioden 1918–1923 kommer att vara den avgränsning jag håller mig till. Orsaken till 

att avhandlingen går fram till 1923 är delvis för att tidningsmaterialet upphör 1923, med andra 

ord Folkbladet och Työn Ääni. Det var också under samma år som FSAP förbjöds, vilket ledde 

till att även partiets tidningar förbjöds. Samtidigt är föreningens och dess underklubbars 

protokoll fragmentariska efter 1925. Avgränsningen motiveras med att 1918–1923 var de år 

som var avgörande för föreningens nya identitet, då den bryter sig loss från FSA och SDP för 

att ingå i det nya vänstersocialistiska partiet FSAP istället. Liksom även Tauno Saarela påpekar 

                                                 

7 Nya Folkbladet, nr. 16, (19.4.1929). 

8 Folkbladet, nr. 52, 12.5.1920, s.2. 

9 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 
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så var tidsperioden 1918–1923 präglat av försök till att delvis infiltrera SDP och sedan skapa 

ett annat, lagligt parti som skulle verka för FKP:s intressen. 1923 är också året då Komintern 

övergav tanken på att världsrevolutionen var nära förestående.10 All denna retorik präglade 

Vasa sv. arbetareförening och Folkbladet, ända fram till hösten 1923 då FSAP och dess 

informationskanaler förbjöds. Radikaliseringen framgår i källmaterialet eftersom vissa av mig 

utvalda aktörer som jag studerar närvarat på medlemsmöten och har propagerat för ett aktivare 

engagemang i FSAP och FKP.    

 De källor som jag använt mig av förvaras på traditions– och lokalhistoriska 

samlingen i Svenska litteratursällskapets arkivenhet i Vasa. Arkivbildare är Demokratiska 

Förbundet för Finlands Folk och dess lokal– och underföreningar. Handlingarna består mycket 

av minnesberättelser och intervjuer, där fokus legat på den kulturella verksamheten i Vasa sv. 

arbetareförening. Det material jag använt mig av är föreningens och dess underföreningars 

protokoll som finns i denna arkivsamling. Minnesberättelserna har även fungerat som 

sekundära källor då vissa berättelser hänvisat till enskilda individers ageranden, vilket jag sedan 

sökt att bekräfta i övrigt material. Hänvisningar till materialet är snäppet problematiskt, 

eftersom de är katalogiserade i mappar, men enskilda dokument är inte kronologiskt ordnade 

eller numrerade. Därför kan jag endast hänvisa till de mappar som handlingarna ligger i. I och 

med att arkivbildaren är DFFF och materialet enligt Sahlström räddades av Lars Roine så är det 

också skäl att utgå från att materialet präglats av den då rådande historiesynen. Detta innebär 

att mycket av handlingarna kan anses vara bristfälliga eller förhärligande. Lars Roine hade 

enligt Sahlström räddat materialet från en jordgrop där Folkets Hus hade stått då lokalen revs 

1972. Givet att materialet räddades och användes för ett litterärt verk under den period då 

vänstern gick framåt i europa, eller den så kallade 68–vänstern, är det därför skäl att hålla sig 

skeptisk till vissa påståenden. Därför har jag i avhandlingen ställt föreningens protokoll och 

föreningens verksamhet parallellt med avgörande perioder i den finländska vänstersocialistiska 

och kommunistiska verksamheten. Med detta menar jag se på vad föreningen gjorde eller beslöt 

då andra föreningar, partierna FKP eller FSAP samt fackföreningar aktiverade sig i frågor eller 

uppmanade till strejk. Detta utför jag genom att studera exempelvis Folkbladet, Työläinen och 

Vapaa Sanas uppmaningar. EK–Valpos arkiv har jag använt som huvudsakliga material för att 

kartlägga nätverk som skapats och utnyttjats och materialet används i kapitel 4. Arkivet har 

                                                 

10 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s. 19. 
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också använts för att se hur de enspråkigt svenska och tvåspråkiga arbetare avfärdade till 

Ryssland för ideologiska kurser organiserade FKP.    

 Eftersom en stor del av det material jag använt består av pressmaterial har jag 

även använt mig av historiska tidningsbibliotekets digitaliserade tidningssamlingar. På arkivet 

medger att man det finns vissa begränsningar på materialet såsom kvalité på inskannat material, 

vilket gjort att jag har kompletterat det som stod skrivet i tidningarna med tidigare nämnda 

material eller jämfört det med vad som skrevs i andra tidningar.   

1.3. Metod och Teori 

Eftersom min frågeställning är förankrad i språk och ideologi anser jag att en mikrohistorisk 

metodologisk ansats är ett motiverat sätt att ta sig an materialet. För detta ändamål har jag 

använt mig av artiklar som presenterats i temanummer om mikrohistoria i av Historisk Tidskrift 

för Finland (2000) och Historisk Tidskrift (2017). Matti Peltonens tolkning där ett av de första 

viktiga elementen för Mikrohistoria är ”...’teckentolkningsmetoden’, som går ut på att 

forskningen börjar från avvikande detaljer, konstiga företeelser som kräver förklaringar”. 11 

Detta exemplifierar Jonas Lindström och Karin Hassan Jansson i sin artikel Pigan i fadersväldet 

– Regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter. Enligt Jansson och Lindström är 

utgångsläget från metoden att det nya fakta som presenteras kan ge ny förståelse eller en ny 

förklaring till något mer allmänt.12 Genom detta är det skäl att diskutera representativitet och 

generaliserbarhet. Det är befogat att låta Vasa sv. arbetareförening tala för den finlandssvenska 

kommunismen eftersom dess status möjliggjorde detta. Den är generaliserbar på så sätt att den 

följer de mönster som övriga finska arbetarföreningar följer medan den är representativ för 

avvikelsen genom språket. Föreningen radikaliseras med andra ord på ett eget, specifikt sätt 

som skiljer sig från dess finska motsvarigheter.    

 Det är dessa skillnader och likheter som bör analyseras för att lösa frågan om 

finlandssvensk kommunism. Genom att metodologiskt kontextualisera Vasa svenska 

arbetareförening åskådliggörs förhållandet mellan det enskilda och det allmänna. Med tanke på 

Vasa sv. Arbetareförenings politiska utveckling i lokalsamhället i ”den vita staden” blir detta 

ett lämpligt fall för en mikrohistorisk studie. Föreningen var som tidigare nämnt unik i sitt slag 

                                                 

11 Matti Peltonen, ”Ledtrådar, marginaler och monader – Förhållandet mellan mikro– och makronivå i 

historieforskningen, Historisk tidskrift för Finland, Helsingfors, (3/2000), s. 253.  

12 Jonas Lindström, Karin Hassan Jansson, Pigan i fadersväldet – Regler, undantag och mikrohistoriska 

möjligheter, Historisk Tidskrift (3/2017), s.356 – 357.  
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och avslöjar med sin ställning en egen unik, okänd struktur, nämligen uppbyggnaden av en 

säregen, finlandssvensk kommunistisk identitet. För att åskådliggöra detta blir nätverksanalys 

väsentlig, inom vilket jag kommer att se på protokollen från föreningens och framför allt dess 

ungdomsklubbs möten. Nätverksanalys behövs också för att förstå varför och hur föreningens  

identitet skapas efter 1918. Detta kompletteras med EK–Valpos förhörsprotokoll i anknytning 

till dess aktörer och de nätverk som skapades under 1920–talet. Nätverken blir också 

oundvikliga med tanke på Folkbladets artiklar eftersom man återger huvudsakligen 

finlandssvenska kommunistiska aktörers texter. Förutom de lokalt förankrade aktörerna 

förekom även texter skrivna av exempelvis Allan Wallenius, Theodor Wennström, Uno 

Vistbacka och Anders Käcklund. Nätverksanalysen tar avstamp i det som Saaritsa och Kari 

Teräs beskriver i Verkostot työväenhistoriassa, nämligen att se på det kvalitativa nätverk som 

ett studieobjekt skapat. Genom detta kan man analysera varför olika aktörer agerar avvikande 

från varandra även om de befunnit sig i samma situation, samt varför olika samhälls- och 

yrkesklasser reagerar annorlunda politiskt.13 Nätverksanalysen avslöjar bland annat att 

tvåspråkighet var viktigt för aktörernas radikalisering.  Saaritsa och Teräs redogör även för de 

olika aspekter där nätverksanalys kan tillämpas, inom vilket mitt studieobjekt faller nära in på 

etnicitet, politisk organisering och till viss mån makt eller hierarkier.14 Nätverken i 

avhandlingen skapades ur en etnisk profilering med syfte att politiskt mobilisera sig, vilket 

åskådliggörs i föreningens brott med den finska föreningen 1900.   

 Mitt sätt att använda EK–Valpos material handlar om att se på hur den 

kommunistiska verksamheten i Finland försökte bedrivas. Som även Saarela poängterar var 

EK–Valpo väldigt svagt efter kommunisterna på spåren, vilket gör att arkivet inte kan ge en 

heltäckande bild av den kommunistiska verksamheten under det tidiga 1920–talet.15 

Personakterna har använts i ett kartläggande syfte, det vill säga att jag följt upp individerna som 

nämnts under förhör och lagt in dem i sitt lokala sammanhang och sett på deras roller i 

föreningen och dess underklubbar. EK–Valpos arkiv har inte kunnat ge svar på exempelvis hur 

arbetskonflikterna och föreningens underklubbar användes för att bygga upp kommunistisk 

verksamhet. För detta ändamål behövdes SLS arkiv och Folkbladet. Ungdomsklubbens 

mötesprotokoll innehåller namngivna personer som agiterade för bl.a. kapandet av SDP och 

                                                 

13 Sakari Saaritsa, Kari Teräs, Työväen verkostot, Vaasa (2003) s.18. 

14 Saari, Teräs, s. 26–28. 

15 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918 – 1923, (1996), s.17–18. 
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dess lokalavdelningar, ratifierandet av Kommunistiska Ungdomsinternationalens program 

1919 och sammankallanden till möten med lokala centrala aktörer såsom Mauritz Rosenberg, 

J. August Isaksson och August Emil Forsman. Arkivet innehåller också uppmaningar och 

planer på demonstrationer, protestmöten och bildanden av strejkkommittér. 

 Givet att denna avhandling diskuterar en minoritet inom en minoritet är det också 

värt att använda sig av begreppen minoritetsnationalism och majoritetsnationalism inom 

socialism. Dessa begrepp är ytterst användbara för att se på fram för allt nationalitets– och 

språkfrågan där nationalistiska och socialistiska toner höjdes i pressen.  Jonas Ahlskog, Matias 

Kaihovirta och Mats Wickström presenterar dessa begrepp i ”Nationen i klasskampen – 

minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen”.16 I denna avhandling utnyttjas 

begreppen för att att testa huruvida den finlandssvenska yttervänstern sökte skapa sig en egen 

identitet som minoritetsnationalistisk socialistisk, om den sökte sig mot den finska 

majoritetsnationalistiska socialismen eller om den tvåspråkiga, finländska binationalismen var 

det viktigaste.17 Genom att ställa dessa begrepp i kontrast mot sådana frågor som engagerade 

föreningen och se huruvida de korresponderar med sina finska motsvarigheter åskådliggörs 

identiteten som antingen majoritetsnationalistisk eller minoritetsnationalistisk. 

 För att se hur den finlandssvenska yttervänstern i Vasa försökte omsätta 

socialismen och kommunismen i praktiken kommer jag att undersöka hur Folkbladet, 

Työläinen och Vapaa Sana rapporterade sammankomster samt se hur protokollen redogör för 

marschordningarna i bland annat första–majdemonstrationerna. I den analysen är jag 

intresserad av att se på om det förekom praktiska försök att lappa åter den språkliga aspekten 

som lett till utbrytningen 1900 och omorganiseringen mot en mer försonlig och tvåspråkig 

binationalism i de socialistiska kretsarna. Marscherna och sammankomsterna blir i det fallet en 

metod som de bägge språklägrena använde sig av för att på ett praktiskt sätt lösa språkfrågan. 

För att söka svar på hur det finlandssvenska kom i kontakt med det förbjudna FKP kommer jag 

att jämföra hur enspråkigt svenska och tvåspråkiga arbetare begav sig på kurser till Mäntysaari. 

Kurserna ordnades av FKP och hade i syfte att utbilda organisatörer och agitatorer.18 

 Källkritik är också ett väldigt viktigt element i den här avhandlingen, eftersom 

                                                 

16 Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström, Nationen i klasskampen – Minoritetsnationalism inom den 

socialistiska arbetarrörelsen, Historisk Tidsskrift 138:3, (2018). 

17 Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström, s.466. 

18 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, (1996), s.201. 
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mycket material utgår dels från propagandakanaler, flygblad och en radikal förenings protokoll, 

men också inslag från detektiva centralpolisens akter, polismyndigheten och den borgerliga 

pressen. Detta berör främst siffror, statistik och antal vilket kan förvränga bilden av lokalplanet. 

Det är av denna orsak som jag inte använder mig av antal eller upplagor eftersom det delvis 

inte är en direkt del av frågeställningen. De gånger som jag lyckades verifiera antal i form av 

medlemslistor eller mängden upplagor har antalen publicerats. Tidningsmaterialet har använts 

i sitt digitala format, vilket tillhandahålls av Nationalbibliotekets digitala samlingar. Det 

materialet har delvis ställts mot det som påstås i den borgerliga tidningarna och delvis mot 

källmaterialet. Sökfraser såsom ”ruotsalai–s/nen”, ”kieli” och ”kansallisuus/nationalitet” har 

varit utgångsläget för att sedan sålla genom sådana artiklar och exemplar med fraserna. Endast 

relevanta artiklar har använts, det vill säga artiklar som klart tar ställning och besvarar frågorna 

samt förankras i det lokala planet, med andra ord Vasa eller Österbotten. Sökmetoden har ökat 

risken med att jag missat väsentliga artiklar, men detta har jag åtgärdat med att jämföra olika 

tidningars publikationstider. Exempelvis Vasabladet och Folkbladet hade flertalet skribenter 

som svarade varandra vilket lett till att de gånger jag misstänkte att en artikel gått förbi i endera 

tidningen har jag återvänt till den månadens publikationer och gått genom dem alla för att förstå 

diskussionen som förts. Med denna breda sökning är det oundvikligt att internationella nyheter 

dykt upp i träffarna vilket försvårat sökningen. Förkortningar och alias är också ofta 

förekommande i artiklarna vilket Tauno Saarela svarar på i sina verk. Exempelvis A. I–n är 

August Isakssons ofta förekommande signatur. Då jag inte lyckats lista ut vem en signatur 

tillhört har jag endast återgivit vad signaturen haft för åsikt.   

 Det bör också påpekas att denna avhandling kan ses som etiskt problematiskt. Jag 

har därmed ställt mig de två frågor som Natan Elgabsi skriver i essän Etisk teori och stympad 

moralfilosofisk diskussion. Avhandlingens innehåll kunde tolkas som att skambelägga eller 

förhärliga personer eftersom de var aktörer inom en dåtida och nutida kontroversiell ideologi. 

Elgabsi presenterar två väsentliga frågor i sin essä, nämligen vad bör jag göra med mitt material 

och hur skall jag förstå studieobjekten?19 Mitt material talar för grundandet av en 

finlandssvensk kommunistisk identitet. Genom att utesluta deras perspektiv och åsikt från den 

finlandssvenska identiteten exkluderar man en minoritet inom en minoritet. Att sedan försöka 

                                                 

19
 Natan Elgabsi, Etisk teori och stympa moralfilosofisk diskussion, Historisk tidskrift 138:1, (2018), s.100. 
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historisera och förstå studieobjekten på rätt sätt är en utmaning, vilket gjort att jag valt att 

publicera dem under sina namn. Deras åsikter och handlingar var trots allt offentliga. 

1.4. Forskningsläge 

Anna–Lisa Sahlström är författare till De Rödas Gård vilket går in på Vasa sv. Arbetareförening 

och den finlandssvenska arbetarrörelsen i Vasa. Sahlström för in diskussionen om den oskrivna 

finlandssvenska historien, nämligen den om svensk, österbottnisk vänstersocialism och 

kommunism. Det är också skäl att påpeka att Anna–Lisa Sahlström tillhörde den så kallade 

hurrar–rörelsen tillsammans med Gösta Ågren. Särpräglande för dem var att de menade skriva 

om finlandssvenskheten ur ett nytt perspektiv, då betonat ur ett klass– och minoritetsperspektiv.  

Hurrar–rörelsen sökte finna finlandssvenskheten i regional och folkligt präglad minoritet, inte 

den påstådda elitism som de såg hos de så kallade kultursvenskarna, särskilt de som de 

karaktäriserade som de borgerliga finlandssvenskarna i Helsingfors.20 De  Rödas Gård kan ur 

detta perspektiv ses som bidrag till hurrar–rörelsen, eftersom dåtida finlandssvensk 

historieskrivning var skrivet ur ett hegemoniskt, borgerligt perspektiv enligt Gösta Ågren och 

Anna-Lisa Sahlström. I narrativet för De Rödas Gård kan man urskilja den finlandssvenska 

arbetarrörelsen sett ur den finlandssvensk yttervänsterns historiesyn. Jämfört med 

avhandlingens perspektiv är De Rödas Gård problematiskt eftersom verket inte är vetenskaplig 

litteratur. Den största skillnaden mellan det som Sahlström skrev och denna avhandling är att 

jag använt mig mycket av det material som inte publicerades i De Rödas Gård.  Lars Roine var 

en av de äldre medlemmarna av arbetarrörelsen och föreningen, vilket ledde till hans roll som 

stöd för verket.     

 I övrig litteratur rörande den finlandssvenska yttervänstern har jag använt mig av 

Christina von Gerich–Porkkalas avhandling Arbetarrörelsen bland vårt lands svenskspråkiga 

befolking från dess uppkomst till tiden efter andra världskriget. Avhandlingen skrevs 1949 på 

Sirolainstitutet och är återutgivet 1970 av Folkets bildningsförbund 1970. Avhandlingen är med 

andra ord ytterst politiskt färgad av både avhandlingens och återgivandets samtid, då Sirola–

institutet hade som syfte att utbilda finska folkdemokrater och partiarbetare.21 Avhandlingen 

diskuterar uteslutande ifrån ett finlandssvenskt perspektiv, utan att jämföra med det finska för 

att se likheter eller skillnader.    

                                                 

20 Uppslagsverket Finlands hemsida, < https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view–103684–Hurrarna> (14.5.2019). 

21 Uppslagsverket Finlands hemsida, <https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view–103684–SirolaOpisto> (14.5.2019). 

https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Hurrarna
https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-SirolaOpisto
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 Tauno Saarelas och Kimmo Rentolas forskning är vägledande inklusive Ulla 

Aatsinki, Mika Lampi och Jarmo Peltolas Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela, Luokka, 

Liike ja yhteiskunta 1918–1944. Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla II.”. Material 

som producerats gällande aktörerna såsom Isaksson, Forsman och Rosenberg har också 

undersökts. Viktigt i den här avhandlingen är att den inte är menad att fungera som en biografi 

över kända eller mindre kända kommunistiska aktörer. Det är också inte eftersträvansvärt att 

diskutera den ideologiska dragkamp i vänstern som var gällande under denna tidsperiod. 

Självfallet bör ideologin diskuteras för att skapa en uppfattning om hur vänsterfältet såg ut efter 

1918, men det är inte avhandlingens syfte att katalogisera de olika former av socialism som 

tidsperioden karaktäriseras av eftersom det källmaterial jag har till hands inte kan belysa de 

frågorna tillräckligt. Jag öppnar upp denna diskussion i kapitel 1.6.  

 Anna Bondestam och Alf Erik Helsing skrev 1978 ”Som en stubbe i en 

stubbåker”. Verket är en historisk översikt över Finlands svenska arbetarförbund från 1899 till 

1974, men som författarna också skriver är verket mera ett populärvetenskapligt verk än ett 

fackvetenskapligt verk. Verket har huvudsakligen använts för att se hur organisationen FSA 

såg ut. Bondestam diskuterar mycket kring hur kommunisterna kunde få grepp om de 

socialdemokratiska kretsorganisationerna, föreningarna och klubbarna. Bondestam å andra 

sidan skriver ur FSA:s synpunkt på händelserna, vilket leder till föreningens egna perspektiv 

utelämnas i den diskussionen. Likaså lyfter inte Bondestam heller upp det som avhandlingen 

gör, nämligen hur kontakten till Rådsryssland skapades och varför kommunismen växer sig 

stark i Vasa svenska arbetarklass. Bondestam ställer även denna fråga indirekt. ”Under hela 

20–talet kom Vasa att förbli ett av de starkaste fästena för den kommunistiska rörelsen i vårt 

land. Orsaken till det är troligen att de revolutionära socialisterna där haft liten möjlighet att 

göra det som är varje revolutionärs plikt: att göra revolution.”22  

 I och med att en stor del av det material jag använder mig av består av 

tidningsmaterial har jag även använt mig av Sanomalehtien Liittos historik över finska tidningar 

och tidsskrifter. Dessa historiker har använts för statistik och för att få svar på redaktionernas 

styrelser, redaktörer, spridning och förlag. Verken har också använts för att lägga in Folkbladet 

i sin kontext gentemot annan lokal press. Till dessa räknar jag huvudsakligen dess finska 

motsvarigheter, Työläinen och Vapaa Sana men också Vasabladet och i viss mån 

                                                 

22 Anna Bondestam, Alf–Erik Helsing, Som en stubbe i en stubbåker – Finlands Svenska Arbetarförbund 1899–

1974”, Vasa (1978) 



17 

 

Österbottniska Posten. Detta diskuteras mera i kapitel 2.3.  

 Det österbottniska inslaget är likaså bristfälligt förutom Dennis Rundts 

avhandling ”Munsalaradikalismen: En studie i Politisk mobilisering och etablering”(1992), 

men som tidigare nämnt inte behandlar den gren av arbetarrörelsen avhandlingen undersöker. 

Rundts verk fokuserar mycket kring de lokala förutsättningar som existerade för en 

vänstermobilisering och etablering före 1918, men verket går inte in på Vasa svenska 

arbetarklass. Nils Erik Villstrands ”Landet Annorlunda” och Dennis Rundts verk kommer 

därför att användas huvudsakligen för att etablera fältet Österbotten under industrialisering och 

för att spegla några av de trauman som inbördeskriget lämnade efter sig. Detta är för att skapa 

en uppfattning om varför det överhuvudtaget föreligger en grogrund för radikalisering och hur 

en snäppet agrar region kan agera som stödregion för politisk diskurs vänster om 

socialdemokrati.     

  De Rödas Gård har som tidigare nämnt fungerat som en sekundär källa, där jag 

följer det material som den boken arbetat med. Arkivmaterialet innehåller möteshandlingar och 

anteckningar från föreningens möten 1910–1975, samt offentliga protokoll angående 

storstrejken 1905 och tidsperioden 1917–1930. Genom att se på de kandidater som ställdes upp 

i samtliga val från klubben och som presenteras i Folkbladet kommer jag åt att svara på 

huvudsakligen frågorna kring aktörskap och engagemang. Arkivmaterialet tillhandahåller 

också protokoll och årsberättelser för föreningens kvinnoklubb vilket också öppnar möjligheten 

för att diskutera kvinnornas roll i föreningen. Dessutom finns det protokollfört diskussioner 

med bl.a. fackavdelningar och ungdomsklubben, vilket ger en inblick i verksamheten som 

fördes i övriga avdelningar och klubbar under Arbetareföreningen. Utöver detta tillhandahålls 

anteckningar och brev från och till Ekenäs fångläger 1918 och brev riktade till magistraten samt 

rådstuvurätten i Vasa gällande föreningen under åren 1917, 1918, 1919. Likaså öppnas 

möjligheten att även bekanta sig med vad en mer borgerlig press skriver kring händelser av 

intresse, till exempel bomullsspinneristrejken 1920 och arbetarkonflikterna vid metvikens 

mekaniska verkstad under denna tidsperiod.   

 Viktigt också att understryka i den här avhandlingen är att det är väldigt outforskat 

område. Närmast vetenskapliga text som publicerats kring detta ämne är Göran Fallenius pro 

gradu avhandling Österbottens folkblad : en socialistisk tidning i svenska Österbotten. 

Avhandlingen fokuserar på Österbottens Folkblad vilket var Folkbladets föregångare. Fallenius 

ställer frågor som berör religiösa inslag och politisk aktivitet i tidningen men i och med min 

avgränsning faller mycket av Fallenius material utanför min avhandlings frågeställning. 

 Svenska Litteratursällskapet har publicerat två verk som jag använt mig av, 
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nämligen Max Engmans Språkfrågan och Henrik Meinanders Nationalstaten. Dessa verk har 

använts för att huvudsakligen sätta in nationalitetsfrågan i den kontext som behövs för att förstå 

både den borgerliga och den socialistiska synpunkten. Detta är för att nationalitetsfrågan är den 

fråga som inte endast är relevant för samtliga finlandssvenskar, utan även för finska 

majoritetsnationalister. Även om ålandsfrågans och språkfrågans koppling kan ses som 

osammanhängande eller långsökta till nationalitetsfrågan är de symptomatiska på den, vilket 

gör att nationalitetsfrågan måste diskuteras för att förstå socialisternas ställning i samtliga 

frågor. Engman lyfter också upp skiljedragningen mellan SFP och FSA, något jag också går in 

på. FSA bör anses som det förbund eller förlängt, SDP, som aktivt tävlade om de 

finlandssvenska arbetarrösterna med SFP och FSAP. FSA hade dock inte en oproblematisk 

relation till dess väljarkår, vilket denna avhandling ytligt går in på i kapitlen 2.3., 3.1. och 4.2. 

Engmans verk fokuserar en del på FSA och den åboländska samt nyländska socialismen och 

socialdemokratin, men tar inte upp det som händer i Österbotten eller ger svar på varför de 

svenska österbottningarna radikaliseras i samma takt som dess finska motsvarigheter.  

 Matias Kaihovirtas doktorsavhandling Oroliga inför framtiden – En studie av 

folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca. 1900–1920 har använts ur ett dels 

metodologiskt och dels teoretiskt perspektiv. Kaihovirtas problematisering av det 

”exceptionellt typiska” blir relevant i denna avhandling, eftersom mitt studieobjekt följer 

liknande mönster som bruksarbetarna i Billnäs.23 Svenskspråkiga arbetare i Vasa umgicks tätt 

med sina finska motsvarigheter på basis av klassamhörighet. Detta skapade en miljö inom 

vilken man kraftigt motsatte sig allt minoritetsnationalistiska strävanden som SFP gjorde. Detta 

utmynnade sig i att mycket av den samma kritik som riktades mot SFP av finskspråkiga 

majoritetsnationalistiska socialister upprepades av Vasa sv. arbetareförening och Folkbladet.   

1.5.  Socialdemokrater, socialister eller kommunister? 

 Eftersom avhandlingen fokuserar på föreningens och dess medlemmars politiska 

orientering är det av yttersta vikt att se på den terminologi som används. Jag kommer att 

använda mig av samma metod som Tauno Saarela i Suomalainen Kommunismin Synty 1918–

1923, vilket innebär att fokuset ligger på den del av arbetarrörelsen som låg till vänster om 

socialdemokratin. Grovt taget kan man fokusera på två grenar, den lagliga, dock restriktiva, 

socialistiska offentliga verksamheten och den illegala, underjordiska kommunistiska 

                                                 

23 Matias Kaihovirta, s. 32–33.  
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verksamheten. I Vasa sv. arbetareförening är dess offentliga verksamhet socialistisk men 

föreningen hade även inslag av den underjordiska kommunistiska verksamheten. Avhandlingen 

kan tolkas vara tudelad, å ena sidan fokuserar jag på det socialistiska, restrikterade 

verksamheten samt den kommunistiska, underjordiska verksamheten. Med tanke på 

frågeställningens karaktär och det material jag använt mig av så var det inte ovanligt att bägge 

idéerna gick in i varandra.      

 Det begrepp jag använder för att beskriva bägge dessa läger är yttervänstern. Med 

detta begrepp kan jag samla samtliga politiska grupperingar vänster om socialdemokratin. Även 

om dessa grupperingar inte nödvändigtvis är eniga sinsemellan behövs detta begrepp för 

avhandlingen, eftersom studieobjektet innefattade dem alla i praktiken i viss mån. Med detta 

menar jag att en individ som var vänstersocialist demonstrareade på första maj, eller deltog i 

strejker på samma grund som en kommunist. Saarela diskuterar detta och påpekar problemet 

att ställa bägge termerna sida vid sida. Även om en person ansågs vara vänstersocialist eller 

vänsterradikal betydde detta inte att denne automatiskt var kopplad till FKP. Socialistbegreppet 

kunde också användas av personer som fortfarande fungerade inom SDP. 24  

 Radikaliseringsmönstrena i föreningen skiljer sig ytterst lite från övriga 

finländska vänsterradikala föreningars verksamhet vilket jag ämnar diskutera i kapitel 2. Grovt 

taget kan man se att efter 1919 kritiserade den socialdemokratiska kretsorganisationen i 

Österbotten det egna moderpartiet för dess misslyckanden. Schismen uppstår samtidigt som det 

utdelades amnesti bland röda fångar, varav några återvänder till Vasa. Tonerna skärps i pressen 

och därefter kapar kretsorganisationen bandet till moderpartiet och övriga SDP–vänliga 

organisationer. Samtidigt förstärks också den vänsterradikala tonen med ratifieringen av 

Kommunistiska ungdomsinternationalens program, anslutningen till Finlands Socialistiska 

Arbetarparti (FSAP) och att indirekta kontakter med Finlands Kommunistiska Parti (FKP) i 

Moskva skapas. Vid tidpunkten 1920–21 är det huvudsakligen socialism och vänstersocialism 

som är den gällande självidentifieringen hos föreningen, tidningen och dess medlemmar men 

Folkbladets toner skärps vartefter och blir mer och mer välsinnad till bolsjevism och den tredje 

internationalen.     

 Inom Folkbladet var övergången från socialdemokrati till vänstersocialism och 

kommunism väldigt flytande eftersom forumet utnyttjas av så gott som alla vänstergrupperingar 

fram tills 1921. Den stora utmaningen med att studera Folkbladet blir att försöka skapa en bild 

                                                 

24 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin synty 1918–1923, s.16–17. (1996) 
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av var egentligen skribenterna ser sig själva 1919–1923 eftersom deras självidentifikation 

varierade. Detta är en självklarhet i och med att arbetarrörelsen hade splittrats och försökte 

konsolidera sig, medan andra försökte implementera en ny identitet för arbetarrörelsen efter 

1918.Brytningen 1920–1921 innebar att föreningen och Folkbladet hamnade i en position där 

de kämpade om att visa sig som arvtagare till den gamla arbetarrörelsen och som rättmätigt 

språkrör för de österbottniska, senare finlandssvenska arbetarna. Detta diskuterar jag i kapitel 

2.4., 2.5., och 3.1. Liksom Saarela problematiserar är det också den lokala, nationella och även 

den internationella kontexten som är av vikt i avhandlingen, eftersom bolsjevism eller den 

sovjetryska kommunismen inte gick att överföra i sin helhet till det finländska samhället. Däri 

låg O.W. Kuusinens utmaning att föra en balansgång mellan bolsjevikerna, finska flyktingar i 

Moskva och de finska arbetarna 1918.25    

 Vasa sv. arbetareförening och Folkbladet följde de samma problem och 

utmaningar som de finska arbetarföreningarna och redaktionerna gjorde. Den största skillnaden 

mellan de båda lägren var att Folkbladet försökte skapa en ledande roll bland de 

finlandssvenska arbetarna i hela landet. På lokalnivån innebar detta också att man stred om 

samma medlemsunderlag, det vill säga svenska arbetare som röstade på SDP. En metod som 

Folkbladet använde sig av var att rätta till ”lögner” från huvudsakligen andra finlandssvenska 

tidningar. Genom att undergräva andra konkurrerande tidningar försökte man skapa bilden av 

att endast Folkbladet var den arbetartidning som gav den rättmätiga sanningen och således den 

rätta arvtagaren till den gamla arbetarrörelsen, men i ett nytt format.  Exempelvis Arbetarbladet 

som var en svensk socialdemokratisk partitidning i Helsingfors var man fientligt inställd till 

under 1921 och senare.26     

 Även om det är av ett ytterst stort intresse är det inte ändamålsenligt att diskutera 

övriga schismer inom yttervänstern bland de finlandssvenska arbetarna i den här avhandlingen. 

Eftersom subjektet för avhandlingen är en minoritet inom en minoritet, vars åsikter krävde att 

man behöll solidaritet förekom det ytterst få avvikelser, protester eller ’opposition’ från 

underföreningarna gentemot kretsorganisationen eller föreningen. Med det material som jag har 

haft tillgängligt kan jag dessvärre inte dyka in i sådana radikala läger såsom syndikalism eller 

anarkism allt för djupt men de äger även rätt att bli omnämnda och diskuterade i kapitel 3.1. 

och 4.6. Med detta tillgängliga material kan jag påstå att radikaliseringen i föreningen drivs 

                                                 

25 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.56. (1996) 

26 Folkbladet, nr. 99, (31.8.1921), s.2. 
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huvudsakligen av enskilda radikala aktörer. De hade erfarenheter från inbördeskriget och 

fångenskap. Deras misstro mot den enligt dem uppfattade borgerliga samhällsordningen 

bekräftas och förstärks under 1920–talet för att sedan återspeglas och återbekräftas i 

arbetarpressen. 
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2. De enskilda nivåerna i analysen 

I detta kapitel och dess underkapitel redogör jag för de samtliga nivåer som man bör förstå för 

att analysera materialet jag använt mig av. Detta innebär de politiska, geografiska och slutligen 

de lokala och individuella nivåerna. Kapitlen är organiserade från ett nationellt perspektiv ner 

till det lokala och individuella perspektivet. 

2.1. Finlands Socialistiska Arbetarparti och Finlands Kommunistiska Parti 

 Finlands Kommunistiska Parti (FKP) grundades av de röda som drevs i exil till 

Rådsryssland efter nederlaget i finska inbördeskriget 1918.  Redan under hösten 1918 började 

dessa exilröda, dåvarande socialdemokrater såsom Otto Ville Kuusinen, samla krafter bland 

exilröda för att försöka skapa ett parti, av vars arbetsmetoder man hade tidigare erfarenhet av.27  

FKP anför i sitt grundande partimöte 25. augusti 1918 redan sin grundtes att dess huvudsakliga 

syfte är att avskaffa den borgerliga rövarstaten och det kapitalistiska ekonomiska systemet.28 I 

sitt grundutlåtande etablerades således en metodologisk skiljedragning med moderpartiet, SDP, 

i och med att de mera moderata och liberala socialdemokraterna motsatte sig det revolutionära 

inslaget. Dessa utmålades i FKP:s grundutlåtande som fiender på samma sätt som 

borgerligheten, eftersom de vilseledde arbetarrörelsen.29 Partiet skulle under 1919 

fortsättningsvis försöka driva ett revolutionärt maktövertagande innan den IV:de 

partikongressen 1921 då det fastställs att dess huvudsakliga arbetssätt är genom agitation, om 

så möjligt i samma forum som arbetsgivarna på lokal och nationell nivå.30 Under SDP:s 

partimöte i december 1919 lyckades inte yttervänstern vända SDP tillbaka till ett parti som 

värnade om klasskampen, vilket ledde till att SDP:s vänsterflygel varken välkomnades av SDP 

eller ville själva ha något med partiet att göra.31 Efter denna kongress etablerades redan planer 

i vänsterflygeln att grunda sitt eget parti, vilket officiellt skedde 13.5.1920. Partiet fick namnet 

Finlands Socialistiska Arbetarparti, FSAP. FKP:s relation till FSAP var något tvetydig eftersom 

man tidigare utgått från att agitation inom SDP var det bästa tillvägagångasättet. 1920 

                                                 

27 Saarela, Tauno, Suomalaisen kommunismin synty 1918–1923, s.39. 

28 SKP:n perustava kokous, (25/VIII/IX–18), Suomen Kommunistinen Puolue – Puoluekokousten, konferenssien 

ja Keskuskomitean plenumien päätöksiä, Valtion Kustannusliike KIRJA (Leningrad 1935) 

29 SKP:n perustava kokous, (25/VIII/IX–18), (Leningrad 1935) s.3.  

30 SKP:n IV puoluekokous v.1921, (1935) s.46 

31 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.152. (1996) 
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etablerades ett mera kamratligt förhållande FKP och FSAP emellan, där man å FKP:s vägnar 

hoppades göra FSAP till en ”rekryteringsskola” för FKP.32 Genom Suomen byroo, en kommitté 

under FKP:s centralkommitté, etablerades kontakten mellan FKP och FSAP under slutet 1920. 

I praktiken innehade Suomen byroo rollen att försöka kartlägga den politiska position som 

FSAP:s medlemmar innehade.33 

2.2. Från SDP till FSAP och FKP i Vasa 

 Generalstrejken 1905 var en uppenbarelse för den finländska arbetarrörelsen. Då 

uppdagades möjligheten att man med utomparlamentariska metoder kunde uppnå politiska 

resultat. Detta var kritiskt för arbetarrörelsens vänstra flygel och levde kvar i minnet hos de som 

hade deltagit.34 Åren 1905 och 1906 resonerade i Vasa sv. Arbetareförening under det kritiska 

skedet 1920, då klyftan mellan SDP och dess kretsorganisationer började vidgas.35  Retoriken 

lyftes upp inför kretsorganisationens möte 1920 då man diskuterade ifall organisationen 

inklusive föreningen fortsättningsvis skulle höra till SDP eller om FSAP företrädde 

arbetarrörelsen bättre.    

 Medlemsantalen var intressanta för Vasa. 1919 innehade SDP, som dåvarande 

enda arbetarparti 1423 medlemmar i Vasa södra län. 1922 hade FSAP 1518 medan SDP hade 

220.36 Av dessa redogjordes 950 FSAP medlemmar i städerna samt 570 på landsbygden, medan 

SDP hade 87 i städer och 133 på landsbygden år 1922.37 Medlemsantalen talade för en stark 

skiljedragning mellan landsbygd och stad, vilket också reflekterades i kretsorganisationens 

brott 1920–1921.  Även om dessa siffror talar för att FSAP lyckades exceptionellt bra i länet på 

SDP:s bekostnad bör man påpeka att FSAP räknade medlemskap utgående från anslutna 

föreningar och fackförbund. I praktiken innebar det att i partiets ögon var samtliga medlemmar 

i Vasa sv. arbetareförening även också medlemmar i partiet efter 1921.  

                                                 

32 SKP:n IV puoluekokous v.1921, (1935), s.50 

33 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, (1996), s.195–196 

34 Saarela, Suomalainen Kommunismin Synty 1918–1923, s. 50 

35 Se t.ex. artikeln ”Höger eller vänster” i Folkbladet nr. 72 (5.7.1920) , s.1–2. 

36 Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.309. 

37 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.314. (1996) 
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2.3. Österbottens Folkblad och Folkbladet 

 Det huvudsakliga språkrör som Vasa svenska arbetareförening utnyttjade för sin 

verksamhet var Folkbladet, arvtagaren till det socialdemokratiskt sinnade Österbottens 

Folkblad som lades ner under inbördeskriget. Vid årsskiftet 1918–1919 återfick den tillstånd 

att tryckas under namnet Folkbladet med Arvid Svedberg som chefredaktör. Efter Svedbergs 

bortgång 1919 varierade redaktörskapet mellan J. August Isaksson, Osvald Fager, Oskar 

Göransson, John Lundberg och August Emil Forsman.38 Framför allt Isakssons och Forsmans 

redaktörskap innebar en ny retorik i Folkbladet och de artiklar som publicerades innehöll allt 

mera kritisk och socialistisk retorik än tidigare, vilket även gick till domstol 1921. Detta 

sammanföll med Mauritz Rosenbergs redaktörskap för Työläinen och Vapaa Sana, som 

åtalades samtidigt som Forsman och Isaksson. Samtliga redaktörer hade en bakgrund i Vasa sv. 

arbetareförening och innehade även förtroendeposter i föreningen vid samma tidpunkt. Bägge 

redaktionerna hade samma tryckeri och samma utgivningsort, O.Y, Kirjanpaino A.B. i Vasa 

samt deltog aktivt i arbetarföreningarnas manifestationer. I november 1919 hade förlaget redan 

signalerat om en förflyttning från socialdemokrati i och med att Alfred Laine lyckades få 

bolagsstämman att godkänna”...Lehden on kanta on muutettava jyrkän luokkataistelun kannalle 

ja tarkoin seurattava köyhälistön vallankumouksellista liikkettä.”39 Detta fick Työläinens 

redaktör Isak Penttala att säga upp sig från sitt redaktörskap varpå posten gick till Rosenberg.

 I samband med anslutningen till FSAP 1921 flyttade kontoret till Helsingfors och 

tidningen började istället ges ut av O.Y. Työ i Helsingfors. 1923 bestod direktionen för 

Folkbladet av Frans Staaf, August Isaksson och August Forsman, med dåvarande chefredaktör 

John Isak Lundberg innan Folkbladet slutligen lades ner på grund av kommunistisk 

verksamhet.40 Detta föregicks av en nedåtgående trend i upplagor och tidningen samt förlaget 

led av ekonomiska problem under 1922–1923. FSAP hade under under hösten 1922 visat större 

tilltro till de finska tidningarna gentemot den svenska. Från FSAP:s partikommitté hade man 

uttryckt det som att tidningens framtid bör övervägas av dess skribenter.41 Under dess 

verksamma år utgavs Folkbladet av förlagen Tidnings Ab Folkbladet 1913–1921, Oy Työ 

                                                 

38 Ulla Ekman–Salokangas, Eeva–Liisa Aalto, Raimo Salokangas, Suomen Lehdistön Historia 7 – Hakuteos 

Savonlinna–Övermarks tidning: sanoma– ja paikallislehdistö 1771–1985, s. 323. (Kuopio 1988) 

39 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.149. (1996) 

40 henkilömappi 644, EK/KD no: 27/2837.1923, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 

41 Toivo Nygård, Raimo Salokangas, Suomen lehdistön historia 2 – Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan, 

s.212–213. (Kuopio 1987). 
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1921–1922 och Oy Kirjapaino 1922–1923.   

 Den övergripande aspekten man kan urskilja i artiklarna mellan 1918–1919 och 

1921–1923 var en klart mer revolutionär retorik. Under 1920 smälte dessa båda aspekter 

samman väldigt ofta och så gott som alla åsikter välkomnades, men relativt tidigt under 1921 

börjar reformistiska och parlamentariska åsikter allt mer undergrävas eller rent utav förkastas 

av en del skribenter. Avgränsningen visar på att Folkbladet tillät att alla som hade en åsikt som 

tangerade vänstersocialism eller kommunism välkomnades och gavs yta i tidningen.  

2.4. Vasa svenska Arbetareförening 1900 

 Vasa. sv. Arbetareförening grundades av en utbrytargrupp från den von 

Wrightska arbetarföreningen i Vasa med syfte att organisera svenskspråkiga österbottniska 

arbetare i en egen förening. Det var under samma tidpunkt som den politiserade arbetarrörelsen 

började avvika från den socialliberala försoningssträvande Wrightska rörelsen, vars syfte 

huvudsakligen var att föra arbetsgivare och arbetstagare till gemensamma möten och med små 

medel avradikalisera arbetarna. Splittringen började redan ske 1896 på andra håll i Finland, där 

den största orsaken till meningsskiljaktigheter var rösträttsfrågan.42 I Vasa var det dock den 

språkliga dimensionen som tog mest utrymme, och ledde till brottet 1900. I september 1901 

håller man sitt första möte sedan dess konstituerande möte.43 Bondestam påpekar 

besynnerligheten i att Vasa sv. arbetareförening lyckades hålla sig så livskraftig under tidigt 

1900–tal, eftersom Österbotten var så fientligt mot socialism, till vilket svaret går att finna i 

omständigheterna.44 I och med generalstrejken 1905 upplevdes en uppgång i arbetarrörelsen, 

inte bara i Vasa. Folkets Hus grundades 1907 och 1908 grundades en egen tidning, Österbottens 

Folkblad. Föreningen köpte även holmen ”Boskär” dit man reste frekvent under 

sommarmånaderna för att hålla soaréer och danser. Utöver detta var föreningen den som på 

svenskt håll i regionen höll ihop de olika fackförbundsavdelningarna, underföreningarna, 

klubbarna samt de organisationer som var förankrade i SDP, FSAP och i viss mån även FKP. 

När en lokal fackförbundsavdelning beviljades medlemskap i föreningen fick alla fackanslutna 

medlemmar tillgång till det som Vasa sv. arbetareförening förvaltade, då huvudsakligen lokalen 

                                                 

42 Finlands Riksarkivs hemsida, <http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Ty%C3%B6v%C3%A4enyhdistykset>, 

(1.3.2019). 

43 Petri Salo, Työväen sivistystyö Vaasassa ennen tyväenopstion perustamista vuonna 1907, Aikuiskasvatuksen 

tutkijatapaaminen 12–13.02.2004, Jyväskylä, s. 3, <http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/VapsivSalo.pdf> 

44 Bondestam, Helsing, s.61. 

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Ty%C3%B6v%C3%A4enyhdistykset
http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/VapsivSalo.pdf
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Folkets Hus. Allt detta bidrog till att Vasa sv. arbetareförening fick det status som det innehade. 

Som även nämnt i inledningen så innehade föreningen och de politiska kretsorganisationerna 

ofta samma styrelsemedlemmar. Det var heller inte ovanligt att en arbetare som satt i styrelsen 

för sin fackavdelning även så innehade förtroendeposter i Vasa sv. arbetareförening. Alternativt 

startade en karriär i Vasa sv. arbetareförenings styrelse för att sedan inväljas i 

kretsorganisationens styrelse. Detta ledde till att föreningen ofta gick politiska ärenden till 

mötes och försökte konkretisera de politiska mål partiet, det vill säga FSAP och Österbottens 

svenska socialistiska kretsorganisation, satte. Föreningen fungerade således som en nod eller 

kontaktzon mellan fackavdelningarna, kretsorganisationerna och intresseklubbar. Detta innebar 

att föreningen kunde bistå under till exempel strejker med strejkunderstöd. Under 

inbördeskriget lamslogs föreningen och dess lokal utnyttjades av skyddskåren. Även om 

Folkbladet hade lyckats komma igång tidigt hade inte föreningen tillgång till  dess lokal förrän 

i mitten av mars 1919.45      

 Föreningens lokaler och kontakter utnyttjades för radikalisering. Ett exempel på 

detta vore maj 1921 då man beslutar att ingå i fackföreningarnas agitationskommitté med 

representanterna Rudolf Vinsten, Lars Roine, Ruth Blomkvist och Elin Lund.46 

Agitationskommittén bestod av representanter från diverse facks lokalavdelingar, nämligen 

metallindustriarbetarnas Vasa avdeln. n:o 57, Bageriarbetarförbundets avd., 

Transportarbetarförbundets Vasa avd. n:o 29, Vasa svenska textilarbetargrupp samt den 

svenska hamnarbetargruppen. Hamnarbetargruppen skulle sedan gå tillsammans med sin finska 

motsvarighet och slutligen på hösten ingå i ett nytt förbund, viket sedan bildade en ny 

transportarbetarfackavdelning.4748 Hamnarbetaravdelningen var intressant ur den synvinkeln att 

den svenska grupperingen anslöt sig enhälligt till Röda fackinternationalen så tidigt som 1922, 

vilket kan ses som att sammanslagningen med dess finska motsvarighet ledde till att man blev 

mera radikal i hamnarna.49 Det bör också nämnas att hamnarna i Vasa led av fler 

arbetskonflikter efter 1922 jämfört med tidigare år. Genom dessa agitationskommittér samt 

strejkkommittérna, inom man även å föreningens sida hade representanter, lade man grunden 

                                                 

45 Folkbladet, nr. 27, (7.3.1919), s.2. 

46 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 8:6, 3.5.1921 §3, ÖTA. 

47 Folkbladet, nr. 109, (29.9.1920), s.2. 

48 Folkbladet, nr. 141, (13.12.1920), s.2. 

49 Folkbladet, nr. 22, (22.2.1922), s.3. 
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för ett nätverk som kunde utnyttjas för den underjordiska verksamheten under 1920–talet. 

Därtill fanns även Fabriks– och grovarbetararnas fackavdelning, Vasa bokarbetarförening, 

Järnvägsarbetarfackavdelningen, elektricitet– och telefonavdelningen och svenska 

åkarfackavdelningen.50 Dessa nämns dock sällan i arkivmaterialet. Förutom ovannämnda 

avdelningar hade föreningen en egen kvinnoklubb, ungdomsklubb, bokklubb, idrottsklubb, 

teatergrupp och hornmusikkår. Utöver detta hade man även mycket nära samarbete med 

exempelvis Dragnäsbäcks svenska arbetareförening och dess ungdomsklubb. 

 Medlemsantalet varierade i föreningen. Eftersom medlemsantalet var knutet till 

de fackföreningars avdelningar medlemskap kan man tala för 200–300 medlemmar under den 

tidsperiod avhandlingen undersöker. Utdraget ur en protokollbok för ungdomsklubben 

redogjorde för 102 medlemmar under åren 1920–1923.51 Ungdomsklubbens medlemmar 

förefaller mera intressanta för avhandlingen eftersom det är oftast de som dök upp i Valpos 

akter under den undersökta tidsperioden eller senare på 1920–talet. Detta talar för att 

ungdomsklubben var det forum som utnyttjades för att radikalisera unga finlandssvenska 

arbetare. Det är också genom ungdomsklubben som det organiserades protestmöten flertalet 

gånger under 1920–talet. Exempelvis protestmötet den 16.1.1922 hade haft 56 närvarande 

medlemmar, där man fastställt 6 punkter som även publicerades i Folkbladet och inskickades 

till Finlands svenska socialdemokratiska ungdomsförbundets centralkommitté. Samtliga dessa 

punkter var ett försök att dra eventuella sympatisörer till det vänstersocialistiska lägret, 

eftersom de är skrivna och laddade på ett sådant sätt som ingen  arbetare kunde sätta sig emot. 

52       

 Med tanke på de individer som satt i de ledande posterna i föreningen cirkulerade 

på sina poster är det också befogat att ställa sig frågan om kaderbildning i den finlandssvenska 

yttervänstern. Tidsavgränsningens omfång gör att svaret på denna fråga är något svår att nå, 

men materialet talar mycket för att en sådan bildning hade börjat formas före 1918. Exempelvis 

Isaksson satt under hela avhandlingens avgränsnings tidsomfång på en förtroendepost i Vasa 

sv. arbetarförening eller var direkt associerad med Folkbladet. Detta förstärks i hur Allan 

Asplund skrev i DFFF:s festpublikation om ”männen kring Folkbladet” 1949. Artikeln återger 

Folkbladet och de österbottningar som de ledande individer som stod för vänstersocialismen i 

                                                 

50 Folkbladet, nr. 48, (30.4.1920), s.2. 

51 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 8:8, ÖTA. 
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svenskfinland. Asplund nämner endast Wiik som den icke rent österbottniska aktören av dessa 

men mera som en marxistisk tänkare ”...som dock härstammar från Österbotten.”53 Asplund 

gick så långt som att beskriva Isaksson som den finlandssvenska vänstersinnade 

arbetarrörelsens främsta ledare.54 Utöver Isaksson prisades även Rosenbergs bedrifter, men som 

”...uppsögs så småningom alltmer av den finskspråkiga arbetarrörelsen, som led stor brist på 

verkligt dugande ledarkrafter efter den stora åderlåtningen 1918.”Även om det är en sentida 

tidskrift ger den dock ett väsentligt sken av hur eftertida finlandssvenska DFFF ville återberätta 

dessa aktörer och deras roll i den finlandssvenska vänstersocialismen och kommunismen.

 Liksom för Folkbladet var det också väsentligt för föreningen att visa sig som den 

rättmätiga fortsättningen på arbetarrörelsen efter brottet med FSA och SDP 1920–1921. Detta 

manifesterade sig genom att de äldre medlemmarna av arbetarrörelsen fortsatte sitt arbete på 

förtroendeposterna, organisationer och höll tal på manifestationer, medan ungdomsklubben 

bedrev litterär, agitatorisk och praktisk verksamhet såsom ordnande av sammankomster. 

Genom att exempelvis Rosenberg fortsatte sitt arbete på samma sätt men i ett nytt forum trots 

att han ansågs redan för samtiden vara en veteran inom arbetarrörelsen signalerade man åt den 

yngre generationen av arbetarrörelsen att FSAP var den rätta fortsättningen på det äldre.55 

 Arbetet för isoleringen från övriga klubbar och ungdomar skedde redan 1922 då 

ungdomsklubbens styrelse tog beslutet att förbjuda dess medlemmar att deltaga eller närvara 

på sådana lokaler som inte tillhörde arbetarföreningarna.56 Denna åtskiljning gjorde att 

polariseringen bland ungdomarna blev starkare, antingen förhöll man sig med de egna och i de 

föreningar och lokaler som var lämpade för arbetare eller så löpte man risk för utfrysning ur 

sammanhållningen. Denna isolering ledde till att föreningen och framför allt ungdomsklubben 

kunde förlita sig på att det man diskuterade på bokdiskussioner och de beslut man fattat 

bibehölls inom säkra kretsar. Som Saarela poängterar i Finnish Communism visited var detta 

en väsentlig aspekt som man på det nationella och internationella planet behövde, efter 1918 

och försöket till världsrevolutionen behövde man säkra och skydda arbetarna, fram för allt 

anhängare och medlemmar från övriga ideologier eller felaktiga uppfattningar om ideologin. 

                                                 

53 Folkets Vår, DFFF:s vårpublikation, Männen kring Folkbladet, (1949), s. 21. 

54 Folkets Vår, DFFF:s vårpublikation, Männen kring Folkbladet, (1949), s. 21 – 22.  

55 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.159. 

56 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 8:6, 5.3.1922, §2 och §3, ÖTA. 
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Likaså behövde man försäkra om att världsrevolutionen var nära förestående.57 Genom att 

applicera detta på det lokala planet kan man konstatera att de svenska arbetarna blev mera 

beroende av att binda sig närmare Vaasan työväenyhdistys och Taisto och således blev mera 

beroende av tvåspråkigheten. 

2.5. Vasa som lokalt plan under inbördeskriget 1918 

 Redan 1917 förelåg en revolutionär stämning i och med att de röda ockuperat 

länskansliet och tagit över telegrafen samt polishuset där man sedan tillsatte röda eller 

arbetarvänliga poliser ur sitt eget råd.58 Då de vita trupperna och skyddskårerna intagit Vasa 

innebar detta slutet på en röd mobilisering då det innebar att föreningarna, redaktionerna och 

föreningslokalerna beslagtogs eller stängdes ner. Arbetare som man ansåg vara misstänksamma 

hölls under uppsikt. Exempelvis den 5:te mars 1918 gavs ett utlåtande från bataljonsstaben där 

man lade vikt på att Henrik Sundell, Johan Granlund och Karl Nyman sam skomakaren 

Rönnholm skulle begäras häktade på grund av misstänkt verksamhet. Samtliga hade enligt 

utlåtandet även suttit häktade tidigare. Utöver uppmaningen nämndes även att ”...Med 

kännedom om personernas i fråga karaktärer torde några mildare åtgärder ej vara effektiva mot 

dem.”.59 Häktningarna och förhören skapade en misstro och misstänksamhet mot 

skyddskåristerna och i förlängning, polisväsendet och staten, vilket skapade motsättningar som 

genljöd i fram för allt under 1920–talet i Folkbladet och senare Nya Folkbladet.  

 När inbördeskriget bröt ut 26.1.1918 uppstod mindre sammandrabbningar mellan 

de röda i Vasa. Databasen Krigsdöda i Finland 1914–1922 redovisar för 7 röda vasabor som 

avled under 1918 i Vasa, samt några till som avled i häkten eller interneringar. Dödsorsakerna 

anges som skjutningar och mord, det vill säga i avrättningssyften.6061 Databasen redogör för 

totalt 60 dödsfall ur bägge sidor från Vasa vilket naturligtvis leder till att det lokala planet kom 

i kontakt med inbördeskriget, men det lämnar inte en lika traumatisk upplevelse som i 

                                                 

 

 

58 Nils–Erik Villstrand, Landet annorlunda – Uppsatser om Österbottens historia, (Vasa 2002), s.194 – 195.  

59 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF), 8:6, 5.3.1918, ”Till stadskommendanten”, ÖTA. 
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bin/db2www/sotasurmahaku/input> (12.3.2019). 
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exempelvis Tammerfors. Det samma kan påpekas om de regionala fångläger som uppstod kring 

den här tidpunkten, bland annat i Vasa som hade 924 internerade som mest under sensommaren 

1918.62 Även om det inte är en lika allvarlig traumatisk upplevelse så är det dock det som 

fungerar som en delförklaring till grogrunden för radikalisering.  

 Förhörsmetodiken och upplevelserna började inte rapporteras i arbetarpressen 

förrän relativt sent 1919 och då oftast i samband med amnestifrågan 1919. Upplevelserna och 

återberättelserna blev då förekommande i en relativt stor utsträckning. Genom detta kunde man 

emotionellt engagera föreningsmedlemmarna och Folkbladets läsare. I samband med 

frigivningarna och återvändande medlemmar ordnade man soaréer och middagar för dem, 

vilket innebar ett startskott på skiftningen i föreningens politiska riktning. 

 Redan i slutet av 1918 börjar Folkbladet återigen tryckas, dock med en mer 

återhållsam ton. Man återvände till den mer andliga, pacifistiska jargongen som karaktäriserade 

munsalaradikalismen:  

”Vid detta kraftuppbåd fordras således kunskaper, övning, disciplin. Vå(r) andliga 

värnplikt. Den enda formen av värnplikt vi väl någonsin kunna godkänna. Här tror jag vi 

kunna finna en uppgift för vår tidning. Den skall sprida kännedom om socialismen, dess 

teori och praktik; förhållandet mellan kapital och arbete, skatter, äganderätt – om de 

ekonomiska faktorerna. Men även andra för socialismen och dess förverkligande 

betydelsefulla faktorer finnas och måste uppmärksammas: skolor, litteratur och bibliotek; 

nykterhet; kyrkostat o.s.v...”63 

Framför allt det sista som nämns är av den karaktär som är starkt förankrat med den ideologi 

som etablerade sig i de frikyrkliga kretsarna. Detta överensstämde även med Arvid Svedbergs 

redaktörskap och hans bakgrund.64 Efter hans bortgång föll det kyrkliga och andliga inslaget 

bort i Folkbladet och på det lokala planet, framför allt efter att August Isaksson tog över 

redaktörskapet för Folkbladet. Isaksson fungerade som chefredaktör för Folkbladet fram tills 

det att de lokala myndigheterna började intressera sig allt mer i det som skrevs, vilket ledde till 

att Isaksson, Rosenberg och senare även den nya chefredaktören, August Emil Forsman, 

åtalades. Isaksson hade under förhören meddelat att han inte godkände eller höll med den 
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riktning som Folkbladet tagit under Forsman, vilket han beskrev som kommunistisk.65 

 Det är också vid denna tidpunkt som man etablerade det man å Folkbladets vägnar 

såg som fienden mot arbetarna. Svenska Folkpartiet ansåg vara ”...mer än nedsättande för 

landets svenska befolkning”66 eftersom partiet var för fragmenterat i sitt program. Detta 

expanderades till en misstro mot borgerligheten i allmänhet, eftersom man diskuterade 

fortsättningsvis styrelseskicket i Finland på lantdagsnivå, det vill säga republikanism kontra 

monarkism, dock utan en närvaro av SDP. Man kan urskilja en misstro mot dels det rådande 

styrelseskicket och dels det borgerliga inslaget. Detta förstärktes av hur man uppfattade 

polismyndigheterna och skyddskårens förfaranden, fram för allt då de upplöste sammankomster 

och man på så vis likställde dem med diktatoriska medel.67 Detta gav FSAP och FKP en 

väsentlig vinkel att utnyttja för en vidare cementering bland Vasas arbetarklass, oberoende 

språktillhörighet.     

 Huvudsakligen talade materialet för tre breda aspekter som var betydelsefulla för  

radikaliseringen. För det första bar man trauman från inbördeskriget. Med detta avser jag att de 

som antingen stridit för de röda eller misstänktes ha röda sympatier upplevdes som 

misstänksamma av det omkringliggande samhället. De som återvände från fångenskap eller 

internering bar på sig mera synligare trauman då de kunde vara undernärda, skadade eller på 

annat sätt fysiskt kränkta. Deras berättelser och upplevelser fick gehör och utvecklades i 

arbetarpressen som ett symptom i det som man uppfattade som det rådande, hämndlystna 

borgerliga samhället. Detta kunde även leda till en skamkänsla hos de yngre medlemmarna i 

arbetarrörelsen, eftersom de varken stridit eller konkret bidragit till avancemanget av 

klasskampen. Berättelserna och upplevelserna illustrerades ytterst frekvent under sommaren 

och hösten 1919 i Folkbladet, där dödsannonser med direkt anknytning till inbördeskriget och 

dess följder publicerades på förstasidorna.68     

 För det andra hade man en utmärkt organisationsmodell sett ur FKP:s synvinkel 

eftersom det var en stor, relativt stabil förening med medlemmar i flera fackavdelningar och 

underklubbar. Med detta avser jag inte att FKP stod i direkt kontakt till föreningen, jag syftar 

till att en organisator eller agitatör å FKP:s vägnar hade en gott organiserad förening med ett 
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brett nätverk att använda sig av. De som innehade en post inom föreningen satt ofta en längre 

tid i styrelsen, eller stod för övrigt i nära kontakt till föreningen, vilket skapade stabilitet. För 

det tredje skapade föreningen en lojal medlemskara eftersom den inte tillät opposition från 

underavdelningarna eller underklubbarna vilket jag åskådliggör i kapitel 4.6. 

  Sett ur den första aspekten är språket inte väsentligt eftersom man delade 

erfarenheterna oavsett språktillhörighet. Istället blir erfarenheterna något som binder grupperna 

tillsammans, vilket sedan publiceras i arbetarpressen. Det var inte ovanligt att brev från finska 

fängslade återgavs i Folkbladet, Työläinen eller Vapaa Sana, översatta eller på orginalspråk. I 

den andra aspekten hade tvåspråkigheten en kraftigare roll eftersom den möjliggjorde mobilitet 

mellan språkgrupperna, partiet och manifestationerna. Det var med andra ord inte av en slump 

som de mer framträdande aktörerna var tvåspråkiga. I den tredje aspekten som var språket en 

självklarhet. De förtroendevalda som organiserade verksamheter för medlemmarna utgick så 

gott som alltid från att deltagarna var svenskspråkiga, eftersom det var föreningens nisch. Den 

enda fackföreningsavdelningen som skilde sig från de övriga var hamnarbetarförbundet som 

hade en svenskspråkig grupp, men som sammankom i de finska lokalerna. Detta skedde 

exempelvis under första–majdemonstrationerna.69 Detta fungerade också i motsatt riktning då 

Vapaa Sana uppmanade de finska elektricitetsarbetarna att grunda en underavdelning under det 

svenska metallarbetarförbundets fackavdelning för att konsolidera styrka inför deras krav på 

löneförhöjningar. Isaksson var en tidig skribent som var aktiv i både arbetarrörelsen och i 

föreningen. I ungdomsklubben och föreningen innehade han diverse förtroendeposter, samtliga 

ledande och opinionsbildande. Exempelvis 1921 hade Isaksson hållit ett längre föredrag om 

vikten av internationiellt samarbete mellan parti och ungdomsorganisationer.70 Detta 

sammanföll med de år som man hade anslutit sig till ungdomsinternationalen och FSAP. Ur 

dessa förfaranden kan man urskilja en praktisk tillämpning på socialistisk binationalism, 

eftersom man förväntades klara sig på någondera språket oavsett föreningens språkliga nisch. 

2.6. Bland finlandssvenska socialdemokrater och kommunister 

Även om det förekom finlandssvenska kommunister och vänstersocialister från olika 

bakgrunder och agerade på olika nivåer är den största utmaningen att lista ut när de företrädde 

minoriteten och när de företrädde majoriteten. Med det material jag haft tillgängligt har jag inte 
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lyckats besvara den frågan något djupgående men i och med frågeställningens karaktär lyfter 

detta kapitel upp några finlandssvenska aktörer som innehade en roll i opinionsbildningen och 

bidrog till skapandet av den nya retoriken i bland annat Folkbladet.  

 En av de främsta ledande finlandssvenska socialdemokraterna var K.H. Wiik. 

Hans arbete uppskattades av både socialdemokraterna och yttervänstern, trots att hans 

balansgång ofta kunde leda till missuppfattningar. Österbottens Folkblad och Folkbladet 

återgav ofta artiklar skrivna av honom eller hela tal, exempelvis efter första maj 1919 återgavs 

Wiiks tal i Helsingfors i sin helhet av Folkbladet.71 Likaså när Wiik deltog i en reservation 

gentemot partistyrelsens utlåtande angående ålandsfrågan citerades reservationen. Folkbladet 

hade således ett intresse av Wiiks åsikter och följde dem noggrant, även om jag inte stött på att 

Wiik själv skulle ha skrivit artiklar direkt till Folkbladet eller haft direkt kontakt med Vasa sv. 

arbetareförening.       

 Uno Vistbacka var med i grundandet av FKP 1918 och innehade en speciell roll 

när det kom till att radikalisera finlandssvenskar. Såsom Kaihovirta påvisar så var det 

antagligen Wennström eller Vistbacka som befann sig i Karis 1919 för att uppvigla arbetare.72 

I Folkbladet är det mycket troligt att Vistbacka gick under signaturen ”U.W.” eftersom 

skribenten hade en intressant åsikt angående amnestilagens tillämpning i ålandsfrågan, kunde 

översätta och citera ryska artiklar från Moskva och skrev gediget om bolsjevismen.73 Tesen 

förstärks också av att Folkbladet skriver att ”...vår välkände kamrat som för närvarande vistas 

i utlandet...” då Vistbacka torde sig ha befunnits i Rådsryssland.74 Likaså antyds det att Uno 

Vistbacka innehade rollen som översättare åt svenskspråkiga arbetare i Mäntysaari, vilket 

diskuteras i kapitel 4.2.     

 Allan Wallenius från Dragsfjärd var en frekventerad skribent i Folkbladet och 

som man kan anse företrätt den finlandssvenska kommunismen. Folkbladet återgav honom 

under hans egna pseudonym ”Don Q” eller under hans egna namn samt marknadsförde hans 

publikationer via förlaget ”Fram”.75 Wallenius skrev även en dödsruna åt Viking Sevelius, 
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finlandssvensk rödgardist som anslutit sig till Röda armén som avrättades 1919 i östkarelen.76 

I dödsrunan nämnde även Wallenius sin vistelse i Rådsryssland samtidigt som Sevelius då 

föredrog vissa kurser på militärskolan i S:t Petersburg.77 Ur Folkbladet kan man urskilja en 

strävan att etablera Wallenius som intellektualitet, framför allt hans dikter och mera 

skönlitterära verk skrevs under hans riktiga namn medan hans åsikter kunde vara blandade.78 

Ibland kunde de presenteras under pseudonym och ibland under hans namn. Detta kunde också 

vara ett tecken på att de gånger hans text återgavs under pseudonym stod Wallenius i direkt 

kontakt till Folkbladet till skillnad från de gånger då hans namn skrevs ut. 1922 återgav 

Folkbladet ett brev från Wallenius hustru, Alice, i sin helhet vilket talade för att de bägge både 

läste och skrev för Folkbladet.79 Wallenius hade ett intressant inlägg i Folkbladet 1920, där han 

redogjorde för den splittrade engelska fackföreningsrörelsen. I artikeln jämförde han den 

engelska och tyska fackföreningsrörelsen, där han påpekade att de tyska var bättre organiserade 

eftersom de var färre och inte led lika hårt av inbördes stridigheter.80 Två nummer senare 

återkom Wallenius igen där han redogjorde för syndikalismen och guildsocialismen i Shop 

Steward–rörelsen i England.8182 Syften med artiklarna kan ses ha två aspekter som man vill 

återge. Å ena sidan kan de ses vara ett eko av det Theodor Wennström tidigare i 1920 skrivit, 

nämligen behovet av stärkta, enhetliga centraliserade förbund och inte fragmenterade 

avdelningar. Å andra sidan sökte Folkbladet ge utrymme åt alla tänkbara former inom vänstern. 

Med andra ord, man sökte en enhetlig identitet att ställa sig bakom. Genom att låta så många 

som möjligt av en intelligentia komma till tals kunde det vara lättare att sålla bort, blanda eller 

införkovra element som tilltalade läsarna bäst.   

 Theodor Wennström var en av de finlandssvenska röda som tog sig till 

Rådsryssland efter inbördeskriget. Han deltog även i antagandet och godkännandet av de teser 
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som framställdes på FKP:s förgrundande möte 1918.83 I Folkbladet gick hans skrivelser oftast 

under signaturen ”Th. W–m.” Exempelvis då det i juni var väldigt mycket kritik gentemot 

fackförbundens stagnering och det fördes hätsk kritik mot högerfalangen inom SDP skrev 

Wennström artikeln ”Nya riktlinje inom den fackliga rörelsen”. I artikeln menade Wennström 

att det var dags för klassmedvetna arbetare att se över en ny omorganisering av 

fackföreningsrörelsen, eftersom den rådande rörelsen hade blivit för decentraliserad och således 

inaktiverade fackföreningsarbetet. Genom samorganisationer skulle man istället lyckas samla 

alla arbetare på en ort för att föra talan från alla sektorer. Detta skulle förkorta eventuell 

avtalsuppsägningstid och underhandlingstid, vilket skulle möjliggöra en effektivare klasskamp. 

Wennström avsåg att med en sådan här organisationsmodell skulle man kunna utföra det som 

var fackföreningsrörelsens ursprungliga tanke, nämligen störta kapitalsamhället.84 Visionen 

talade för ett kraftigt, centralstyrt organ som skulle kunna slå ut en sektor på en ort, om inte ett 

helt län, beroendes på organets storlek och omfång. Detta var också något som man på 

fackförbundets styrelse återgett under förbundsdagarna i maj 1920, då man ville försöka minska 

på små, sporadiska strejker som inte bidrog till en allmän nytta.85  

 Anders Käcklund från Purmo tillhörde den äldre generationen av arbetarrörelsen. 

Han var med om att grunda Helsingfors svenska arbetarförening 1898 och en rad andra 

föreningar under tidigt 1900–tal, samt var ansvarig utgivare för tidningen Arbetaren i 

Helsingfors innan han efterträddes av K.H. Wiik. I Folkbladet gick han oftast under alias ”A. 

K–d.”86 
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3. Den finlandssvenska kommunismens retorik  

För att urskilja den finlandsvenska identiteten som en del av finländsk kommunism är det 

huvudsakligen nationalitetsfrågan, ålandsfrågan och språkfrågan som bör undersökas. Därtill 

bör nätverken mellan de språkliga avskilda föreningar analyseras för att se hur samarbetet  

organiserades, om det förekom en hierarkisk avvikelse och vilka frågor man var eniga om eller 

avvek från varandra. Denna analys ställs även lokalt gentemot nationellt. 

 1917 hade en del ryska soldater inkvarterat sig i den finska arbetarföreningens 

lokal vilket ledde till att Vaasan Työväenyhdistys hade flyttat hela sin verksamhet till Folkets 

Hus. Man tog till och med stolthet i det faktum att de tre språkgrupperna kunde umgås och hålla 

program. Detta sätt att behandla och bemöta de olika språkgrupperna var liksom de övriga 

tillfällena möjligheten att visa solidaritet. Detta gjorde man exempelvis så sent som 20.1.1918 

med demonstrationståg och gemensam fest för alla tre parter.87 

 Kommittéerna, klubbarna och avdelningarna såg ingen större språkgräns 

föreningarna emellan. Exempelvis inför kommunalvalet 1919 samlades de svenskspråkiga 

arbetarna för valmöte i den finska arbetarföreningens lokal.88 Från finsk sida uppmanades det 

även några gånger att fackliga finska arbetare skulle ansluta sig till de svenska leden. Då 

elektricitetsarbetarna meddelade att de önskade löneförhöjningar ansåg man å Vapaa Sanas 

vägnar att det vore skäl för det svenska metallarbetarförbundet att stöda dem. Man föreslog 

även möjligheten att låta de finska elektricitetsarbetarna få en egen underavdelning inom den 

svenska, eftersom de finskspråkiga var så fåtaliga att de kunde knappast skapa en egen 

avdelning.89      

 Ungdomsklubben hade ett intensivt utbyte med de finskspråkiga föreningarna, det 

vill säga Vaasan Työväenyhdistys och Palosaaren työväenyhdistys ”Taisto”. Exempelvis 1922 

organiserades samkvämsaftnar i Folkets Hus i mars månad, vars program planerades av 

ungdomsklubbens styrelsemedlem O. Vinstén.90 Programmen kunde bestå av danser och 

soaréer men vanligast var bokklubbar och diskussionsforum. 1921 organiserade man även 

gemensamma utfärder till sommarbostället på Boskär, där arbetarföreningarna från 
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Dragnäsbäck, Vasa sv. arbetareförening och Taisto deltog i både planering och utfärd. Därefter 

följde soaréer i antingen Taistos lokal eller Folkets Hus.91 Vidare var utbytet mellan bägge 

språkgrupperna också anmärkningsvärt i den kulturella sfären. Den svenska hornmusikkåren 

flyttade sig från Folkets Hus till den finska arbetarföreningshuset 1924 av praktiska skäl, 

samtidigt som man kunde uppmana egna medlemmar att delta på varandras tillställningar och 

möten.      

 Även raselement användes i diskussionen mellan språklägrena. Signaturen 

”Poika” skrev 1923 att den svenska arbetarrörelsen varit näst intill efterbliven eftersom den 

varit i minoritet och för att borgerligheten lärt de svenska arbetarna och småbrukarna att de är 

av en högre ras gentemot den finska befolkningen. ”Poika” menade att enda sättet var att låta 

kapitalismen ha sin gång till dess att även svenska arbetare började se orättivsorna och sluter 

sig samman med de finska fränderna på firandet av första maj.92 Detta talade för att ”Poika” 

avsåg en viss skyldighet att försvara de svenska arbetarna så att de kunde bli upplysta i 

socialismen, vilket skulle omsättas i en manifestering av en socialistisk binationalism. 

Alternativt kunde man tolka det som att svenskheten skulle övergå till finskhet, förutsatt att 

socialismen frodades bland de svenska arbetarna.    

   Den eventuellt svåraste aspekten var att åskådliggöra 

när FKP:s finlandssvenska organisatörer och aktörer företrädde minoriteten. De facto var att 

finlandssvenska arbetare kom i kontakt med FKP, vilket betyder att vid språkbarriärer behövdes 

åtminstone översättningsmöjligheter. Såsom Saarela även pekar ut fanns det belägg för att Uno 

Vistbacka reste omkring i Nyland för att agitera de svenska arbetarna i länet.93 Även Kaihovirta 

pekar på att Wennström eller Vistbacka kände till och kom i kontakt med Billnäs bruks arbetare 

under 1919. Den gemensamma noden för Vistbackas agitation och metallarbetarna i Vasa 

förelåg i metallarbetarförbundet.94 Sett ur Wennströms perspektiv var han en återkommande 

skribent i Folkbladet men föreningens material talade inte för att Wennström skulle personligen 

deltagit eller närvarat i Vasa under perioder då arbetskonflikter eller manifestationer tilltagit. 

Detta åskådliggörs mera i kapitel 4.4. Uno Vistbacka som närvarade på Lempaala 
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partikatederskola förde huvudsakligen översättningsärenden men innehade även rollen att 

undervisa de finlandssvenska anlädda arbetarna. Vistbacka närvarade vid de flesta 

föreläsningarna och översatte samt förklarade senare på kvällen åt de svensktalande arbetarna.95 

Folkbladet annonserade även också flitigt svensk litteratur för de klassmedvetna. Detta blev 

mer framträdande 1922 och senare.96 Retoriken kan således ses som både generaliserbar som 

exceptionell. Föreningens retorik grundar sig på den finländska yttervänstern, medan den är 

exceptionell i språket och tillämpningen av retoriken. 

3.1. Nationalitetsfrågan 

För att belysa nationalitetsfrågan bör man se på det lokala fältet i regionen. Brottet med den 

finska arbetarföreningen 1900 ägde rum på grund av språk och politik som tidigare nämnt. Vasa 

vid denna tidpunkt hade en knapp majoritet svenskspråkiga, vilket några år senare skiftats över 

mot en finskspråkig majoritet.97 Detta kombinerat  med att de majoritetsnationalistiska 

tendenserna färgat av sig på föreningen skapade en säregen situation. I enlighet med den 

dåvarande majoritetsnationalistiska socialismens retorik var det ”de svenska herrarna” som var 

roten till det onda.98     

 Nationalitetsfrågan blev en het debatt under 1919 då medlemmar ur SFP grundade 

”Svenska Finlands Folkting” med syfte att arbeta fram lagförslag som skulle trygga den 

finlandssvenska minoriteten.99 Detta var något som man från Folkbladet frånsade sig gång efter 

gång och istället såg på folktinget som ett organ för de finlandssvenska herrarna. Detta var för 

att FSA hade avslagit en inbjudan att representera arbetarnas röst i tinget. Framför allt hade 

folktinget skapat orolighet då man föreslagit ”Svensk–Finlands Förbundsdag”. Från Folkbladet 

var den största faran i att tillåta förbundsdagen utfärda förordningar och reglementen berörande 

”...understödande av arbetslösa, arbetsodugliga och värnlösa, om arbetsförmedling, 

nödhjälpsarbeten och tvångsarbetsinrättningar”. Detta tolkade man som att folktinget försökte 
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förhindra arbetarna att inkräkta på den svenska högerns och centerns intressen, ”...Ty vad annat 

betyder detta, om icke de senare folkgrup(p)ernas utlämnande på nåd och onåd åt deförra”.100 

 Majoritetsnationalismen i Vasas finska arbetarpressen var påtaglig, framför allt 

innan Rosenberg tog över redaktörskapet över Työläinen i december 1919. I den finska pressen 

kunde man urskilja en majoritetsnationalistisk kolonial syn på det svenska arvet. En slående 

artikel för detta var ”Kansallisuus ja kielitaisteluista massamme”, ett utlåtande från 

socialdemokraten Jonas Laherma som återgavs i sin helhet. I artikeln kritiserade han den 

svenska maktklassen och dess politiska front, det vill säga Svenska Folkpartiet. Även om 

artikeln ytligt lade fram rasbiologiska element framhävde Laherma det svenska arvet som det 

huvudsakliga negativa och det som hämmat den finska nationen. Laherma menade att den 

svenska maktklassen hade introducerat och lämnat kvar sådana aspekter såsom tjänstemanna–, 

soldat– och adelsklassen samt arvet med en hård beskattning som kunde bibehålla makten över 

det finska folket.101 Detta var den övergripande retoriken som var gällande i Työläinen och 

Vapaa Sanas skriverier som genljöd länge in i det finska fältet i Vasa. Denna diskurs dök upp 

ofta före eller under valtider. I Työläinen 24.2.1919 innehåller ett ytterst beskrivande exempel 

då man lägger upp de socialdemokratiska kandidaterna inför lantdagsvalet. Socialdemokratiska 

valförbundets kandidater presenteras enligt valområde i vallistor medan en stor tom lista 

benämns som ”B. Svenska Folkpartiets valförbund”. Denna avsågs vara reserverad för SFP:s 

valmanssedlar där enbart ”kiihkoruotsalaiset, yltiö–suomettaralaiset porvarit ja muut kuninkaan 

tekijät yhdessä ’sosialistivaaraa’ vastaan” röstade. Övriga partier har även likadana 

skämtsamma vallistor men förekom efter SFP:s valmanssedel. Likaså är storleken på denna ruta 

avvikande. Vallistan ämnad för SFP var klart överdimensionerad och har inte ett lika fientligt 

inställt meddelande, även om det är i ett skämtsamt andetag. Man kan ana en allmän 

underförstådd svenskfientlig inställning även om den riktas mot borgerligheten, eftersom man 

inte särskiljde de svenska arbetarna.102 Detta korrelerade mycket med Työläinens inställning 

gentemot det svenska under Isak Penttalas redaktörskap, d.v.s. det är den finlandssvenska 

borgerligheten samt det svenska arvet som är en av de huvudsakliga fienderna mot 

arbetarrörelsen. I en senare artikel menade en ironisk insändare från landsbygden att 

svenskarnas trygghet måste på alla sätt tryggas, så det innebar att skribenten som finskspråkig 

                                                 

100 Folkbladet, nr. 133, (24.11.1920), s.1. 

101 Työläinen, nr. 63, (2.6.1919) s.3–4  

102 Työläinen, nr.22, (24.2.1919), s.4–5  



40 

 

behövde flytta på sig omedelbart.103     

 Detta innebar inte att Työläinen gick in för en klar majoritetsnationalistisk linje. I 

mars 1919 menade man att den svenskhetsiver som fötts i framför allt Österbotten hade lett till 

liknande konfliktstatus som förelåg inbördeskriget 1918, men att det nu bestod av svenskt mot 

finskt. Artikeln stärkte denna parallell med att de svenskspråkiga i Österbotten började sträva 

till egna ”kansallisten hallintoalueiden muodostamista”. Med detta avsåg skribenten de 

svenskspråkiga strävanden som man gjort på mellanstadieförvaltningen tidigare där man ritat 

om län för att omfatta så språkligt homogena områden som som möjligt.104 Työläinen ansåg att 

det spelade inte någon större roll om man gick så långt som att ge självstyrelse till 

finlandssvenskarna, förutsatt att det inte skadade arbetarklassen. Detta gällde bägge vägarna, 

det enda man var måna om var att sociala frågor tryggades. Därför motsatte man sig förslaget 

eftersom man utgick från att de nya länen skulle försvåra arbetarrörelsens arbete på lokalt, och 

förlängt, nationell nivå. Sos.dem.:lla ei ole mitään syytä asettua ehkäisemään  ruotsalaisuuden 

säilymistä maassa. Skribenten menade att nationalitets– och språkfrågan var egentligen löst, det 

var endast de borgerliga som utnyttjade frågan för att antingen skyla andra intressen eller irra 

bort arbetarklassen från dess huvudsakliga mål. 105   

 I Folkbladet behöll man samma diskurs. 21.2. kan man urskilja i Folkbladet 

artikeln ”Svenska Folkpartiet och historiens Nemesis”. Artikeln lyfter fram socialisternas 

strävan till att försvara språket eftersom de ”....Att i denna lantdag inträdande socialisterna 

skulle komma att låta leda sig av nationalistiska tendenser, är ju fullkomligt uteslutet, intet annat 

parti har så klart uttalat sitt fördömande av all chauvinism”. 106 Detta gällde ett förslag att göra 

språklagen som brådskande men föll då de övriga partierna lierade sig med agrarpartiet som 

motsatte sig förslaget. Med andra ord omformulerade man samma ståndpunkt som de finska 

socialisterna också hade, inte nog med att den svenska borgerligheten är den huvudsakliga 

fienden, man framhävde även SFP:s misslyckanden att försöka bevara och försvara det svenska 

språkets ställning. Diskursen utvecklas av redaktör Svedberg som menar i ”Folkbladet, 

redaktören och svenskheten” att det rådande politiska klimatet omöjliggör nationalitetsfrågan. 

Likaså reflekteras åsikterna ur ”Svenska folkpartiet och historiens nemesis” återigen. Detta kan 

                                                 

103 Työläinen, nr.40, (7.4.1919), s.3. 

104 Engman, s.366. 

105 Työläinen, nr. 33, (14.3.1919), s.1. 

106 Folkbladet, nr. 21, (21.2.1919), s.3. 



41 

 

ses som symptomatiskt på en strävan att gå inför den finländska statsnationalismen. Diskursen 

förstärks i artikeln ”Socialdemokratin och de swenska kraven” i april 1919. Artikeln syftade till 

att en klassmedveten arbetare inte brydde sig om nationen i huvudsak, eftersom man inte hade 

något gemensamt över ras eller klass inom nationen. ”...Klassbröderna inom den egna nationen 

utgöra i de flesta fall det enda han kan meddela sig med” speglade åsynen på den 

minoritetsnationalistisk socialismen. Skribenten syftade då till att det svenska språket var trots 

allt oundvikligt för den finlandssvenska arbetare och i det fall att språket förtrycktes, förtrycktes 

även arbetaren.107 Detsamma gällde även enligt skribenten det motsatta, den finska arbetaren 

skulle inte utsättas för förtryck av svenskheten. Däri kommer motsättningen mellan SFP och 

FSA. Skribenten syftade till att FSA hade under sin förbundskongress redan 1907 fastställt 

”...då förtiden radikala klämmar” angående försvarandet av det svenska språket genom 

lagstiftning. Vissa av de krav som då redan ställts hade inte SFP ännu 1919 lyckats förverkliga, 

vilket skribenten menade var ett tecken på hur SFP inte var förmögen att försvara de 

svensktalande arbetarna eller ens svenska språket i sig. Skribenten avslutade insändaren med 

att ”...De swenska kraven ställa vi oss icke främmande till, men wi söka winna dem på egna 

wägar, i samarbete med wåra finska kamrater.”108    

 Vasabladet hade fortfarande i slutet av 1919 en tilltro till att den östsvenska 

vänstern inom SDP skulle stöda det östsvenska alternativet, eftersom man utgick från att 

nationalitetsfrågan löstes bäst på det föreslagna sättet som svenska folktinget hade utarbetat.109 

Detta gav skribenten ”Bragge” ett hårt svar på i Folkbladet då skribenten menade 

språkparagrafens införande inte kunde tillskrivas varken SFP eller de tre östsvenska 

vänstermännen i partiet, utan SDP i sin helhet som hade antagit ett språkprogram. Tvärtom hade 

SFP bidragit till att en majoritetsnationalistisk strömning hade tilltagit inom SDP, vilket man 

lyckades trots allt stävja. Vidare ansåg skribenten att det inte förekom ett politiskt vänster – 

högerspektrum gällande den svenska väljarkåren, eftersom den svenska centern bestod av 

bönder som drev borgerliga intressen.110    

  1920 utnyttjade man även SFP:s misslyckande eftersom man ansåg att SFP 

bevisade sig företräda kapital framom språk. Ärendet gällde att finansiera ett finskt och svenskt 
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biskopsstift, vilket skiftades till att istället omreglera ett redan gällande stift till ett svenskt. 

Förslaget hade enligt skribenten haft socialistiskt stöd men SFP hade röstat ner detta trots allt.111

 Detta exemplifierar hur Folkbladets skribenter skrev en något redigerad 

spegelbild av hur Työläinens skrev. Työläinen och Vapaa Sana skrev relativt torftigt om den 

svenska arbetarklassen, vilket i sin tur bör anses vara en drivande kraft för de finlandssvenska 

arbetarna att identifiera sig med den finska motparten och således utvecklar en säregen 

minoritetsnationalistisk socialism utgående från språktillhörighet. Osynliggörandet av den 

finlandssvenska arbetarrörelsen i Työläinen samt Vapaa Sana kan således anses vara en 

katalysator för identitetsbildningen. Tillsammans med Rosenbergs, Forsmans och Isakssons 

redaktörskap skapas egenskaper som möjliggör en mobilitet i arbetarrörelsens språkliga fält och 

är kritiska för utvecklingen i den politiska riktningen i Folkbladet och i Vasa sv. 

arbetareförening. Ideologiskt förflyttade man sig relativt snabbt från socialdemokrati till 

vänstersocialism under 1919–1920 samt att dess mer moderata, socialdemokratiskt lagda 

individer följer med in i vänstersocialistiska banor.   

 En av de mest väsentliga aktören i nationalitetsfrågan från den finlandssvenska, 

socialistiska sida var August J. Isaksson. Givet hans roll i Vasa sv. arbetareförening och som 

ansvarig utgivare och skribent för Folkbladet innehade han en nyckelroll i opinionsbildningen 

och redan 1919 utstakade han en mer socialistisk, decentraliserad politisk riktlinje. I artikeln 

”Den svenska arbetarrörelsen på fastare grund” angrep Isaksson framför allt det svenska 

arbetarförbundet för dess organisationsform som inte lämpat sig för södra österbotten eller den 

svenska arbetarrörelsen överhuvudtaget före inbördeskriget. Efter marsrevolutionen 1917 hade 

man å Vasa sv. arbetareförenings vägnar föreslagit på förbundskongressen ”...å tvåspråkiga 

orter bägger språkgrupperna ha rätt att bilda egna kommunalorganisationer, dessa åter egna 

kretsorganisationer”, något som då sköts åt sidan eftersom man på förbundskongressen var fram 

för allt i svenskspråkiga, södra delar av Finland rädda för en eventuell brytning med den finska 

arbetarrörelsen.112 Mera iögonfallande är dock Isakssons analys av läget efter 

socialdemokraternas partimöte i december 1919. Styrelsen hade då godkänt förslaget från 1917 

vilket innebar att de svenska organisationerna fick samma rätt som dess finska motsvarigheter, 

men med skillnaden att ”...de svenska kretsarna stå i förbindelse med partiet icke direkt såsom 
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de finska utan genom Finlands Svenska Arbetarförbund.”113 Denna omorganisering innebär att 

man från svensk sida skapade ett större gap mellan det socialdemokratiska partiet och skapade 

ett förstadie för en ännu grövre isolering vilket sedan manifesterade sig i brottet 1921. Detta 

förstärktes av Isakssons uppföljande artikel där han konstaterade att ”En annan fråga som nu i 

och med omorganisationen blir brännande är den, vilken ställning det svenska arbetarförbundet 

(FSA) härefter skall intaga i den svenska arbetarrörelsen...”. Isaksson föreställde sig att FSA 

skulle intaga en mer rådgivande och riktgivande roll till de nya kretsstyrelserna.114 

Distanseringen öppnade upp möjligheten för att agera självständigare och på så vis byggdes det 

lokala planet som en viktigare aktör än det nationella. I det fall att man kom på kollisionskurs 

med FSA i åsikts– eller policyfrågor kunde kretsen enhälligt gå emot förbundet utan 

anmärkningsvärda repressalier och fortsättningsvis åtnjuta det lokala stödet. Detta återigen 

anknyts till en minoritetsnationalistisk socialism.   

 Det största problemet man kände i Vasa svenska soc.dems kretsorganisation 

under 1919 var att kustsvenskarna var för fragmentariska och tvåspråkiga orter befanns på 

samma område. Detta innebar att man skulle få en stark finsk minoritet var åsikt inte skulle 

representeras, i det fall att ett självständigt Svenskfinland eftersträvades eller om man sökte 

anslutning till Sverige.115 Istället skulle man söka decentralisera så långt som möjligt, eftersom 

det på lokal och regional nivå kunde man bäst bevaka de lokala behoven om gränserna följde 

de etnografiska linjerna.116 I gränsfall skulle man istället låta invånarna själva ta ställning till 

vilket självstyrelseområde man ville höra. Detta återigen anknöts till Ålandsfrågan. Man 

bestämde att skicka in ett principuttalande och ett praktiskt ordnande. Av princip stödde man 

ett eget svenskfinland, förutsatt att bägge språkgruppernas ”..gemensamma ekonomiska och 

statliga förhållanden icke taga skada.” samt att SDP löste denna fråga omedelbart för att inte 

möjliggöra frågan som något som kunde politiskt missbrukas. På praktisk grund så 

återupprepades mycket av tidigare retorik samt återigen befäste hur man såg på att Ålandsfrågan 

skulle lösas. 117 Työläinen hade skapat densamma retoriken tidigare, eftersom man redan i 

januari 1919 uttryckte en oro för att det försiggick separatism bland den svenskspråkiga 
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österbottniska befolkningen. Man drog parallellen till hur Sundblom hade agiterat upp 

ålänningarna med hur Georg von Wendt hade agiterat upp de svenska österbottningarna, vilket 

föranledde Työläinen att vädja till de finska myndigheterna att fastställa garantier för att 

säkerställa svenskarnas ställning och således lugna ner de separatistiska tonerna.118 Åsikten 

tangerar en binationalistisk syn på hur man skulle trygga minoriteten, om inte  

minoritetsnationalistisk.       

 En hetsig debatt gällande nationalitets– och språkfrågan fördes mellan Folkbladet 

och Einar Hagman som då gick under signaturen ”Neger” som var kåsör i Vasabladet.119 

Förbundslagen som föreslog självbestämmanderätt för svenskfinland inklusive ålandsfrågan 

var även så en fråga som både Folkbladet och Vasabladet hade skarpa åsikter i. Folkbladet 

uttryckte sig som eventuellt godtycklig mot en separatisk tanke, förutsatt att detta inte innebar 

en risk för att nationella minoriteter utsätts för språkliga eller kulturella förtryck. Detta gällde i 

denna fråga att teoretiskt kunde den svenska majoritetsbefolkningen förtrycka den finska 

befolkningen i det förslagna landskapet, vilket ledde skribenten –d till att konstatera att även 

finska arbetarkamraters röst behövdes i denna fråga.120 Artikeln ”En svensk–finländsk fantasi 

om ett oinskränt borgardöme” lyfter upp detta på ett minoritetsnationalistiskt sätt och utvecklar 

detta ännu mer. Skribenten –d ställde sig positivt till en sådan lagstiftning som försäkrar 

nationella minoriteters skydd till språk och kultur, men inte på bekostnad av lagstiftning som 

för fram sociala reformer. Detta påpekade skribenten som en verklig fara eftersom denne ansåg 

att Svenska Folktinget var upphovsmännen till lagförslaget, och att de i sitt förslag försköt 

lagstiftningen mot ett organ som inte skulle beakta arbetarna.121 Likaså var skribenten ytterst 

fientligt inställd till att införa ett enda ämbetsspråk för landskapet, nämligen svenska. Förslaget 

skulle därmed åsidosätta den finska språkgruppen. Sammanfattningsvis skrev skribenten 

”Finlands arbetare skola med gemensamma krafter, svenskar och finnar hand i hand, se till att 

de svenska herremännens planer på ett svenskt borgerligt självhärskardöme skola komma på 

skam.” Man kan urskilja ur skribentens den tvåspråkiga binationalistiska idén, eftersom 

skribenten även oroade sig för att denna gruppering av svenskar undergrävde sådan nationell 
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lagstiftning som förstärkte svenskans språkliga ställning samt som kulturell minoritet. 

 Vasabladet i sin tur diskuterade en mycket mera landsbygdsorienterad inställning. 

Den största problematiken man såg var den att huvudstadsregionen inte skulle kunna besvara 

de behov som skulle uppstå vid en förflyttning av förvaltningen. Vasabladet hade tolkat 

förslaget på ett mycket mer avvikande sätt gentemot Folkbladet, nämligen att förslagen eller 

principstadganden endast förde fram sådana frågor som behövdes ta ställning i för att försvara 

den finlandssvenska kulturen. Detta innebar inte att man inte ställde sig emot den separatistiskt 

laddade idén eftersom landskapssjälvstyrelsen skulle lägga grunden fö en samlad 

självstyrelse.122     

 Sammanfattningsvis skapade nationalitetsfrågan en minoritetsnationalistisk 

socialistisk medvetenhet bland de finlandssvenska kommunisterna. Man var övertygad om att 

svenskans ställning endast kunde tryggas genom SDP eftersom de enligt Folkbladet hade visat 

upp tidigt under 1900–talet sin benägenhet att göra det. Därtill då FSA tillät genom 

decentralisering kunde skapa helsvenska lokalorganisationer är minoritetsnationalistisk retorik 

genomträngande. Detsamma kunde påstås ske 1923, då FSAP skapade ett enhetligt, svenskt 

organ men som inte var decentraliserat på samma sätt som man hade hoppats på.  Detta 

diskuteras mera i kapitel 4.1.     

 Som kapitlet visar så förde man en balansgång mellan minoritetsnationalism och 

den juridiskt garanterade binationalismen i Folkbladet och Työläinen. Från Folkbladet motsatte 

man sig en eventuell separatism om den styrdes av SFP, något som även Työläinen skrev. 

Separatismen i sig var inte nödvändigtvis negativ, förutsatt att detta inte skulle leda till förtryck 

av någon arbetarklass, oavsett språk. Nationalitetsfrågan var något som FKP dröjde med att ge 

en officiell ställning i och den dök först upp på allvar 1925. FKP tog dock denna fråga längre 

och gick inför en autonom ställning för de finlandssvenska och åländska medborgarna i Finland. 

Detta var ett utmärkt exempel på partiets och det lokala planets diskrepans, eftersom 

nationalitetsfrågan hade haft starka uttryck tidigare under 1920–talet. Det fanns kritiska skeden 

som FKP kunde ha utnyttjat på det lokala planet om man velat driva en svenskspråkig agitation 

i Österbotten eller rent utav en svenskspråkig separatism men 1925 hade man redan etablerat 

och stabiliserat sig i framför allt Vasas språkliga arbetarrörelser. Vid anblick av Isakssons åsikt 

realiserades denna i Vasa i tvåspråkighet, med andra ord en socialistisk binationalistism som 
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manifesterades i bland annat demonstrationer. Ställningstagandet från FKP kan tolkas vara 

symptomatiskt på hur det lokala planet talade till det nationella, eller förlängt, internationella. 

3.2. Ålandsfrågan  

Ålandsfrågan var källan till en lång diskussion som inte minst förknippades med 

nationalitetsfrågan under 1920–talet. ”Ålandsrörelsen”, vars syfte var att ansluta de åländska 

öarna med Sverige, härstammade från ett möte i augusti 1917 som bestod av åländska 

medlemmar ur jägarrörelsen.123 Det stora argumentet för detta var att eftersom inte Finland då 

var en självständig, finsk stat hörde inte Åland till det finska statsterritoriet. Bakgrunden till 

detta låg i en åländsk oro för den tilltagande ryskheten, finskheten och socialismen i Finland 

under tidigare år.124 Finlands Svenska Folkting som tidigare nämnt förankrade den 

finlandssvenska självstyretanken i detta eftersom det var en fråga som hade tagit en 

internationell karaktär efter att det förts till Nationernas Förbund. Sett ur det finlandssvenska 

nationalitetsperspektivet hade man två uppgifter, nämligen värna om finlandssvenskarnas 

fortlevnad och lojalt delta i uppbyggnaden av den finländska nationalstaten.125 Å 

majoritetsnationalistisk finsk sida såg man det inte som en finlandssvensk angelägenhet 

eftersom Åland var trots allt en del av Finland, vilket skapade en ytterligare diskrepans.126  På 

lokalplanet följde man liksom nationalitetsfrågan detta väldigt noggrant. Man kan urskilja ur 

skriverierna samt protestmötena som hölls i november 1920 att ålandsfrågan var den 

huvudsakliga fråga som gav kretsorganisationen och Vasa sv. arbetareförening den slutgiltiga 

orsaken att utgå från SDP.127 Därför är det skäl att analysera ålandsfrågan och åskådliggöra om 

den är symptomatisk eller orsaksbildande för beslutet 1921.  

 Vasabladets skribent –l –ck utgår från att finlandssvenskarna, eller östsvenskarna 

som skribenten skriver, är en del av den rikssvenska modernationen. I det fall att svenskarna 

misslyckades vid förhandlingarna skulle den prestigeförlusten även så gå ut över 

finlandssvenskarna, eftersom de enligt skribenten var av ett och samma folk.128 Valet av att 
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kalla sig östsvensk bör också ses som ett laddat uttryck, eftersom det antydde att man fotfarande 

hörde samman med det svenska riket. Detta tankesätt ekade väldigt starkt i Vasabladet eftersom 

man några veckor senare skriver ett svar till ÅU där man yrkade på att om Sverige föregick 

svenskhetens sak, ska detsamma gälla finlandssvenskarnas ställning.129 Med andra ord rörde 

sig Vasabladets skribenter mellan tre tillvägagångasätt. Det ena var att finlandssvenskarna var 

en del av den sverige–svenska befolkningen och liksom ålandsfrågan var detta föremål för en 

internationell intervention. Det andra var att den finlandssvenska nationalitetsfrågan skulle 

lösas som en inre angelägenhet varpå ålandsfrågan inte var av direkt intresse. Det tredje var 

möjligheten med självstyrelse för landskap, vilket skulle förena de svenska bosättningsorterna 

och vara ett första steg mot ett finlandssvenskt självstyre. Genom detta kunde Ålandsfrågan 

lösas fredligt.130     

 Retoriken i Folkbladet skapades tidigt med en välvillig inställning mot hur 

Rådsryssland hade agerat 1917. I februari 1919 skrev signaturen –g, antagligen Rosenberg, den 

bolsjevistiska välviljan till självstyrelse för minoriteter. Skribenten –g påpekade att det trots allt 

var Lenin som erkänt den finska självstyrelsen från det ryska imperiet, något inte Kerenskij 

hade gjort. Principen om nationernas rätt till självbestämmelse hade man enligt skribenten 

bevisat, och att man å bolsjevistisk sida också menade tillämpa principen i Karelen förutsatt att 

Finland gjorde det på Åland.131 Påståendet bör ställas i den internationella kontexten, eftersom 

ålandsfrågan var en svensk, finsk och rysk säkerhetsfråga, vilket även uppmärksammades i 

artikeln ”nationalitetsfrågan”.132 Skribenten påpekade i artikeln att detta handlade inte om att 

försöka införa bolsjevism i Finland, men artikeln skapade en retorik som blev ytterst väsentlig 

senare. Den flyttade nämligen diskursen mot självstyrelse utgående från socialism, vilket gav 

ramifikationen för hur nationalitetsfrågan och Ålandsfrågan borde skötas. Påståendet kan ses 

som en återvändsgränd för SDP. Antingen skulle man följa det ryska exemplet eller så skulle 

man svika en ytterst viktig princip för minoriteter, ergo SDP skulle bevisa sig bedriva 

imperialism. Detta förstärktes i artikeln ”Åtgärderna mot ålandsdelegationen.” där skribenten 

hänvisade till att ålänningarna alltid hamnat i skymundan eller gå förlorade i sådana ärenden 

däri fastlänningar eller finlandssvenskar också representerats. Skribenten förutspådde att sättet 
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som ålänningarna blivit behandlade skulle leda till att ålandsfrågan inte skulle lösas till förmån 

för Finland.133 Detta handlade om häktandet av Julius Sundblom och de som följde honom i 

Ålandsdeputationen veckan tidigare.134     

 Skribenten ”Gröngöling” som utger sig vara från Åland själv skrev den 30.4. en 

artikel som mycket handlade om arbetarrörelsens återupptagande på öarna, men innehöll en ny 

vändning. Skribenten menade att den finska borgarpolitiken varit det som drivit på 

separatismen, vilket lett att förakten och hetsandet mot socialisterna på Åland avtagit. Med 

andra ord utgick skribenten ”Gröngöling” för att SDP vann väljarunderstöd på Åland så länge 

man höll sig välvilliga till att låta ålänningarna ansluta sig till Sverige. Sådant som bekräftade 

detta menade skribenten låg i exempelvis den så kallade värnpliktsstrejken, som oberoende 

klasstillhörighet gjort sig gällande på öarna. Beviset på sveket kom i att kommandospråket vid 

militärövningar fortfarande gick på finska, trots löften om annat. Därtill hänvisade skribenten 

till passfrågan, som försvårade seglatsmöjligheter för ålänningarna trots att man anade en 

svältperiod på kommande.135    

 Den 30.11.1919 hade man hållit en kongress för Vasa södra läns 

arbetarföreningar, där Vasa sv. arbetareförening även representerades av Nikander. Närvarande 

var därtill Rosenberg och Alfred Laine som representerade partiets länsorganisation. Under 

mötet hade man fastställt som tidigare att man kollektivt skulle stöda ålänningarna att göra upp 

frågan själva. Man stödde med andra ord en folkomröstning däri ålänningarna själva skulle få 

ta ställning i vart de ville höra eller om självständighet var den bästa utvägen.136 

 Självstyrelselagen som godkändes av riksdagen 1920 förundrades skribenten –d 

över. Först och främst skapades det oro i att frågan hade haft en partiöverskridande enighet. Då 

inte socialdemokraterna lyckades hindra en presidentiell vetorätt i förslaget konstaterade –d att 

det demokratin omöjligtvis skulle kunna fungera på Åland enligt ett finskt mönster. 

Lagförslaget hade enligt skribenten varit för torftigt för att kunna dämpa stämningarna på 

Åland.137 Då man senare fängslade Sundblom och Björkman under ett möte i Mariehamn i juni 

1920 ansåg Folkbladet rätt i att Finland bevisat sig vara oförmögen att kunna föra Ålandsfrågan, 
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då staten svarade med repressalier.138 Man trodde med andra ord fortfarande på att ålänningarna 

skulle fortsättningsvis ha rätt i att rösta om tillhörande, medan man från finska statens håll 

förhindrade detta. Man förstärkte tesen med att arbetarföreningarna på Åland numera själva var 

inställda på att ansluta sig till Sverige, vilka företrädde arbetarrörelsen och således visste vad 

som var bäst för den åländska arbetarklassen. I samma artikel började man redogöra för 

splittringen inom SDP, nämligen att det var högersocialisterna under den senaste 

partikongressen inte velat erkänna ålänningarnas fria beslutsrätt i frågan.139 Vidare lyfte man 

fram inkonsekvensen med hur strafflagen tillämpades angående landsförräderi, vilket man 

yrkade på från finska staten. Upfattningen kompletterades med hur man såg på de finska 

expeditionerna till Karelen och de fredsförhandlingar som förts i Dorpat, som enligt Folkbladet 

endast bevisade att en finsk irrendentism förelåg i att hålla Åland som finskt, utan åländsk 

inblandning i ärendet.140 Några veckor senare återkom man till ärendet igen då man menade att 

Arvid Mörne och SFP hade ändrat sin ställning gentemot ålänningarna i och med att man 

fördömde regeringens häktande av Sundblom och Björkman. Detta föranledde skribenten att 

konstatera att denna strävan hängde samman med finlandssvensk nationalism, eftersom man 

inte hade fördömt de karelska strävanden tidigare.141    

 Sporadiskt meddelade Folkbladet efter detta vad som föregicks och diskuterades 

på den internationella arenan, fram tills september då man anmärkte att frågan återigen gick till 

ett kritiskt skede. Trots detta utgick man ändå från att detta stärkte Sveriges position i 

förhandlingarna och således skulle utfallet vara i förmån för de svenska kraven.142 Efter det att 

man tolkade sveriges socialdemokratiska statsminister Hjalmar Brantings påståenden som 

imperialistiska skiftade retoriken istället mot att Åland inte mera var en svensk angelägenhet, 

lika liten som man uppfattade den högersocialistiska falangens angelägenhet inom SDP. Istället 

betonade man återigen ursprungstanken om att åland borde hållas neutralt och att man återigen 

skulle respektera en folkomröstning på Åland.143 Detta får en intressant vändning då man från 

Folbkladet återger en artikel från norska socialdemokratiska fackföreningsrörelsens ställning 
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till Nationernas Förbund. I artikeln hänvisar man till att Gino Baldesi som representerade 

Italiens landsorganisation hade avsänts för att testa huruvida NF kunde även bevara arbetarnas 

intressen. I och med att man inte tagit ställning i 8–timmars lagstiftning i NF konstaterade 

Baldesi att NF omöjligtvis kunde representera arbetarnas åsikter.144 Detta föranledde 

Folkbladets läsare att konstatera att eventuella utslag från NF omöjligtvis kunde företräda 

arbetarnas intressen, vilket undergrävde Ålandsfrågans ställning ännu mer.  

 SDP:s styrelse utgick med ett meddelande som under denna period gick emot vad 

man hade hoppats på i Folkbladet:  

”...De konstatera att Åland i politiskt, geografiskt och ekonomiskt avseende tillhör Finland 

och att synpunkten om tryggande av nationella minoriteters rätt icke kan motivera Ålands 

avskiljande från Finland. Svenskarna i Finland ha hittills intagit en ledande ställning i 

landets politiska och ekonomiska liv och något nationellt förtryck har varken på Åland eller 

annars i Finland förekommit. Soc. dem. partiet, som kan tillsammans med svenskarna bilda 

majoritet i riksdagen är berett att verka därhän, att den svenska befolkningen i Finland alltid 

får åtnjuta fulla nationella rättigheter.”145 

 Sett ur många aspekter var detta ytterst fientligt för Vasa sv. arbetareförening och 

Folkbladet. Föreningen och tidningen hade förväntat sig att SDP skulle hålla sig från den 

irrendentism man uppfattade med Dorpatfreden. Därtill att man erkände sig söka samarbete 

med den största motståndaren av dem alla, SFP och Folktinget, hade varit otänkbart tidigare. 

Folkbladet och Vasa sv. arbetareförening tolkade detta som att SDP skulle föra fram den 

svenska minoritetens rättighet tillsammans med SFP. Folkbladet påpekade också detta och 

citerade en reservation av bland annat Hjalmar Eklund och K.H. Wiik som menade att 

partikongressen ställt sig bakom en imperialistisk ståndpunkt, på exakt samma villkor som man 

från borgerligt håll hade påpekat. Man lyfte även fram att högersocialisterna i Sverige hade 

gjort exakt samma sak tidigare, vilket gjorde att man jämställde den högersocialistiska falangen 

i Sverige med hela finska SDP.146 I slutet av november 1920 sammankallades Vasa sv. soc.dem. 

kretsorganisation för ett möte där Ålandsfrågan kom som tredje punkt på  mötet, efter förslaget 
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om kretsorganisationens brott med SDP och kretsens tidningsorgans status.147 

 Theodor Wennström skrev 1921 en anknytan till Karelen och Åland, något som 

var relativt förekommande tematik och parallell i Folkbladet. Wennström syftade till att 

högersocialisternas hållning till att östkarelarna blev plundrade av de vita varit oberörda och att 

man i ålandsfrågan vidare var handfatta för att låta ålänningarna rösta för vad de själva velat. 

Wennström summerade att det var varje svensktalande arbetares plikt att stöda ålänningarnas 

egna väg.148       

 För att sammanfatta Ålandsfrågan lämnades Vasa sv. arbetareförening och den 

österbottniska svenska socialdemokratiska kretsstyrelsen i en svår situation. I det fall att man 

stödde åländsk separatism enligt förslaget från Folktinget hamnade man i en position där det 

skulle vara svårt att motivera försvaret den svenska arbetarklassen. Förvaltningsområdet som 

var föreslaget innefattade Åland, Österbotten, Nyland och Åboland, där den svenska 

arbetarklassen i dessa regioner var svaga gentemot den finska arbetarklassen. Detta bekräftas 

genom Folkbladet, Vasa sv. arbetareförening och den österbottniska kretsorganisationen som 

såg behovet av att vara solidarisk med sina finska motsvarigheter. Man antog i juli att ifall ett 

förvaltningsområde i likhet med den åländska självstyrelsen skulle bildas för 

finlandssvenskarna skulle ålänningarna inte anamma densamma medborgarandan. Från 

Folkbladet såg man det som att ålänningarna hade explicit eftersträvat en återförening med 

Sverige eller en fullständig självbestämmelse.149 Hela diskussionen präglades av en 

minoritetsnationalistisk socialistisk åsyn, eftersom man utgick från att den åländska 

arbetarklassen kunde avgöra sitt öde själva, förutsatt att de fick komma till tals. 

3.3. Språkfrågan 

 Tonerna mellan arbetarföreningarna gällande språkfrågan i Vasa hade under tidigt 

1900–tal blivit mer försonliga. Redan i den första utgåvan av Österbottens Folkblad 1908 

utstakades tonen för 1910–talet och i påföljd 1920–talet. Skribenterna Karl H. Wiik, E.J. 

Helsing och Aina Petterson etablerade i sin artikel en väldigt allmängällande inställning 

angående språkfrågan som skulle bibehållas relativt långtgående.150 Teoretiskt förhöll sig 
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skribenterna till en juridiskt bunden språklig binationalism, ergo ”...Svenska språkets ställning 

som officiellt språk samt det språkliga mindretalets rätt att i kommuner och ämbetsdistrik 

betjänas på sitt modersmål bör stadgas i en under lantdagens medverkan tillkommen lag.”151 

Däremot tog man avstånd från ”...såväl svenskt som finskt herremannahåll följda taktik” 

eftersom man ansåg att den retoriken som fördes skadade bägge språklägrena och utökade 

fiendeskapen mellan dem. Det som var den absolut viktigaste aspekten för skribenterna var att 

avsluta språkfrågan genom legislativ åtgärd eftersom klasskampen varviktigare. Denna retorik 

levde länge i Vasa sv. Arbetareförening och manifesterades framför allt i första–

majdemonstrationer under 1920–talet men även tiden före detta.   

 Man lade trots allt en stor vikt vid försvarandet av det egna språket. Redan 1919 

oroade sig signaturen ”R.” över att bonderepresentanterna från Österbotten övergav demokratin 

och offrade det svenska språket för borgerligheten. Skribenten ansåg att bonderepresentanterna 

inte hade värnat om sådana frågor som torparfrigörelselagen och revideringen av 

kommunallagarna. Endast lantdagsmännen Kristian Åkerblom och Otto Andersson som då 

företrädde SFP respektive SDP hade visat sig villiga att försvara sådan lagstiftning.152 Trots det 

tillskrev man det som en vinst då svenskheten tryggades i regeringsformen 1919 §14, där man 

bekräftade att Finland hade två officiella språk, men att svenskans ställning inte tryggades tack 

vare SFP utan av socialdemokraterna. Man ansåg att SFP hade drivit fram frågan men de hade 

inte kunnat driva genom den utan socialdemokraterna. Vidare beklagade man sig över SFP:s 

förfaranden i lantdagen eftersom dess strävan hade skadat bägge språkgrupperna och att det 

hade ålagts den finska majoriteten att fatta beslut i att trygga den svenska ställningen.153 Detta 

styrker även Folkbladets och Vasa sv. arbetarförenings uppfattning om att det endast är 

socialdemokratisk, senare socialistisk politik som kan bevara och försvara den svenska 

ställningen, inte en borgerlig politik. Genom att frånta SFP:s politiska vinst och tilldela den till 

sig själva så skapade man ett arv man var tvungen att försöka bevisa sig vara rättmätig till efter 

att klyftan mellan SDP och kretsorganisationen vidgades.  

 1920 hade man ändrat retoriken till språkfrågan. Man såg Svenska folktingets 

bidrag till språkfrågan som ett borgerligt försök att särskilja intressen och således försvaga 

arbetarklassen. Detta gällde förslaget om att skapa en förbundsdag som skulle ha rätt i utfärda 
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reglementen och förordningar på sådana områden där man ansåg att folktinget kunde skada 

arbetarrörelsens intressen. Såsom man påpekade så kunde socialdemokraterna fortsättningsvis 

försvara språklagstiftningen och det svenska språket, medan man skulle ”...resa sig mot varje 

försök att med språklagstiftningen som förevändning utlämna vår svenska arbetarbefolkning åt 

den övermäktiga borgar– och bondeklassens godtycke.”154Man avslutade med att påstå att 

svenskheten sist och slutligen hade blivit överklassens, borgarnas och storböndernas svenskhet 

och således var en del av klasskampen.155 Påståendet är intressant eftersom man kan ana en 

majoritetsnationalistisk åsyn på språkfrågan från det egna ledet. Men detta syftar huvudsakligen 

till det ideologiska, eftersom man fortfarande höll på att SDP kunde och skulle företräda det 

svenska ärendet. Ur detta kan man urskilja den minoritetsnationalistisk socialismen, eftersom 

man antydde att metoden i att försvara det egna språket bäst utfördes av företrädare ur 

arbetarklassen.     

 1922 då man övergått till FSAP hade man återanvänt samma argument. 

Folkbladet menade att SFP hade använt sig av nationalism som lurat bort de svenska arbetarna 

för att gynna ekonomiska intressen. Genom att likställa de svenska arbetarna med de finska 

arbetarnas levnadsvillkor så försökte skribenten påpeka behovet av att endast FSAP kunde 

bevaka alla arbetares intressen, oberoende nationalitet. Detta sammanfattades i skribentens 

åsikt att ”...Socialismen är internationell och beaktar därför alla befolkningsgruppers språkliga 

rättigheter”. Utöver detta undergrävde skribenten SDP genom att peka på det åländska 

misslyckandet eftersom de inte följde en internationell, socialistisk väg i att försöka lösa 

frågan.156 I samma upplaga skrev även Rosenberg en mycket aggressiv artikel emot den svenska 

arbetarklassen. Rosenberg menade att det inför riksdagsvalet var ytterst viktigt att åsidosätta 

språkfanatismen eftersom den drev svenska arbetare mot högern och således blev den svenska 

arbetarrörelsen hatad av alla andra nationaliteter. Om man förtrodde sig till detta kunde man 

förutspå att den svenska befolkningen skulle tillsammans med kapitalismen drivas mot 

undergången. 157  Rosenberg levde vid denna tidpunkt fortfarande i tron om att revolutionen var 

nära förestående och på så vis såg det som att svenskheten kunde räddas, förutsatt att 

minoriteten förstod att hålla sig solidarisk med arbetarna. Den kanske mest intressanta aspekten 
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i Rosenbergs inlägg var hans tolkning av att det var från lantarbetarna och de obesuttna som 

revolutionen skulle komma och inte industriarbetarna i städerna. Rosenberg menade att 

eftersom industrierna stagnerade till följd av konkurrens på internationell nivå och emigrationen 

inte längre fungerade på samma sätt som tidigare så kunde inte tidigare obesuttna och 

överflödiga lantarbetare finna dugliga arbeten i städerna mera. Det betydde att tillsammans med 

den ökande befolkningsmängden skulle landsbygderna drabbas värst, vilket skulle aktivera 

lantarbetarna och de obesuttna.158     

3.4. Kommunal– och riksdagsval 

 Som även Saarela poängterar så hade inte två konkurrerande arbetarpartier gynnat 

väljarkåren. I Vasa södra län hade man i riksdagsvalet 1922 jämfört med 1919 förlorat 

väljarstödet från SDP:s 21,4% till ett fördelat 17,9% varav FSAP erhöll 12,1%.159 Även om 

understödet hade fallit kan man ändå påstå att FSAP lyckades erövra SDP:s röster relativt bra i 

Vasa. Detta syns i valresultatet i Vasa stad, där valresultatet gav 1421 röster åt FSAP medan 

socialdemokraterna erhöll 261.160 Jämför man med partiets redogjorda medlemsantal 1922 

medlemsantal vilket uppgavs till 1518 så kan man tala för en lyckad mobilisering av sina egna 

medlemmar och en relativt lyckad valkampanj trots allt. Kettunen påpekar likaså att FSAP hade 

en klar ledning i stadsmiljöerna då det kom till valdeltaganden på andra orter i Österbotten, 

exempelvis i Uleåborg tog FSAP 83,5% av vänsterrösterna.161   

 Hur ytterväntern skulle förhålla sig till deltagande i val kunde vara av skiftande 

karaktär. Signaturen –n –a ansåg redan inför kommunalvalen 1920 att deltagande var 

problematiskt. Det var ogynnsamt för arbetarna att delta på borgarnas villkor i valen och även 

i det fall att man lyckades föra genom något så förekom det kryphål som omkullkastade 

eventuella parlamentariska vinster. Likaså utgjorde byråkratin och ämbetsverken ett hinder som 

kunde förhindra eller förvanska det man hoppades uppnå. Parlamentarismens huvudsyfte 

menade skribenten var endast menad för ”att blotta det borgerliga samhällets egoism, ruttenhet, 

utsugningssystem och förtryckningsapparater.” Skribenten antydde också på att eftersom 
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parlamentarismen var emot arbetarna kunde man inte hoppas på några framsteg.162 I påståendet 

eftersträvade signaturen att undergräva parlamentarismen. Samtidigt avskrev skribenten också 

skulden för eventuella misslyckanden från arbetarna. Detta innebar att väljarna skulle anse att 

en eventuellt invald arbetarrepresentant kunde vinna moraliska segrar eftersom det räckte med 

den invaldes närvaro i parlamentarism. Detta innebar trots allt inte att man inte gick till val utan 

löften eller program. Inför kommunalvalen 1920 höll man hårt på sociala reformer såsom 

bostadsrätt för hemlösa, fattigvård, omstrukturering av beskattning, hälsovård, demilitarisering 

och minskning av arbetslöshet.163     

  Signaturen L. Lalli dök upp både i Vapaa Sana och Folkbladet och gav en 

intressant vändning på hur parlamentarism bör tolkas. Den 28.10.1921 ansåg skribenten att 

”...Den oriktiga tron på parlamentarismens allsmäktighet bör fås bort från varje arbetares 

hjärna.”. Samtidigt var inte skribenten övertygad om ”ultra–radikalismen” och att detta skulle 

vara vägen till att avskaffa parlamentarismen. Istället förespråkar skribenten att arbetarna ska 

utnyttja valen och parlamentarismen för att åskådliggöra varför inte parlamentarism fungerade. 

Samtidigt öppnade parlamentarismen möjligheten att sprida idéerna samt nedmonterandet av 

borgerliga institutioner, eftersom parlamentarismen gav tillgång till dem.164 L. Lallis åsikt är 

tvetydig. Å ena sidan undergrävde skribenten parlamentarismen då denne frekvent skriver hur 

meningslöst det var att rösta eftersom det inte skulle kunna leda till någon anmärkningsvärd 

förändring. Lalli förutspådde en borgerlig seger, men med vänstersocialisterna invalda kunde 

man få både socialdemokraterna och borgarnas makt att ifrågasättas. Lalli är ett ypperligt fall 

för att beskriva vänstersocialisternas åsyn på hur parlamentarismen skulle eller kunde utnyttjas.  

I en senare artikel diskuterar Lalli detta vidare, där han fastslår att socialdemokrati, eller ”de”, 

inte kan anses vara kommunisternas, eller ”våra”, allierade eftersom de inte aktivt arbetar för 

revolutionen. Det är genom handling som revolutionen skulle framskrida, och inte genom teori. 

Därför var den socialdemokratiska pressen kontrarevolutionär eftersom den inte förespråkade 

revolution eller spridandet av revolutionär text.165 Med andra ord kunde socialdemokraterna 

enligt ”Lalli” inte ha rätt att driva arbetarnas intressen. 

 Vänstersocialisterna i Vasa deltog i stadsfullmäktigevalen 1921 på ett talande sätt. 
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De svenska arbetarna ombads rösta på egna svenska kandidater och listor, medan de 

finskspråkiga uppmanades rösta på sina egna kandidater. Man var trots detta i valförbund, med 

förbindelsekandidaterna J. A. Granlund  på den svensk sidan och Frans Jaakko Palo på den 

finska sidan.166 Inför valet tycktes mycket av Lallis åsikter ha speglats i Folkbladet eftersom 

mycket av skribentens retorik upprepades i artiklarna inför valet. Bland annat syftade 

Folkbladet till att borgardiktaturen är i sin avskyvärdaste form på kommunal nivå. Detta 

menade man härstammade i den kommunala lagstiftningen som var närmast lokalbefolkningen 

och därför viktigaste att försvara från försök till förtryck. Mycket av den retorik som fördes 

1919 hade med andra ord börjat återanvändas, eftersom man såg att decentraliseringen skapat 

ett nytt statsorgan närmare lokalbefolkningen. Därför var det allra viktigaste att kämpa om val 

som innebar en påverkningsmöjlighet i exempelvis bostadsfrågan eller beskattning. 1920 då de 

svenska arbetarna fortfarande tillhörde SDP hade man en mycket strukturerad och klar linje för 

vad man ville satsa på167, medan 1921 var mycket mer känslobetonad och revolutionär ton.168 

I det senare exemplet handlade valet mera om att avskaffa, motarbeta och undergräva det 

borgerliga, då företrätt av SFP. Valet lyckades relativt bra för den finlandssvenska yttervänstern 

eftersom man lyckades få J. A. Granlund invald från den svenska listan, även om man förlorade 

en plats till SFP.     

 Med att skapa den retorik som ovan nämndes så kunde man alltid garantera att de 

invalda var i ett vinnande läger. Även om de misslyckades i att genomföra reformer eller 

försvara sina väljare så hade vann de alltid moraliska segrar så länge de var närvarande i 

beslutsfattningen. Detta kunde förklara varför man lyckades troget mobilisera sina egna 

medlemmar till val då det behövdes, eftersom de inte såg parlamentarism som något annat än 

ett podium. 

3.5. Kvinnornas roll i Arbetareföreningen 

 Det bör nämnas att dessvärre har underföreningen ”Vasa sv. arbetareförenings 

kvinnoklubb” ytterst fragmentariskt material i och med att mycket har försvunnit. Vidare 

framkommer det i protokollen att man inom den här klubben är rädd för förföljelser från 

borgerligt håll året 1923 vilket också speglas i denna klubbs verksamhet.  
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 Redan 1901 nämndes det att en kvinnoklubb grundats i samband med 

arbetarföreningen. I den första upplagan av Österbottens Folkblad lade man upp retoriken i 

artikeln ”Kvinnans likställighet med mannen”. ”De civilrättsliga stadganden, som ställa 

kvinnan i förhållande till mannen på en underordnad ställning, äro att anses som en återstod av 

gångna tiders barbari och böra förty upphävas.”169 Detta upprepas senare ”...Såsom vänner av 

en verklig frihet inta vi omutligt ståndpunkten: kvinnans fullkomliga likställighet med 

mannen.” Man ansåg att genom den allmänna och lika kommunala rösträtten kunde detta 

uppnås. Intressant var då å andra sidan hur signaturen ”Blenda” redogör mycket simpelt för hur 

kvinnor bör rösta i provvalet och således distanserar sig från samhällets andra kvinnor. ”...Icke 

heller i andra frågor ha vi något gemensamt med Svenska Folkpartiet. Ty underklassens kvinna 

kan icke hava intressen tillsammans med överklassens, hennes kamp må framför allt hava till 

mål att avskaffa fattigdom och nöd samt höja sig kulturellt och detta kan nås endast genom 

samarbete med meningsfränder.”170 Detta stod i kontrast med Helena Westermarcks referat från 

SFP:s kvinnliga ombudsmöte 15–16 oktober 1906. Även om Westermarck talade för 

klassblandning och klassutjämning var det inte något som man ansåg vara relevant, eftersom 

retoriken härstammade från SFP. 1922 skrev man ”...Arbetarkvinnornas särintressen kan inte 

befordras genom att kvinnorna från skilda samhällsklasser samarbetar med varandra...Ty alla 

proletärer, kvinnor som män, ha ändå större gemensamma intressen att bevaka än de 

arbetarkvinnorna kan ha inom ramen av de skenbart neutrala, men i verkligheten borgerliga 

kvinnoorganisationer...”171Ett bildligt exempel på detta är hur man årligen, generellt sett, firade 

första–majdemonstrationerna på orten, eftersom kvinnorna antingen gick under sin 

kvinnoklubbs fana eller tillsammans med männen i demonstrationståget. 

 Relationen mellan männen och kvinnornas roll i rörelsen var dock inte jämlik, 

något genomgående skuldbelades kvinnorna i tidningen för att inte vara tillräckligt 

klassmedvetna. Skribenten V.Sten citerar Viktor Adler i en insändare: 

”Så länge kvinnorna icke äro med oss kämpa vi endast med halv kraft, ja ännu värre: Deras 

passivitet är en hämsko. Men på den dag då kvinnorna istället för att vara en död vikt blir ett 

drivande element för hela rörelsen, på den dagen men icke förr, blir proletariatets hela kraft 
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använd i kampen för dess hela rätt, och den dagen men icke förr blir dess kraft 

oemotståndlig.”172 

Vidare diskuterade skribenten mycket om vikten av kvinnan som en symbol för familjen, ”...Det 

är kvinnorna, mödrarna, som skola dana och fostra framtidens socialister...”173. Detta blir 

åsynliggörs då man i årsberättelsen för verksamheten 1920 beskrev bommullspinneristrejken 

som lyckad på så vis att mödrar med barn sitter ute och tigger vilket även uppmärksammas av 

borgarna. Detta har jag dessvärre inte kunnat bekräfta i annat tidningsmaterial, men att man 

medvetet såg detta som ett genusbaserat vapen förefaller intressant. Genom att skjuta fram de 

som kunde anses stå utanför politiken som oskyldiga offer, kvinnor och huvudsakligen barn, 

strävade man till att uppnå ett ekonomiskt, men även ett politiskt mål. Tidigarenämnda strejk 

pågick 12.7–14.8.1920174, vilket inte ledde till de resultat man hade hoppats på från 

strejkkommittén eller fackförbundet, men beskrevs som en partiell seger. Segern kan beskrivas 

som en politisk sådan eftersom den ”...Fabrikens envisa principaler måste ändock delvis foga 

sig i underhandlingar...Arbetarna lärde sig åter känna klasstyrkan som vapen i kampen...”175  

 Skribenten Sten lyfter senare upp problemet med att kvinnor kan beskyllas för att 

inte aktivera sig i rörelsen och facken, och de kvinnor som gör det är endast pappersmedlemmar. 

Det förekom viss kontrovers i detta påstående, eftersom medlemslistorna 1924 och protokollen 

från ungdomsklubben talade för att kvinnorna som var med var väldigt aktiva och satt på diverse 

poster och förtroendeuppdrag flertalet år. Påståendet är inte helt problemfritt eftersom det oftast 

var män som representerade under medlems–, månads– och klubbmötena samt att det är de som 

oftast omnämns i materialet.    

 Även om den politiska rollen inte nödvändigtvis tillskrevs kvinnorna i 

arbetarföreningen var de högst deltagande och väsentliga för verksamheten. Arbetarföreningen 

redogjorde i sina årsberättelser för att kvinnoklubben skulle ha 20–talet medlemmar under åren 

1923–1925. Protokollen beskrev verksamheten som vardaglig, kvinnoklubben hade en 

syförening för att försöka öka inkomster till klubben och diverse familjesoaréer, utflykter, 

donationer och danser som kvinnoklubben organiserade. Därtill skapade även kvinnoklubben 
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en söndagsskola för barnen, till vilket man även anställde en lärarinna som skulle omhänderta 

barnen i Folkets Hus.176 Men det som var beskrivande var hur man i ett allmänt protokoll 

beskrev verksamheten 1921–1923 över hur ...”Under årtiondens förlopp gjorde kvinnorna 

mycken nytta, de voro med i föreningslivet tillsammans med sina familjemedlemmar, då de 

gamla föllo bort fortsatte barnen...”. Syftet med att mobilisera arbetarkvinnorna blir alltså något 

tvetydigt, man eftersträvade mer kvinnor som aktiverade sig i föreningslivet och den politiska 

nivån, men man tillskrev ändå en klart stereotypisk roll för kvinnorna. Kvinnorna förväntades 

inbringa inkomster via textilarbete och dra med sina familjemedlemmar, huvudsakligen barn, 

för barnen förväntades vara de som kunde driva föreningen och klasskampen vidare. Med andra 

ord förbisåg man kvinnan som en politisk aktör. Istället föll deras roll i en mer traditionsbärande 

roll och något som bör värnas och försvaras.   

 Ett transnationellt perspektiv i anknytning till detta var de återkommande 

artiklarna från Röda röster, en kommunistisk tidsskrift från Sverige som huvudsakligen skrivs 

av kvinnor. Folkbladet använde sig ofta av deras skribenter då det skrevs om kvinnor, och det 

förekom också vissa insändare från Röda Röster men inte i sådan utsträckning att man kunde 

tala om ett intensivt utbyte. Dess roll föll istället på reportage från omvärlden, där kvinnor oftast 

räknades som offer.     

  Kvinnornas roll i den här föreningen som jag undersökt har en intressant roll 

eftersom den är väldigt flytande, å ena sidan är den stereotypisk och bunden till en mer 

patriarkal struktur, men samtidigt är kvinnans roll också av sådan karaktär att hon bör alltid 

vara med som en intellektuell jämställd och hennes roll kan användas för ett offerskapssyfte. 

Föreningens verksamhet och Folkbladet ansåg att kvinnans jämställdhet skulle komma med 

socialismen. Man försökte liksom med språkfrågan påvisa att kvinnans ställning var oerhört 

viktig och man hade samma mål som övriga partier som förespråkade jämlikhet mellan könen. 

Avvikelsen från SFP var att det endast genom socialism som man kunde uppnå detta. 

 Materialet talar för att majoriteten av föreningen och dess klubbar är av sådan 

natur att den höll fast i de traditionella arbetarverksamheterna. Man hade den offentliga sidan 

bestående av caféverksamhet, teater, utflykter, danser, soaréer, insamlingar och lotterier där 

kvinnorna hade en explicit roll, medan den underjordiska samt offentliga politiska 

verksamheten oftast leddes av män. Skribenten ”Max” sammanfattar således:  
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”Kvinnorna i organisationerna. 

Jag tror, att man alldeles för litet här på svenskt håll, tillvaratagit kvinnokraften i 

organsiationsarbetet. Man undervärderar kvinnan som föreningsmedlem. man är alldeles för 

ensidig, när man giver henne ett och annat uppdrag, och mn har låtit henne nöja sig med en 

undordnad plats i såväl komité– som styrelsearbete...Vi har lärt oss att i kvinnan blott se en 

könsvarelse, som ej äger några intressen för politik. Och sant är, att man ofta av dem vid en 

uppmaning om inträde i våra föreningar får till svar: ’Jag begriper mig icke på politik’ eller 

’politiken intresserar mig icke’. Blott vi hjälper henne tillrätta med en del samhällsbegrepp så 

skall hon säkert finna sig intresserad.”177 

4. Den finlandssvenska kommunismens praktik 

I följande kapitel och underkapitel diskuteras hur de finlandssvenska kommunisterna på ett 

praktiskt sätt försökte förverkliga sin ideologi och retorik. 

4.1.  Kretsorganisationens brott med moderpartiet 1920 

Som tidigare nämnt i avhandlingen hade vänsterflygeln inom SDP splittrat sig 1919 från partiet 

och började samla sina krafter. Vid samma tidpunkt hade även förlaget för Työläinen, Vapaa 

Sana och Folkbladet gjort sin ståndpunkt klar i och med att tidningarna skulle gå in för en 

revolutionär position. Även om detta avsågs Työläinen så följde även Folkbladet samma retorik 

och skärpte sin ton i artiklarna under slutet av 1919 och 1920. Under höjdpunkten i ålandsfrågan 

och inför Dorpatfreden mellan Rådsryssland och Finland under sommaren 1920 skärptes 

retoriken. Debatten tilltog i Folkbladet där medlemmar ur Vasa. sv. arbetareförening började 

kritisera allt mera det socialdemokratiska partiet och dess kretsorganisation. Den första antydan 

på en strävan mot FKP skedde 14.4.1920 då ungdomsklubben diskuterade kommunistiska 

ungdomsinternationalens program och vikten av att ansluta sig till den. Ärendet hade 

föredragits av Forsman men man valde att bordlägga ärendet tillsvidare.178 I ungdomspalterna 

diskuterades något ytligt programmen men man tog ingen officiell ställning vid denna tidpunkt.

 Den 14.6. återgav man ett inlägg av Elof Ericsson från Stormklockan som kraftigt 

kritiserade att den gamla, rikssvenska fackföreningsrörelsen hade stagnerat, och lett till att den 
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inte längre var en klasskampsorganisation.179 Man började med andra ord låna kritik från 

närastående arbetarrörelser för att diskutera det rådande finländska politiska och fackliga 

klimatet vilket också gynnades av att vänsterflygeln som brytit sig ur SDP höll på att 

offentliggöra det nya partiet som skulle bli FSAP.180   

 Under hösten 1920 fördjupades klyftan. Den 22.8.1920 samlades Vasa sv. 

arbetarförening till ett protestmöte där man fastställde sin position i diverse frågor. De frågor 

man tog ställning till var förhindrandet av arbetarnas församlingsfrihet, frigivandet och 

utdelning av fullständig amnesti för de som var fängslade till följd av inbördeskriget, avstå från 

blockaden mot Rådsryssland och även lämna in en protest gentemot den svenska 

socialdemokratiska kommunalorganisationsstyrelsen. Mötet hade föredragits av dåvarande 

ordförande för föreningen, J.A. Isaksson. Man bör då också lägga detta i kontrast mot det som 

hände i Viborg samtidigt.181 I Viborg hade indragningen av arbetartidningen Kansa aktiverat 

Viborgs socialdemokratiska kommunalorganisation som fördömde förfarandet men även 

fördömde Suomen sosiaalidemokraati för dess rent utav skadliga ståndpunkter gentemot 

proletariatet. Strax efteråt började artiklar publiceras i Folkbladet som uppmanade till aktion 

underifrån, exempelvis menade Anders Nilsson att det var dags för socialismen att på allvar 

övergå från debatt till aktion. Aktionen skulle enligt Nilsson ske från arbetarleden och inte via 

parlamentariska metoder.182    

 Som diskuterats i kapitel 3.3. hölls det första av möten som signalerade 

kretsorganisationens och Folkbladets brott med SDP i december 1920. Som tredje punkt under 

mötet höll man kring Ålandsfrågan, vilket talade för att ålandsfrågan var ett av de absolut 

främsta argumenten för att överge SDP. Detta bekräftade Forsman i artikeln ”Beslutet i 

söndags” där Forsman redogjorde för både kretsorganisationens och Folkbladets orsak till att 

ifrågasätta SDP. Han såg det ”...nationalistiska ställningstagande i ålandsfrågan och 

språklagstiftningen vid innevarande års riksdag” hade lett till att man förkastat den 

internationella arbetarrörelsen som förespråkade klasskamp.183 Debatten dras till sin spets 

20.12.1920 då så gott som halva upplagan är hängiven åt debatten. Det största försvaret mot ett 

                                                 

179 Folkbladet, nr. 64, (14.6.1920), s.1 – 2. 

180 Tauno Saarela, Suomalaisen Kommunismin Synty 1918–1923, s.165. 

181 Folkbladet, nr 93, (23.8.1920), s.2. 

182 Folkbladet, nr. 105, (20.9.1920), s.1. 

183 Folkbladet, nr. 137, (3.12.1920), s.2. 



62 

 

brott med socialdemokraterna stod  Edvard Laine och Viktor Blomqvist för. Deras försvar 

grundade i att tiden inte var mogen för en kommunistisk omvälvning, och i såfall att den tiden 

var föreliggande skulle inte socialdemokratin motarbeta omvälvningen utan tvärtom, vara på 

dess sida.184 Isakssons svar på Blomqvist och Laine var att de framgångar som 

socialdemokraternas parlamentariska vinster inte var deras förtjänst, utan arbetarrörelsen självt. 

Därtill talar Isaksson om fackföreningarnas makt och att det var de som var den egentliga 

politiska representanten för arbetarrörelsen.185   

 Förfarandet kan tolkas som ett led i Isakssons och Forsmans aspirationer, det vill 

säga att först undergrävdes och försvagades kontakten mellan de svenska arbetarna och det 

socialdemokratiska partiet på kommunal– och kretsnivå. Därefter försköt man den politiska 

makten till facken och föreningarna på lokalnivå. Efter överläggningar och sammankomster 

under december månad med soc.dem kretsorganisationen beslöt man officiellt den 12.1.1921 

att bryta med socialdemokraterna och ansöka om inträde till FSAP.186 Mötet hade inte varit helt 

problemfritt och under mötet hade de socialdemokratiska kretsmedlemmarna hänvisat till att 

det hade givits fördel till representanterna för förbunden i Vasa och inte landsorten. Man 

omfördelade nämligen rösterna så att deltagarnas röster skulle representera sina regioners 

invånarantal. Aktörer som närvarade var J. August Isaksson, Mauritz Rosenberg och Viktor 

Blomqvist. Under mötet hade Rosenberg ansett att socialdemokraterna hade övergivit den 

marxistiska ideologin. Han argumenterade för att SDP hade blivit av en samhällsbevarande art, 

vilket lett till att socialdemokraterna hämmade revolutionen. Rosenberg var av den åsikt att den 

ekonomiska utvecklingen inte gick att stoppa, vilket gjorde att SDP borde anses 

kontrarevolutionärt. 187 Rösterna lades regionalt där stadsregionen vann med 11 röster mot 5. 

Detta uppmärksammades även i borgerlig press, till exempel Wasabladet meddelade redan 

därpå följande dag att man avslutade samarbete i form av bytesannonser.188 Man talade i 

Wasabladet om ”Socialdemokraternas i Vasa bolsjevisering” och yrkade på att det varit främst 

yngre representanter som röstat för utträde.189 Det som var iögonfallande var att man fokuserar 
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på den språkliga dimensionen, eftersom man uttryckte oro för en bolsjevisering av de svenska 

arbetarna. Man skrev ”...Liksom på finskt håll i Österbotten skall väl oppositionen mot den 

kommunistiska diktaturen i Vasa inom en snar framtid ikläda sig fullt tydliga och aktiva former 

även i svenska Österbotten.”190 Påståendet påvisade en oro för landsbygdsorten. Utgående från 

resultaten talar landsbygdsmandaten för att en radikalisering inte var eftersträvansvärt. De 

kunde inte se en nytta med ett brott med SDP och utgick från att deras lokala plan inte lämpade 

sig för den riktning man strävade efter i städerna. Brottet med grupperingen kan således även 

ses som en åtskiljning mellan centrum och periferi, där centrumets behov upplevdes som 

starkare.       

 De medlemmar som avböjde radikalseringen bildade en egen grupp, Vasa svenska 

socialdemokratiska Arbetareförening vilket skapade ytterligare en klyfta på det lokala planet. 

Detta fick även en juridisk följd eftersom bägge föreningarna ansåg vara den ursprungliga 

”Vasa svenska arbetareförening”. Det huvudsakliga trångmålet gällde lokalen, Folkets hus, och 

vem som hade rätt till det. 1923 gick detta även upp till Högsta förvaltningsdomstolen i och 

med att socialdemokraterna hade sammankallat ett eget möte, där man godkänt ett namnbyte 

och således gjorde anspråk på lokalen som dess huvudsakliga ägare. Vasa sv. arbetareförening 

förklarade då att socialdemokraternas möte inte var stadgeenligt eller lagligt sammankallat.191 

Detta fick Vasa sv. Arbetareförening rätt i, eftersom man förvaltade förenings egendom och 

lösören ända fram tills 1931. Ett annat talande fall för att man fortfarande kämpade om 

arbetarrörelsen kom 1922, då de svenska fackavdelningarna i Vasa sammankallats för att 

diskutera anslutning till den röda internationalen. Under mötet hade både Arvid Kuni och 

Viktor Blomqvist närvarat och försökt agitera för att inte avdelningarna skulle ansluta sig och 

istället återvända till det socialdemokratiska lägret, vilket misslyckades.192 

 I april 1921 kan man urskilja ett ytterligare steg i etableringen. Vasa sv. 

arbetarförenings ungdomsklubb hade emottagit ett cirkulär från centralkommittén för 

kretsorganisationen där det uppmanades att man skulle ansluta sig till 

ungdomsinternationalen.193 Med detta avses den Berlincentrerade ungdomsinternationalen från 
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1919. Ärendet hade föredragits året tidigare men man hade då bordlagt det tillsvidare. 1921 

presenterades och föredrogs ärendet av målaren Viktor Nyman. Nyman hade internerats redan 

1918 under inbördeskriget i Vasa län och frigivits 8.8.1918.194 Ett år senare hade Nyman suttit 

hösten till vintern 1919 häktad i Vasa, dock utan att det hade väckts åtal gentemot honom. Med 

tanke på Nymans aktörskap förefaller det logiskt att under den tid han häktas radikaliserades 

han och utvecklade en misstro mot lokalsamhället. Detta kom till uttryck i föreningens 

verksamhet och ideologiska skiftning. Denna upplevelse var inte unik bland många av de som 

innehade centrala roller i arbetareföreningen eller i kretsorganisationen. 

 Med tanke på hur den gamla strukturen såg ut i arbetarrörelsens ögon var det efter 

brottet viktigt för både Folkbladet och Vasa sv. arbetareförening att kunna bevisa sig som den 

rättmätiga arvtagaren av den gamla strukturen. Med andra ord behövde man legitimera att den 

förening och tidning som brutit sig loss från SDP fortfarande var den samma förening och 

redaktion som värnat om de svenska arbetarna tidigare. Detta kunde man relativt lätt bestyrka 

utgående från Isakssons påstående om att FSA hade förbigått sin uppgift i Vasa tidigare. Både 

medlemmarna i föreningen och redaktionen hade inte upplevt att FSA hade värnat om specifikt 

deras position, vilket lett till att man såg sig själva som en näst intill självständig entitet. Detta 

i sig var inte ovanligt, och processen efter splittringen mellan SDP och FSAP fick den följden 

att socialdemokrater och yttervänstern grälade om rätten till att företräda arbetarrörelsen, 

lokalerna och föreningarna.195    

 Det dröjde en god tid efter brottet innan man lyckades ena de samtliga 

finlandssvenska länens kretsorganisationer för att diskutera hur den nya organisationsmodellen 

skulle se ut. I oktober 1922 hade man lyckats sammankalla alla svenska kretsorgan i 

Helsingfors, inom vilket Vasa hade en stark representation och talan. Bortsett från att mötet 

leddes av medlemmar ur Vasa sv. arbetareförening så åskådliggörs detta i exempelvis frågan 

kring kretsorganisationer. Österbottens kretsorganisation skulle ansvar över Vasa läns södra 

och norra valkrets, medan södra Finlands kretsorganisation omfattade hela Nyland, Åboland 

och Åland, med huvudsäte i Helsingfors. Med andra ord, ett ytterst omfattande och krävande 

geografiskt område. Isaksson hade under detta möte föreslagit att den nya 
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organisationsmodellen skulle följa partiet, eftersom en separat organisationsmodell från partiet 

löpte risken att förbundet skulle utvecklas till att bli som FSA, som han kritiserade som ”...det 

icke själv vet vad det vill, vad sedan någon annan.”196 Det skulle vara mera eftersträvansvärt 

att man skulle utveckla ett eget svenskspråkigt centraliserat sekretariat vid FSAP:s partistyrelse 

som skulle handha svenska ärenden. Denna centralorganisation skulle heta ”Finlands 

Socialistiska Arbetarpartis Svenska Sekretariat”, vars medlemmar skulle föreslås av 

Helsingfors svenska kommunalorganisation eller Helsingfors socialistiska arbetareförening. 

Genom att tillskriva sekretariatet en stark position som skulle företräda alla finlandssvenska 

kretsar och organisationer, samt övervaka dem ekonomiskt och journalistiskt, skulle man 

garantera att den finlandssvenska yttervänstern var enad på nationellt och lokalt plan. Detta 

sammansmälte man med fackföreningarnas roll, eftersom man ansåg att deras roll bör användas 

som ett vapen i politiken. Detta intressanta i denna retorik var att man enades kring politikens 

syfte, man syftade till att påverka politiken genom direkt aktion och utomparlamentariska 

metoder, i likhet med 1905 och 1906.197     

 Denna kongress visade mycket på den minoritetsnationalistiska strävan man hade 

inom yttervänstern. Kongressen hade dikterats relativt långt av starka profiler från Vasa och 

Österbotten, medan man av praktiska skäl såg det lämpligast att låta Helsingfors organisation 

eller arbetarförening sköta förslag till sekretariatet.  Detta innebar att Vasa sv. arbetareförening 

och den österbottniska kretsorganisationen kunde fortsättningsvis agera relativt självständigt, 

samtidigt som man skulle ha en stark finlandssvensk organisation att falla bakom. Kongressen 

talade också för en binationalistisk åsyn, Isaksson lyfte trots allt upp faran med att sekretariatet 

kunde gå för långt från FSAP och således bli en lösryckt organisation utan politiskt stöd.  

 På den nationella nivån blev utfallet annorlunda. Under andra mötesdagen på 

kretsorganisationernas gemensamma representmöte i Helsingfors hade man från Vasa sv. 

arbetareförening framlagt frågan om ordnandet av svenskspråkigt partiarbete för det 

nygrundade Finlands Arbetarparti. Wallsten som representerade frågan menade att de svenska 

arbetarna var mera oupplysta än sina finska fränder, vilket kunde åtgärdas genom stöd från 

finska arbetare. Kusti Kulo menade att arbetet var svårt eftersom organisationsarbetet för de 

svenska krävde en ansenlig ekonomisk satsning. Antti Ojala som själv var från Vasa hoppades 

i sin tur att man kunde förbättra det  svenska arbetet,  medan Vuorela menade att nationalismen 
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fortfarande var stark bland de finska arbetarna. Detta var något som de finskspråkiga 

organisationerna behövde förbättra, mestadels idéellt och organisatoriskt och inte ekonomiskt. 

Niilo Välläri menade att det ekonomiska kunde uppvägas med att återigen flytta Folkbladet till 

Helsingfors. Det mest specifika motståndet mot organiseringen av svenskspråkiga krets– och 

lokalorganisationer kom från Väinö Vuorio, Fiina Pietikäinen och Sänkiaho som ansåg att det 

inte fanns en god orsak till en svenskspråkigt skild organisation, eller på sin höjd en som skulle 

vara riksomfattande. Sänkiaho föreslog exempelvis att organisationsarbetet skulle kunna trygga 

bägge språken om man garanterade att alla grupper skulle ha svenskspråkiga funktionärer. Trots 

motståndet lyckades man få igenom Ojalas och Kulos förslag vilket ledde till ett grundande av 

en svenskspråkig organisatörsplats.198 Skribenten Belseb kommenterade förfarandet som att 

åtminstone en del av de finska kamraterna förstod hur svårt det varit för den svenska 

arbetarklassen vilket betydde att man måste från svenskspråkigt håll bevisa sig vara lika stark 

och målmedveten för att bevisa solidaritet.199 Även om man hade å Vasa sv. arbetareförening 

sett helst en strävan till en decentraliserad, separat minoritetsbetonad socialistisk utveckling i 

likhet med 1919 och 1920 så vann man en delseger 1923. I samband med kongressens beslut 

kunde man garantera svenskspråkig organisering, men det ledde inte till att de olika lokala 

förhållandena beaktades utan man skapade istället ett binationalistiskt betonat organ. 

4.2. Från Vasa till Mäntysaari 

Vapaa Sanas chefredaktör 1920 var Juho Heikki Kärkkäinen, som liksom Forsman 

härstammade från Jakobstad. Kärkkäinen tillhörde de första som begivit sig på politiska kurser 

till S:t Petersburg under hösten 1920 som då organiserades i samröre med FSAP och FKP.200 

Genom samma kanaler kunde även Forsman skicka arbetare från Vasa sv. arbetareförening på 

politiska kurser 1921 däri bland annat Kerttu Lehtovaara uppges ha varit kontaktpersonen i 

Viborg.201 Detta var fallen med arbetarna Braxenholm och Granlund. Dessa bägge fall är 

talande för hur språk avgjorde deras roll i samhället i FKP:s ögon. B.V. Braxenholm och K.H. 

Granlund skickades till Mäntysaari för kurser inom arbetarrörelsen i slutet av 1921. Mäntysaari 

var det område där FKP samlade kursvilliga arbetare från Finland för att radikaliseras. 
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 August Forsman, dåvarande chefredaktör för Folkbladet hade den 3. december 

1921 givit i uppdrag åt verkstadsarbetaren Hugo Granlund att medta en svensk översättning av 

protokoll till redaktionens kontor i Helsingfors.202 Efter att Granlund tvekat hade han dock gått 

med på detta och vid ankomst åter träffat Forsman i Helsingfors på kontoret. Där hade han 

tillfrågats av Forsman om han ville ”...erhålla undervisning i arbetarrörelsen” i S:t Petersburg, 

vilket han godkände. Följande dag erhöll Granlund 500 finska mark av Forsman på redaktionen 

innan han uppmanades avresa till Viborg och vidare till Raivola. Då han anlänt till Raivola hade 

han mött en individ på en landsväg som Forsman tidigare givit signalement på. Efter en snabb 

utfrågning hade Granlund erbjudits skjuts med släde till ett torp nära gränsen, där han träffade 

en familj som utfrågat skjutskarlen. Skjutskarlen lämnade kvar medan mannen i familjen tog 

över Granlund den ryska gränsen mot Valkeasaari, vartefter han erbjöds skjuts till 

Mäntysaari.203 Huset de anlänt till kallades ”skolan” där man inrymde eleverna som man själva 

kallade sig. De bekantade sig med litteratur innan man fick övernatta i ett annat hus, ofta under 

övervakning av ”Jukka”. Vid samma tidpunkt återfanns arbetaren Birger Vilhelm Braxenholm, 

som tidigare jobbat vid Metvikens mekaniska verkstad men var vid mötet med Forsman den 9 

december 1921 arbetslös. Förhöret med honom följde så gott som samma exempel som 

Forsman gjorde med Granlund. En del skillnader förekom, till exempel erbjöd Forsman 

”kunskap i jordfrågor” i S:t Petersburg, till vilket Braxenholm svarade jakande.204 Skillnaden 

var att Braxenholm inte var tvåspråkig, utan endast svenskspråkig. Detta ledde till att han hade 

under samtliga möten i Helsingfors var Forsman närvarande för att översätta detaljer han 

behövde för resan till Viborg, Sorvali och till sist Mäntysaari. Vid ankomst till Viborg hade 

Braxenholm blivit uppmanad att söka upp namnet ”Kaprali” på en given address.205 Under 

kursen hade han träffat Granlund och på grund av att han inte talade finska lämpade sig inte 

Braxenholm för varken läsning eller föreläsningar. Istället fick Braxenholm endast 

hushållssysslor såsom vedklyvning och vattenbärning.206   

 Kursen i sig var de kurser som FKP ordnade i Lempaalajärvis ”Mäntysaari” skola. 

Föreläsarna hade varit bland annat Kullervo Manner som drog föreläsningar i allmän historia, 

                                                 

202 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 

203 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 

204 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 

205 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 

206 Henkilömappi 644, no 43/22, Valpo I kotelo 51, 172/III, Valtiollinen poliisin I arkisto, RA. 



68 

 

Yrjö Sirola i ekonomi och så vidare.207 Braxenholm hade även, liksom Granlund, uppgivit att 

de var inte de enda svenskspråkiga eleverna på orten, utan att det även så förekom elever med 

pseudonymer såsom ”kaptenen”, en sjöman från Sverige, och ”doktorn”, antagligen Erik 

Jorpes, som var från Åland. Braxenholm hade uppgivit att det totalt funnits 3 övriga 

svenskspråkiga inkvarterade i samma rum på bottenvåningen.208  

 Bägge exemplen talar för hur radikaliseringen kunde omsättas på basis av 

språkkunskap i Finland. Braxenholm passade inte in i den finska majoritetsnationalistiska 

bilden. Även om han var läs– och skrivkunnig kunde han inte emotta den utbildning som FKP 

hade organiserat, och således förpassades till underhåll. Granlund som behärskade det finska 

språket kunde utbildas vilket passade in i FKP:s utbildning. Bägge fall hade så gott som typiska 

utgångslägen, de hade bägge en grund i fackföreningslivet, de hade strejkat, var unga arbetare 

(20–års ålder) och hade Vasa sv. arbetareförening som gemensam bakgrund. Skillnaden var 

språket. FKP hade dock inte varit ovetande om underlaget av svenskspråkiga arbetare, vilket 

gjorde att Uno Vistbackas roll blev ytterst väsentligt för den finlandssvenska kommunismen. 

Vistbacka kunde trots allt ge om sina tolkningar till de finlandssvenska eller förbise detaljer 

och således skapa en ny uppfattning om kommunism bland de svenskspråkiga. Förfarandet 

gällande Granlund följde den finska kommunistiska skapelsen, eftersom han inte hindrades av 

språket. Detta gällde inte Braxenholm. Sett Lindströms och Janssons metodologiska 

tillämpning av mikrohistoria är bägge fallen tydliga. Granholm representerade 

generaliserbarheten medan Braxenholm var exceptionaliteten. Även om det fanns material att 

tillgå på svenskt håll, t.ex. förlaget Frams litteratur, reklamfördes i Folkbladet nämndes det inte 

under förhören att svenskspråkig litteratur förekommit på Mäntysaari. I början av februari 

förklarades kurserna avslutade, och kursdragarna ”klemola och ’trukki’” tillfrågade eleverna 

enskilt i vilka frågor de kunde agitera i hemlandet.  Därefter hade man återvänt på samma sätt 

till Finland med hjälp av ”Jukka” innan de bägge fängslades i Viborg under en passkontroll. 

 I förhörsprotokollen nämnde man ofta hur Granlund spenderade sin fritid på resan 

österut, i Viborg noterade man att Granlund inte umgås med några bekanta utan endast besöker 

flertalet caféer. Med tanke på att Granlund inte hade bekanta i Viborg men besökte caféer går 

det inte att utesluta att även nätverk existerade i staden och caféerna agerade som noder. 
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Framför allt för arbetaren Braxenholm, med tanke på hans språkliga barriär och avsaknad av 

bekanta i Viborg förefaller det ologiskt att det inte förekom nätverk som kunde utnyttjas. 

 Granlund hade jobbat som verkstadsarbetare bland annat för statliga järnvägen 

men livnärde sig huvudsakligen som metallarbetare. Han skrev in sig i 

metallarbetarfackföreningens undervavdelning i Vasa varpå han även erhöll tillträde och de 

förmåner som Vasa sv. Arbetareförening hade. Genom detta kom han i kontakt med Forsman. 

Det var avsiktligt att man sökte dessa bägge män för denna resa. Bägge härstammade från 

Metvikens mek. Verkstad och upplevde arbetskonflikterna samtidigt. Bägge var unga i 20–års 

åldern. Liksom Saarela poängterar ut i Suomalaisen kommunismin synty 1918–1923 sökte man 

unga män eftersom de inte väckte frågor om de var borta en längre tid, samt att de var mottagliga 

för att göra nya uppfattningar om arbetarrörelsen, vilket inte nödvändigtvis var fallet med de 

äldre medlemmarna arbetarrörelsen.209 I detta fall bör man se på Forsmans aktivitet under 

inbördeskriget 1918, däri varken Braxenholm eller Granlund hade deltagit. 1918 var tids– och 

rumsmässigt nära ungdomarna, vilket gör att ungdomarna kan ha uppfattat att de missade sin 

möjlighet att konkret bidra till arbetarrörelsens kamp, till skillnad från Forsman.  

 Forsman, Braxenholm och Granlund dömdes för förberedande av landsförräderi, 

vilket ledde till fängelsestraff 1922. Medan Forsman avtjänade straffet på Kakola i Åbo 

publicerades en text skriven av Forsman med en talande illustration i Folkbladet. 
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 Bild 1, Folkbladet, 28.4.1922, s.3.   

  Såsom illustrationen, rubriken och layouten påvisar så försökte man 

martyrförklara de som fängslats, i detta fall Forsman. Detta kan anses som ett försök att 

skambelägga de som inte bidragit eller bidragit tillräckligt för att driva klasskampen vidare. 

 Att inte FKP lade intresse vid de finlandssvenska förrän 1925 bör noteras. Man 

kan tolka Braxenholm som en anomalitet, till vilken FKP inte hade en lösning eller sökte en 

lösning på. Det som mottalar detta är då å andra sidan den väg som Braxenholm tog för att nå 

S:t Petersburg, eftersom den gick via en given address i Viborg och hjälptes via paret ”Kaprali”. 

Ur detta kan man konstatera att man måste ha haft svenskspråkiga eller tvåspråkiga kontakter 

och noder som kunde utnyttjas givet Braxenholms ställning.   

4.3. Strejker och kustsvenska strejkbrytare 

 Karaktäristiskt för strejkerna under den undersökta tidsperioden är dess skiftning. 

Huvudsakligen under 1920 präglades Vasa av konflikter i metallbranschen, men även 

hamnarna, bomullspinneriet och skräddarbranschen upplevde strejker. Under 1919 och 

sommaren – hösten 1920 var strejkerna relativt sporadiska och små till antalet, något som också 
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fackförbundet hade påpekat och ville åtgärda under dess förbundsdagar i maj 1920.210 Mot 

Wennströms syn på centralisering av fackföreningarna var det därför intressant att man 

konsoliderade både de finska och svenska hamnavdelningarna till en ännu större avdelning, 

transportarbetarfackavdelningen no. 39, i december 1920.211 Hamnarbetarna upplevde små 

arbetskonflikter under denna tidsperiod men de absolut största arbetskonflikterna låg i 

metallbranschen. Representanterna för vasa metallarbetare hade under förbundsmötet 

eftersträvat en sammansmältning av politik och fackföreningsarbete, vilket gjorde att strejkerna 

under sommaren och hösten i Vasa bör ses som ytterst politiskt laddade.212  

 I början av juni utbröt det strejker på tre verkstäder i samma område.213 Vasa 

motorfabriks första strejk löstes relativt snabbt med tanke på att strejken slutade i en vinst för 

arbetarna en månad senare.214 Konflikten var dock långlivad eftersom 1922 hade man i det nya 

kollektivavtalet satt upp ett tidsbundet avtal. Detta gav företaget möjlighet att efter november 

1922 ha rätt att säga upp samtliga arbetare som var anställda.215 Bröderna Vickströms 

motorfabrik klarade sig ännu bättre med en mindre vinst för arbetarna och strejken avblåstes 

tre veckor efter dess påbörjan. Metvikens mekaniska verkstad led under denna period längst av 

arbetskonflikter. Bland de första konflikterna utlystes en strejk 6.6.1920 och pågick in till 

10.9.1920, vilket slutar i vinst för arbetarna.216 Artikeln innehöll även ett laddat påstående, 

nämligen att man glädjer sig åt att inga svenska arbetare från landsbygden störde strejken. 

Påståendet öppnar upp två möjligheter. Å ena sidan värvades strejkbrytare huvudsakligen från 

landsbygden oavsett språk, å andra sidan värvas svenskspråkiga arbetare från landsbygden. I 

en tidigare notis i Folkbladet får man belägg för det förstnämnda påståendet.217 Strejken vid 

metviken fick även sympatistrejker på andra orter, exempelvis Folkbladet rapporterade att 

Maskin– och Brobyggnadsverkstäderna i Helsingfors började strejka den 3.9.1920 i förmån för 
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Vasa metallarbetare.218 Strejken förstärktes av att Finska Metallindustriarbetarförbundet hade 

lämnat in en ansökan till Metallindustrins arbetsgivarförbund om höjning av lönerna i 

augusti.219 Efter detta lugnade det ned sig något men efter att förtroendemannen A. Granlund 

avskedats den 11.3. utbröt på nytt en strejk. Granlund tillhörde från tidigare en av de 

fackanslutna som satt på ledande poster i Vasa sv. arbetareförening samtidigt. Det samma 

sammanföll med en pågående lönekonflikt som gick tillbaka till februari, då en lönesänkning 

återigen hade aktiverat arbetarna.220 Läget tillspetsades därpå följande vecka då Folkbladet 

rapporterade att ledningen hade meddelat att ”...avskeda tio arbetare i gången ända tills det sist 

och slutligen skulle återstått endast ’vackra barn’.”.221 Fackorganisationernas lokala centralråd 

tog även del i strejken under slutet av mars i och med att man sökte understöd från andra 

fackorganisationer och arbetarföreningar, vilket ledde till att man även diskuterade möjligheten 

till en obligatorisk uttaxering från understödande föreningar.222223 Då konflikterna kom in i 

majmånad rapporterade man att strejkande arbetare började anställas av bland annat järnvägens 

distriktstyrelse.224 Den största moraliska segern uppnåddes i augusti då konsulen Backman 

sålde bort sin aktiemajoritet i bolaget, vilket ledde till att man lade förhoppning till att allt fler 

aktieägare skulle följa med tills ledningen såg sig tvingad att ge efter. 225 I oktober påbörjade 

underhandlingar på allvar men i och med att företaget fortsättningsvis inte vill återta vissa 

arbetare i tjänst kunde man inte fortsätta förhandlingarna. Det föranledde metallarbetarna att 

framföra sin ståndpunkt på Vasa fackföreningars centralråd, under vars möte man även 

framförde något intressant. Från metallarbetarna önskade man att sammankalla ett möte för att 

diskutera ”...frågan om kontroll över produktion och att få organisationerna mera intresserade i 

frågan”.226 Detta antydde på att de strejkande metallarbetarna var kommunistiska och ville se 
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en ny strategi i den socialistiska revolutionen, och inte en socialdemokratisk sådan.227 

Påståendet förstärks av att det var vid den tidpunkt då som så gott som hela SDP hade förlorat 

Vasa till förmån för FSAP och man började skicka metallarbetare till Mäntysaari som nämndes 

i föregående kapitel.    

 Arbetskonflikten fick en nationell prägel i slutet av 1921 eftersom 

metallarbetsgivarförbundet hotade med att samtliga dess medlemmar skulle utlysa en 

lockout.228 Detta svarade man på några veckor senare i november från de organiserade 

metallarbetarna i Helsingfors med att förbereda sig för konflikten, till vilket också arbetarna i 

Tammerfors anslöt sig till.229230 Lockouten och strejken avblåstes den 2.12.1921 med en mängd 

eftergifter från båda sidor eftersom strejken hade trots allt brett ut sig till Helsingfors och Åbo. 

Det som hade varit den möjligen viktigaste eftergiften från metallarbetargivarförbundets sida 

var punkt 5, där man försäkrade att ”...fungerandet som arbetarnas förtroendeman eller 

verkandet i lagliga arbetarorganisationer icke utgör grund för avskedande.”.231 Detta återkom i 

januari då Folkbladet meddelade att man från arbetsgivarsidan fortfarande vägrade återanställa 

vissa av de tidigare strejkande arbetarna vid verkstaden. Detta ledde till att man återigen ansåg 

sig vara i strejktillstånd, vilket föranledde metallarbetarna att vända sig till 

metallindustriförbundet. Detta gällde ersättningsskyldigheten man sökte från arbetsgivarna.232 

Även om strejken och dess direkta följder kunde anses avslutade fortsatte ändå 

arbetskonflikterna. I augusti hade det uppstått gräl kring utbetalningen av sommarledighet, 

vilket företaget vägrade betala ut åt de som tidigare strejkat. 233  

 Arbetskonflikten vid metvikens mek. verkstad är väldigt talande för hur politiskt 

laddade strejkerna kunde vara. Den präglades inte av språkliga skillnader, utan fungerade som 

något som band ihop båda finsk– och svenskspråkiga. Den ledde även till att Vasa 

radikaliserades ytterligare i och med att den fick den politiska karaktären av den avskedade 

arbetaren Granlund. Skribenten ”Dick” såg förfarandet som en krigsförklaring eftersom 
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Granlund hade varit förtroendeman, vilket föranledde skribenten att avskedet var politiskt 

motiverat.234 Strejken hade trots allt varat i över 8 månader och fått nationell uppmärksamhet, 

vilket gjorde att framför allt den femte punkten var väsentlig. Sett ur arbetsgivaren synpunkt 

innebar den punkten att ifall man kunde påvisa att förtroendemannen tillhörde en olaglig 

organisation kunde den avskedas.     

 Strejken på Vasa bommullspinneri innehöll en intressant dimension i Vasabladet. 

Även om redaktionen tillåter direktionen att komma till tals flertalet gånger under juli–augusti 

månader håller man ändå på arbetarna eftersom man uttrycker oro för ”Det kan icke ligga i vårt 

samhälles intresse att opåtalt i sin mitt tolerera en inrättning, som formligen framprovocerar 

bolsjevism hos sina hundratals arbetare”.235 Strejken på bomullspinneriet förklarades som en 

moralisk seger från Folkbladet men man förutspådde att resultatet skulle förr eller senare leda 

till en ny strejk.236     

 Den 3.9.1920 utbröt även en hamnarbetarstrejk på Vasklot. Det som är 

iögonfallande i den strejken är att Folkets Hus blev dess huvudsakliga lokal för både 

strejkkommitténs möten och de strejkande.237 Återigen resonerade det svenska inslaget 

angående strejkbrytande. ”...Arbetsgivarna ha försökt från den kringliggande svenska trakten 

anskaffa strejkbrytare men ha alla lockelser tillbakavisats. Det är ett glädjande faktum att även 

den svensktalande landsbefolkningen börjar inse att även de ha en annan uppgift än att tjäna 

som strejkbrytare.” Påståendet stärker påståendet i att det förelåg en konflikt mellan de 

svenskspråkiga arbetarna i staden och på landsbygden. Denna konflikt speglas även i Vapaa 

Sana som också rapporterade att ”...Sunnuntain aikana on työnantajat koettaneet haalia 

rikkureita saaristolaisten ja rannikkoruotsalaisten keskuudesta, mutta huonolla menestyksellä.” 

238 Vapaa Sana förhöll sig dock mera till landsbygdskonflikten, eftersom de rapporterade hur 

strejkbrytare från södra Österbotten tog tågfärd ner till Björneborg för att delta i ”ärofyllt 

arbete” i de strejkande hamnarna.239    
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 Beklädnadsarbetarna inledde en lönestrejk 17.9.1920.240 Denna visade sig vara 

ytterst kortvarig och avslutades tre dagar senare.241   

 I början av 1921 hade man i landsorganisationen fått en uppmaning till en 

generalstrejk i förmån för att driva på frigörandet av politiska fångar. Förslaget hade kommit 

ifrån Kajanalands arbetarföreningar, som hade en stark förankring i FKP. Efter att SDP hade 

ställt sig avigt mot förslaget när LO ställt samma förfrågan föll förslaget, men återupptogs under 

sommaren 1921. Detta förslag föll också men det anmärkningsvärda var att vasa centralförbund 

var de som hade kontaktat LO för att få klarhet i varför generalstrejken uteblev.242 Man kan ur 

detta deducera att man var beredd på aktionen i Vasa, inte minst tack vare att arbetskonflikterna 

som återigen påbörjat i Metviken i mars 1921. 

4.4. Demonstrationer och manifestationer 

Före 1914 föreföll det som att det svenska bidraget inte var en aktiv del av demonstrationstågen 

i Vasa, utan man ställde sig i den finska, Brändöbaserade arbetarföreningen Taistos led.  Man 

kan dra två slutsatser av detta; antingen var de svensktalande för få för att aktivt skapa en egen 

organisering, eller så var slutmålet, socialism, viktigare än språkfrågan. Båda dessa slutsatser 

tangerar varandra men de ändrade skepnad under efter 1918. Man samlades vid den finska 

arbetarföreningens lokal för att sedan marschera enligt överenskomna rutter. Man hade trots 

mindre svenska uppslupningar ett svenskt innehåll, oftast i form av tal eller ett kulturellt 

inslag.243 Vid demonstrationen 1917 strukturerades marschordningen om på det sätt som skulle 

gälla så gott som hela 1920–talet. Detta innebar att de svenska arbetarna samlades vid Folkets 

Hus på förmiddagen, där man gick in under den klubb eller fana arbetaren själv föredrog. 

Därefter inväntades den finska arbetarföreningen för att man i samlad trupp marscherade vidare 

in mot salutorget. Marschordningen var språkligt blandad och man umgicks således över 

språkgränserna. Då man anlände till målet fördes tal och program på bägge språken, vartefter 

man återigen samlade sig och marscherade tillbaka med de finska arbetarföreningarna för att 

sist hålla program i respektive åtskilda föreningslokaler.244   
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 Av förekommen anledning firades inte första maj 1918 i Vasa av någon 

arbetarförening. 1919 skedde en anmärkningsvärd skiftning i Vasa. Även om det 

finlandssvenska bidraget till första–majdemonstrationerna alltid varit närvarande hade det 

sällan tagit större utrymme. 1919 är signifikant för då organiserade man inte en demonstration 

överhuvudtaget. Folkbladet menade då att man mot sedvänjan inte demonstrerade i Vasa utan 

samlades i skilda föreningshus för skilda program.245 Työläinen å andra sidan meddelade på ett 

något nedslaget sätt att 1:a maj firats ytterst anspråkslöst utan marschtåg. Tonen i artikeln följer 

samma nedstämdhet och på ett näst intill beklagligt sätt rapporterades det att firandet av första 

maj förfarats så att man höll ett tal på svenska av redaktör Swedberg, därefter ett tal på finska 

av Rosenberg, bägge var då lokal– och dels nationellt kända finlandssvenska individer.246 

Rosenberg hade vid den här tidpunkten börjat etablera sig som en finsk redaktörsprofil och 

började verka i en mindre utsträckning i Vasa sv. arbetareförening. Detta innebar inte en 

distansiering mellan Rosenberg och föreningen eller Folkbladet. I numret innan första–

majdemonstrationen 1922 var en avsevärd del av tidningen skriven av Rosenberg, inklusive på 

dialekt, under alias ”Pouttu”. Därtill höll även Rosenberg tal endast på svenska i Folkets Hus 

under aftonen.247 Man kan argumentera för att 1919 och 1920 skedde en hierarkisk utjämning 

då de svenska arbetarna i Vasa tog en större roll i firandet. Detta eftersom det under 1920–talet 

blev rörelsen klart större och det förtydligades vad de svenska arbetarna hade för program. 

Exempelvis under firandet av första maj 1920 inleddes hela programmet av musik av Svenska 

Arbetarföreningens musikkår, därefter hälsningstal på finska, sedan svenska av Isaksson. 

Festtalet hölls på bägge språken av Rosenberg.248 Både Folkbladet och Vapaa Sana lade också 

vikt vid att polisen förbjöd den svenska arbetarföreningen och metallarbetarförbundets 

avdelning att bära sina fanor offentligt, till skillnad från de finska.249 1921 innehöll nästa steg 

där man håller tre skilda talarstolar, en finsk, svensk och en för de organiserade unga. Under 

denna demonstration beklagade sig skribenten Martin Rune åt att det inte varit en så 

disciplinerad svensk skara som samlats kring sin talarstol. I övrigt nämnde varkendera 
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tidningarna om att det skulle förekommit något anmärkningsvärt störningsmoment från polisen, 

trots att den var närvarande.250 1922 höll man kvar principen om olika talarstolar, samt att man 

för första gången meddelar hur arbetare från Dragnäsbäck ska organisera sig för deltagande. 

Under detta marschtåg skedde också en ny avvikelse i och med att den svenska 

arbetarföreningen med dess underklubbar går först, därefter de två andra finskspråkiga 

arbetarföreningarna.251 Man lyfter också fram nyttan med de olika talarstolarna eftersom det 

tidigare förfarandet hade skapat oreda då olika språkgrupper hade bytt av varandra.252 

Påståendet  skapar en ny uppfattning om hur språkgrupperna umgicks. Även om man tog 

stolthet i att man umgicks över språkgränserna så befäste man de två språklägren. Folkbladet 

nämnde nämligen varkendera något positivt eller negativt angående den nya ordningen, vilket 

talade för att endast de finskspråkiga hade upplevt det som ett mindre störningsmoment. Även 

om det var av praktiska skäl som man höll talen åtskilda så skapade de en motsättning, vilket 

styrker tesen om en separat finlandssvensk kommunistisk och vänstersocialistisk identitet. Man 

hade då skilt sig från FSA och var inte välvilligt inställda till socialdemokraterna 

överhuvudtaget.253 Genom att lägga stämpeln på att första maj var de socialistiska arbetarnas 

mönstringsdag kunde man offentligt avskärma socialdemokraterna. 1923 saknades Rosenberg, 

Isaksson och Forsman i och med deras fängslande. Istället hölls de svenska talen av Lars Roine, 

Aili Rosenberg och C.V. Granlund.254Vapaa Sana meddelade i sin tur att bokarbetarförbundet 

uteblivit, eftersom de inte hörde hemma i de leden något mer.255 Detta påstående reflekterar 

ståndpunkten att 1922 och 1923 hade man etablerat vem som ska inkluderas i marschtåget och 

vem som ska exkluderas.     

 1919 började även de tre föreningarna fira Arbetets fest den 1.8., vars syfte var 

att demonstrera på gatorna för att sedan hålla fest och soaré efteråt. Man följde samma mönster 

som under första–majdemonstrationerna med några undantag. 1920 samlades samtliga 

föreningar på salutorget i Vasa för att organisera sig och sälja festmärken. Därefter marscherade 
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man till abborrön för tal och levande musik. 1923 organiserade man återigen samma 

demonstrationståg men då tågade man till Brändö sportplan.   

 Bägge demonstrationerna hade en geografisk aspekt. Givet att bägge 

demonstrationerna hölls med tre månaders utrymme och att dess marschorder är i två olika 

väderriktningar med två olika mål försökte man skapa en heltäckande yta. Av praktiska skäl så 

vore det inte logiskt för exempelvis Brändö arbetarförening och Dragnäsbäcks arbetarförening 

att först marschera in till Folkets Hus på berggatan i Vasa centrum, vidare till finska 

Työväentalo och sedan tillbaka till Brändö. Förfarandet handlade om att etablera tre 

huvudsakliga aspekter. För yttervänstern efter 1921 handlade de om att först och främst befästa 

sig själva som ägare av demonstrationer och manifestationer. För det andra handlade 

förfarandet om styrkeförhållande, man ville visa upp sin solidaritet och styrka för sig själva 

samt för det omkringliggande samhället. För det tredje var det för den finlandssvenska 

yttervänstern deras praktiska sätt att visa sig solidariska över språkgränserna. Det är med andra 

ord vid marscherna och programmen som det finska och det svenska beblandas och man umgås 

över språkgränserna på ett offentligt sätt. Detta exemplifierar också det som var viktigare för 

dem, nämligen klasskampen var viktigare än språkfrågan. Men språket var oundvikligt för 

radikaliseringen och för uppmaning till solidaritet, vilket ledde till att språkfrågan utmynnades 

i andra frågor såsom nationalitetsfrågan. Detta gällde även de svenskspråkiga och man kan 

således dra slutsatsen att det finlandssvenska bidraget inte kontrasterade mot den finska, utan 

var i detta fall en del av den större, finländska vänstersocialismen och i förlängning, 

kommunismen.  

4.5. Alla med! 

Eftersom föreningen och redaktionen för Folkbladet  hade en gemensam målgrupp behövde 

den vara flexibel och bilda ett gemensamt tak för yttervänstern. Även om det vänstern var 

fragmenterat och splittrat var behovet av svensk enighet stor i Vasa, vilket åskådliggörs i vad 

tidningarna publicerade.      

 Folkbladet hade gjort sin markering relativt tidigt med att tillskriva sig själv som 

”enda svenskspråkiga socialistiska tidning i norra Finland...” 19.9.1919.256 Tidningen hade 

således tagit avstånd från att ha tillskrivit sig själv som ”enda svenskspråkiga soc.dem. tidning 
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i norra Finland.”257 Exempelvis underteckningen ”Pseudonym” skriver under 1920 ett flertal 

artiklar vilka påminde mycket om syndikalistisk ideologi. Första gången ”pseudonym” 

publicerades var 14.1.1920  med artikeln ”Socialismens uppgift”. Denna artikel kunde ses som 

en stark fortsättning på röd revanschvilja och behovet av en omorganisering. ”...Skulle 

arbetarna i overksamhet bida socialismens bebådande ankomst bleve resultatet kapitalismens 

triumf i en vär(l)dsförtärande, kulturmördande trustkonkurrens, som slutade i fullkomligt 

barbari.”.258 I sitt påstående, och artikeln i sin helhet, förkastade skribenten reformism och 

socialdemokrati. Fortsättningsvis påpekade skribenten behovet av kamp, det är en kamp som 

har och kan komma att kräva mera liv. Den enda utvägen som skribenten själv fann som 

oundviklig var att arbetarna själva skulle tillägna sig produktionen, inte bara genom kontroll 

utan även förvalta och driva den. Metodiken lämnas något vagt men i en senare artikel av 

”pseudonym” utvecklades detta. Genom att ersätta statsmakten med arbetarorganisationer som 

styr produktionen skulle socialismen kunna uppnås.259  Skribenten anfaller i skarpa ordalag alla 

former av demokrati i fransk, engelsk, svensk och vit–rysk tappning. Även så valförrättningen 

i Finland kritiserades på så vis att dess ekonomiska aspekt omöjliggör det för arbetarklassen att 

delta på samma villkor som arbetsgivarna. Demokratin är således inte optimal eller 

eftersträvansvärd sett ur arbetarrörelsens synvinkel.260 Även om ”Pseudonym” kallar sig själv 

socialist är hans åsikt syndikalistiskt laddad. Det enda som avviker i en typisk syndikalistisk 

samhällssyn är att ”pseudonym” även tillskriver behovet av enhetlighet, både på det urbana och 

rurala planet. Intressant nog påpekade ”Pseudonym” att det var bäst att anpassa sig efter behov. 

Skribenten medgav att en enhällig metod för att uppnå målet inte var möjligt, eftersom nivåerna 

skiljde sig från varandra. Såsom ”pseudonym” själv återger; ”Detaljerna bli här olika, men 

principen i stort kan gemensamt utformas.”261    

 Samtidigt som man kan påstå att ”pseudonym” var en anomalitet är skribenten 

ändå beskrivande för hur man såg på behovet av samhörighet. Även om det förekom andra 

åsyner och ideologiska skillnader lät man de presenteras, så länge de stod vänster om 

socialdemokratin. Ett annat belägg för detta påstående var inlägget ”Proklamation av världens 
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industriarbetares allmänna försvarskommitté” från 7.6.1920. Insändaren var skriven av 

Industrial Workers of the Worlds (I.W.W):s sekreterare, W:n D. Haywood. Artikeln 

uppmanade läsarna till fem ytterst specifika handlingar. För det första skulle läsarna inte 

emigrera till U.S.A. eftersom det gödde de amerikanska kapitalisterna med arbetskraft. För det 

andra skulle man vägra lossning eller lastning av amerikanska fartyg. För det tredje skulle man 

vägra betjäna eller tillmötesgå amerikanare som besökte Finland. För det fjärde skulle man 

uppmärksamma förföljelsen av I.W.W.:s medlemmar och slutligen vägra köpa amerikanska 

varor och organisera protestmöten.262 Det faktum att Haywoods artikel återgetts i sin helhet 

med dessa uppmaningar talade för två möjligheter. Å ena sidan var Folkbladets redaktion 

väldigt öppen och inbjudande till en bred diskussion angående vänstersocialism och 

kommunism. Detta förstärks av att man i andra artiklar skriver mycket gott om Haywood som 

en räddare av den amerikanska arbetarklassens verksamhet.263 Den andra möjligheten var att 

den finlandssvenska kommunismen drogs mot en mer syndikalistisk inriktning men som inte 

lyckades slå igenom i Vasa sv. arbetareförening eller den lokala nivån i sin helhet. Föreningens 

protokoll talade inte för att det skulle förekommit aspirationer eller praktiska försök på att 

omsätta sådana idéer som presenterades i Folkbladet enligt Haywoods uppmaningar. Jämfört 

med Vapaa Sana var man klart mera avhållsam till sådant som benämndes som syndikalistiskt. 

Redan 1918 publicerades en recension där skribenten ifrågasatte uppsättandet av en pjäs med 

syndikalistiska och idealistiska idéer i arbetarteatrarna.264 Något senare publicerades ett brev 

från ”Toveri” som ifrågasätter Haywood eftersom han inte kunde behärska de marxistiska 

teorierna. 265 Likaså i Folkbladet återgav man en artikel skriven av ”Hillding” som utgav sig 

vara från Sverige som anföll ytterst hätskt den syndikalistiska sammanslutningen i Sverige. 

Hillding ansåg exempelvis att syndikalisterna helt enkelt saknade någon konkret långsiktig 

metod som skulle kunna omkullkasta kapitalismen.266   

 Sett ur föreningens synvinkel var det även viktigt med inkludering och 

exkludering. Även om man kan argumentera för att brottet med SDP var en markering för 

föreningens strävan mot vänstersocialism är den inte slutgiltig. Ur verksamhetsberättelsen för 
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1924 uppmärksammas en motsträvighet mellan föreningen och dess underföreningar. 1924 

hade en av dess underföreningar, ”F.S.J. Verkstadsarb. facket”, ställt sig i opposition gentemot 

utfärder under sommarmånaderna. Denna avdelnings opposition varnades av föreningen och 

agerade som exempel på hur föreningen hade för ställning gentemot de andra 

underföreningarna, fackavdelningarna och underklubbarna. 267 Exemplet var tydligt gjort i ett 

syfte att etablera hierarkin, eftersom ovannämnda fackavdelning hade tillgång till lokalen för 

att hålla möten i. Varningens syfte handlade om att samtliga föreningar höll sig till 

moderföreningens, Vasa sv. Arbetarförenings, mål och syfte annars löpte de risk att uteslutas 

ur gemenskapen.     
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5. Sammanfattning 

Avhandlingen visar på att Vasa sv. arbetareförening och Folkbladet inte passade in i Engmans 

tolkning av den svenska arbetarrörelsen. Engman syftar till att det fanns två dämpande faktorer 

hos radikaliseringen av finlandssvenskarna. För det första i de så kallade svenskbygderna 

dämpades den finska radikaliseringen tack vare behovet av en klassöverskridande svensk 

samhörighet, det vill säga klasserna ville försvara svenskans ställning mot finskt övertagande. 

Den andra faktorn var de gamla, rådande patriarkala strukturerna i slutna miljöer där den 

svenskspråkiga arbetsstyrkan hållit ihop flera generationer i samma samhälle.268 Vasa passade 

inte direkt in i denna modell eftersom staden utvecklats relativt tidigt till en tvåspråkig stad där 

det finska språket började i allt större utsträckning dominera. Trots det så finner man varken i 

Folkbladet, föreningens protokoll eller i dess handlingssätt någon antydan till att de 

finlandssvenska arbetarna i Vasa ansåg sig språkligt hotade, förutom då de svenska arbetarna 

bryter sig loss från den von Wrightska föreningen. Även detta brott kan tolkas, nämligen låg 

huvudorsaken i språk, ideologi eller båda?   

 I denna avhandling har jag undersökt huruvida den finlandssvenska yttervänstern 

passade in i den finländska kommunismen. Genom att visa exempel på när den finska och 

finlandssvenska kommunismen liknade eller avvek från varandra har kommit fram till 

slutsatsen om att det finlandssvenska bidraget till den finländska kommunismen är säreget. Jag 

vågar tala för en finlandssvensk kommunism eftersom den inte passade in i den finländska 

majoritetsnationalistiska socialismen. Detta synliggörs i exempelvis FSAP misstro till 

Folkbladet medan man ändå tilläts att grunda ett svenskspråkigt kretsorgan.  FKP hade själv 

partimedlemmar med finlandssvenskt påbrå såsom Edvard Gylling och Uno Vistbacka, där den 

sistnämnde innehade en nyckelroll i att skapa klassmedvetenhet för finlandssvenskar i FKP:s 

regi. Likaså kunde beskrivas Wallenius som arbetade för tredje internationalen och senare för 

FKP på heltid. Likväl dröjde FKP med att arbeta fram eller ta ställning till frågor som var av 

explicit finlandssvenskt intresse. FKP och FSAP hade med andra ord utgått från att deras 

program tillämpades bäst på det finska majoritetsnationalistiska planet. Den fråga som tycktes 

enligt Folkbladet och den svenska socialdemokratiska kretsorganisationens vara av allra största 

vikt var Ålandsfrågan. I mitt material har jag inte stött på någon svenskspråkig 

kretsorganisation som skulle brutit med SDP på grund av Ålandsfrågan vilket stärker tesen om 
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att Vasa var unikt för finlandssvenskarna. Forsman påpekade att det hela tiden förelåg ett brott 

mellan kretsorganisationen, kretsorganet och arbetarföreningen efter SDP:s partikongress 

1919.269 Likväl följde man inte deras finska motsvarigheter i Vasa som tidigare hade kapat 

banden till SDP, utan man höll sig till SDP ända fram tills Dorpatfreden och partistyrelsens 

utlåtande gällande ålandsfrågan.    

 En annan slutsats som är värd att nämnas är vem som stod för kontinuitet och det 

nya. I och med kretsorganisationens brott var det viktigaste att Vasa sv. arbetareförening följde 

med eftersom hela den svenska arbetarrörelsens identitet i Vasa kretsade kring Folkets Hus. 

Det var därför första–majdemonstrationerna följde samma mönster som de gjort tidigare, och 

det var i Folkets Hus man samlades för att hålla möten och soaréer. Om den kontinuiteten 

behölls kunde individer som inte nödvändigtvis var övertygade att brottet med SDP var rätt 

återvända, vilket några också gjorde. Det nya representerades av Folkbladet och 

ungdomsklubbens roll, eftersom det var huvudsakligen ungdomsklubben som aktiverades av 

förändringen. Folkbladet i sin tur skärpte retoriken och blev mer ensidig i sina artiklar vartefter 

åren gick.      

 Påståendet om att den finlandssvenska kommunismen var säregen måste dock 

hållas med förbehållningen att den finlandssvenska kommunismen aktivt arbetade för att passa 

in i den finska majoritetsnationalistiska socialismen. Aktörerna i Vasa sv. arbetareförening, 

Folkbladet och fackföreningarna samt dess förbund visste mycket väl om att de inte var starka 

nog utan sina finska motsvarigheter. För att experimentera med det påståendet räcker det med 

att se på arbetskonflikten i Metvikens mekaniska verkstad. I det fall att strejken endast skulle 

utförts av svenskspråkiga arbetare skulle jag våga påstå att strejken knappast vore långvarig.  

 Jag har i min undersökning kommit mycket på spår som vore värt att undersöka 

mera, exempelvis svensk kommunistisk litteratur som inhämtades från Sverige till Åbo och 

Vasa. Detta förstärks även av att efter 1918 hade många röda flytt över till Sverige från Vasa 

län, varav några återvände efter att amnesti börjat ges ut i större utsträckning. En annan mycket 

väsentlig fråga vore att se på finlandssvenskarna i Jakobstad som ställdes inför en liknande 

utmaning som de svenska i Vasa men präglades mycket starkare av språkbarriären. Trots det 

skedde en serie arbetskonflikter i både hamnarna och bland metallarbetare samtidigt som det 

pågår arbetskonflikter i Vasa 1921. En annan fråga vore att undersöka utvecklingen av de 
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svenska socialistiska arbetarföreningarna i Helsingfors, på Åland, Hangö, Jakobstad och i Åbo, 

samtliga orter omnämns under 1922 och 1923. Därtill innehåller materialet hänvisningar till 

oroligheter på orterna Kaskö, Kristinestad och Jakobstad vilket vore ytterst intressant givet den 

språkliga och landsbygdsbetonade omständigheterna orterna befann sig i. Framför allt i Kaskö 

hade skribenten ”röd” lagt fram en mängd intressanta konflikter på orten däribland svenska 

arbetare, den borgerliga pressen med Kaskö Tidning, skyddskåren och metodistförsamlingen.270 

Utgående från Vasabladet lär det även ha förekommit intensivt utbyte med litteratur och 

flygblad mellan Umeå, Sundsvall och Jakobstad, vilket i sig också talar för att ett 

kommunistiskt nätverk existerade där Österbotten var centralt.271 I mitt material nämns, dock 

som en minnesberättelse, att korrespondensen mellan framför allt Åbo och Vasa ha varit 

omfattande mellan arbetarföreningarna. En annan facklig, svensk aktör som vore intressant att 

uppfölja skulle vara Frans Staaf, som under våren 1922 reste omkring i de svenska bygderna 

Dalsbruk, Åminnefors, Fiskars, Mathildedal, Björkboda, Pargas och Åbo.272 Även ett föremål 

som vore värt att undersöka var konflikten mellan stad och landsbygd inom den svenska 

vänstern, eftersom materialet antydde mycket på konflikter mellan centrum och periferi. 
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