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Abstrakt:
1920-talet i Europa var tiden för återuppbyggnad efter första världskriget. Samtidigt som en del 
av de europeiska staternas ledare försökte återuppbygga sina länder  och återupprätta  bättre 
förbindelser  med  andra  stater,  planerade  Benito  Mussolini  en  kupp  i  Italien  och  tog  över 
makten efter marschen mot Rom 1922. Efter detta blev fascismen känd och antifascismen växte 
fram runt om i världen, i flera olika politiska partier. Den här avhandlingen är en studie av  
framväxten  av  en  antifascistisk  positionering  bland finlandssvenska socialdemokrater  under 
1920-talet.  Undersökningen  fokuserar  på  den  socialdemokratiska  tidningen  Arbetarbladets  
behandling av fascismen mellan 1921 och 1929.  De digitaliserade artiklarna är  hämtade ur 
Historiska  Tidningsbiblioteket.  I  avhandlingen  granskar  jag  hur  man  i  Arbetarbladet  
porträtterar  fascismen  och  Mussolini,  samt  om det  sker  någon  noterbar  förändring  mellan 
periodens  början  och  slut,  eller  när  det  sker  någonting  annat  märkvärdigt  i  världen  eller 
hemlandet, exempelvis i samband med tioårsminnet av inbördeskriget 1928. Andan i artiklarna 
förändrades mycket litet under åren. Några gånger kunde man ana en djupare ilska: artiklarna  
om mordet  på  Giacomo Matteotti  gav  upphov till  förakt  och  skribenterna  i  Arbetarbladet  
ställde sig på Matteottis sida, den antifascistiska sidan av kartan. Artiklarna presenteras först  
kronologiskt i avhandlingen, där jag kort berättar vad som skrevs och hur. I kapitel fyra har jag  
delat upp artiklarna i teman, och det vanligaste temat är förstås Italien och Mussolini, men även 
Matteotti  och  andra  politiska  mord  är  ofta  representerade.  Den  kronologiska  delen  är  den 
huvudsakliga  forskningen,  och  eftersom  ämnet  i  sig  är  outforskat  hoppas  jag  att  min 
kronologiska  studie  kan  fungera  som  bas  för  kommande  forskning.  Den  finlandssvenska 
socialdemokratins historia är ännu ganska outforskad, och i många historieböcker hittar man 
ingenting om ämnet. Den här avhandlingen kombinerar den finlandssvenska arbetarrörelsens 
socialdemokratiska tidning med fascism och antifascism.
1920-talet var kaotiskt både i Finland och Europa. I Finland måste socialdemokraterna kämpa 
för sin  position och arbetarna mot kommunisterna och samtidigt  försvara sig  mot den mer 
extrema högern. Dessutom fanns Sovjetunionen på andra sidan gränsen, och medan de finska 
kommunisterna fick stöd därifrån, hade socialdemokraterna inget stöd alls. När fascismen växte 
fram i Italien och började spridas runt om i Europa, ökade också medvetenheten om ämnet och 
antifascismen blev starkare. Också mängden artiklar om fascism ökade år för år. 

Nyckelord: antifascism, fascism, finlandssvensk, socialdemokrati, textanalys, 
begreppshistoria, digital historia 
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Cia Gustafsson

1 Inledning

I Europa rådde det på 1920-talet en allmän aldrig mera krig-stämning, som hade sina rötter i  

Versaillesfreden och grundadet av Nationernas Förbund. Samtidigt som man byggde upp det 

efterkrigstida Europa, som låg i spillror på många plan, frodades högerextremismen i Italien. 

Benito  Mussolini  var  grundaren  av  det  vi  idag  betraktar  som  fascism,  först  som 

premiärminister för Italien, sedan som fascismens ledare. Fascismen och högerextremismen 

växte också fram i andra delar av Europa, och i Finland såg man detta i både den rådande 

antikommunistiska andan på politisk nivå och den allt mer ökande mängden vita skyddskårer 

och  andra  antikommunistiska  rörelser,  bland  annat  den  i  slutet  av  1920-talet  grundade 

Lapporörelsen.  Trots detta fanns det  ändå både finska kommunister och socialdemokrater. 

Socialdemokraterna  var  något  mer  accepterade,  men  nästan  alla  skydde  kommunisterna 

förutom  kommunisterna  själva.  Dessutom  kallade  kommunisterna  socialdemokraterna  för 

socialfascister.1 Det fanns flera motsättningar mellan röda och vita i  det nya självständiga 

Finland på 1920-talet, och under Lapporörelsens tid blev kontroversen starkare än tidigare. De 

vita  skyddskårerna  väckte  oro  bland  vänsterpartierna,  vilket  även  ses  i  tidningen 

Arbetarbladets  artiklar. Skyddskårerna var också involverade, officiellt eller inofficiellt, i så 

gott som allt den radikala högern i Finland höll på med.2 Arbetarbladet var en finlandssvensk 

socialdemokratisk tidning, och tidningen kan även kallas för antifascistisk. I denna avhandling 

kommer jag att granska Arbetarbladets artiklar om fascism. 

1.1 Syfte och frågeställning

Denna  avhandling  är  en  studie  av  tidningen  Arbetarbladet,  en  socialdemokratisk 

arbetartidning som utgavs mellan 1919 och 1949, och en undersökning av hur man i tidningen 

använde begreppet fascism. Syftet är att se hur det tillämpades och om något förändrades 

under den tidsperiod som granskas i avhandlingen genom att analysera artiklarna och granska 

dem ur ett samtida perspektiv. Ordet fascism har använts som skällsord för att beteckna det 

man själv ogillar och det som man själv inte är, till exempel begreppet ”socialfascist”. Jag vill 

i min avhandling också granska om man i Arbetarbladet använder ordet fascist som skällsord 

och om begreppet förändras under årens lopp. Avhandlingen är kronologiskt upplagd, vilket 

också har gett att samtidigt granska fascismens frammarsch i Europa. Varje år har ett eget 

1 Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi, Finlands politiska historia 1809–2009 (Helsingfors 2009), s.
200.
2 Oula Silvennoinen, Marko Tikka, Aapo Roselius, Suomalaiset Fasistit. Mustan sarastuksen airuet (Helsingfors 
2017), s. 210. 
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delakapitel, där jag presenterar och går igenom artiklarna som jag hittat, och i kapitel fyra 

lyfter jag fram ofta  återkommande teman och likheter  mellan artiklarna,  oberoende av år. 

Utgångspunkten för den här avhandlingen är tidningen  Arbetarbladets  artiklar mellan 1921 

och  1929  och  sökordet  ”fascism”.  Det  är  en  undersökning  av  de  tidningsartiklar  som 

behandlar fascismen i både Italien och det övriga Europa – hur fascistiska personer, händelser 

och dåd framställs. 

Forskningsfrågan  är  om  Arbetarbladets  porträttering  och beskrivning av  fascismen 

förändras mellan 1921 och 1929. Avsikten är att granska fascismen från den finlandssvenska 

arbetarrörelsens sida snarare än att redogöra för fascismens frammarsch i sig. Utgående från 

dessa punkter är det viktigt att ta hänsyn till Finlands politiska atmosfär på 1920-talet, så att 

det blir möjligt att granska artiklarna mot den rådande andan: exempelvis då Finland firade 

sin tioåriga självständighet,  den socialdemokratiska minoritetsregeringen 1927 – fanns det 

någon särskild  stämning i  artiklarna just  då? 1920-talets  Europa kommer att  presenteras i 

kapitel 2, men även där kommer fokus att ligga på både Finland och Italien, eftersom det är 

dessa två länder som är centrala för avhandlingen. Fascismen granskas ur socialdemokratisk 

synpunkt  genom  Arbetarbladets  artiklar.  Frågeställningen skulle  i  kort  kunna återges  som 

följande: Hur diskuterade man fascismen i Arbetarbladet? 

Dessutom har  inte  den  finlandssvenska  socialdemokratins  perspektiv  på  fascismen 

undersökts  tidigare,  och  med  min  pro  gradu-avhandling  vill  jag  belysa  en  politisk 

åsiktsriktning som inte tidigare förekommit i finländsk politisk historisk forskning. Den finska 

socialdemokratins  historia,  liksom också  antifascistiska  drag  är  mer  undersökt.  Liknande 

forskning  finns,  men  den  tar  oftast  formen  av  en  mer  allmänhistorisk  granskning  av 

socialdemokratisk antifascism. Hit hör bland annat Matias Kaihovirtas och Mats Wickströms 

texter, som diskuteras närmare i kapitlet om tidigare forskning. 

1.2 Material och avgränsning

Avhandlingen bygger på tidningsartiklar ur databasen Historiska Tidningsbiblioteket3. Det är 

färdigt digitaliserade artiklar,  och det är värt  att  tala för digitaliseringen: hur träffsäkra är 

sökorden? Redan med ett sökord, ”fascism”, får man upp hundratals artiklar, men det finns 

alltid en risk för att många blir oupptäckta. Men digitaliseringen har definitivt varit till hjälp, 

eftersom man genom att läsa original eller mikrofilmer möjligtvis inte heller skulle kunna 

3 <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search>, 27.11.2018. 
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hitta så här mycket material. Som forskare kan man aldrig säga att man hittat och använt sig 

av varje källa,  och det påstår inte heller  jag.  Historia i  en digital  värld  är ett  webbaserat 

bokprojekt4 med syfte att belysa frågor som den digitala utvecklingen väcker. Fokus ligger på 

historisk  forskning  och  frågor  om  hur  gammalt  historiskt  material  bör  bevaras.  Jessica 

Parland-von Essen och Kenneth Nyberg är projektets initiativtagare och viktigaste författare. I 

en  av  deras  digitala  texter5,  som  har  samma  namn  som  projektet,  anges  motiven  till 

digitaliseringen. Den digitala utvecklingen har för historiker betytt  en förändring från den 

tidigare bristen på källmaterial till dagens överflöd. Parland-von Essen diskuterar historikerns 

nya,  förbättrade  sökmöjligheter  som dock  får  metodologiska  konsekvenser  i  och  med  att 

materialmängden  ökas.  Parland-von  Essen  har  också  i  Historisk  Tidskrift  för  Finland 

diskuterat historia och historikerns arbete i en medial revolution.6

Avgränsningen av  tidsperioden är  tydlig:  den  börjar  när  fascism för  första  gången 

nämns i  Arbetarbladet  och slutar vid Lapporörelsens mobilisering i  Finland 1929. Att  jag 

avslutar med Lapporörelsens mobilisering bör förklaras. Eftersom avsikten med avhandlingen 

är att granska hur man i Arbetarbladet diskuterade fascismens frammarsch i Europa, känns det 

lämpligt att avsluta just där fascismen i Finland kulminerar i en känd och organiserad rörelse. 

Även om Italien spelar en stor roll, så är Arbetarbladet en finländsk tidning och när fascismen 

förkroppsligas i det egna hemlandet kan man tänka att frammarschen var över, att allvaret 

började. 

Det antal träffar som kommer upp med sökordet fascism är sammanlagt 315, och det 

totala antal som analyseras är 185 stycken. Nedskalning har jag gjort genom att enbart välja 

artiklar skrivna och publicerade av  Arbetarbladet, alltså inte reportage eller texter som man 

lånat såvida de inte innehåller kommentarer eller kritik från Arbetarbladets skribenter eller på 

något annat vis anknyter till en tidigare artikel. Dessutom har jag tagit med några resebrev och 

insändare,  antingen  på  grund  av  att  de  är  skrivna  av  någon  viktig  person  inom  den 

finlandssvenska  arbetarkretsen,  eller  för  att  Arbetarbladet  därefter  själv  svarar  på  texten. 

Kortare notiser har också inkluderats då de gäller samma tema eller en person som nämnts 

flera gånger tidigare. Läsaren bör även notera att då det under artikeln finns ett namn, initialer 

eller en signatur har jag inkluderat också dessa i min egen text, men såvida skribentens namn 

inte  kommer fram tar  jag inte  upp det.  Rubrikerna finns med i  de fall  de är  tydliga och 

4 <https://digihist.se/ >, 19.9.2019.
5 <https://digihist.files.wordpress.com/2014/05/hdv_v1_0_1.pdf >, 19.9.2019. 
6 Jessica Parland-von Essen, ”När historiens blad smulas sönder. Historia och historikerns arbete i en medial 

revolution”, Historisk Tidskrift för Finland, 102:4 (2017), s. 785-792.
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informativa – till  exempel  kortare  texter  eller  notiser  har mer sällan rubriker.  I  dessa fall 

skriver jag inte heller ut att det saknas rubrik. I fotnoterna hittas dock fullständiga referenser 

med skribent, rubrik (såvida de är kända) samt datum. I tabellen nedan har jag demonstrerat 

mängden artiklar  per  år,  varav  den ena  stapeln  visar  mängden träffar  per  år  i  Historiska 

Tidningsbiblioteket  medan  den  andra  visar  mängden  artiklar  per  år  som  är  medtagna  i 

avhandlingen. Mängden artiklar per år stiger alltså synligt, även om det fluktuerar och vissa år 

sjunker antalet för att igen stiga till följande år. 

Antalet artiklar per år i Historiska Tidningsbiblioteket samt antalet artiklar medtagna i 

avhandlingen

1.3 Metod och teori

Denna  avhandling  är  en  undersökning  av  ett  specifikt  ämne  i  en  specifik  tidning,  vilket 

innebär att den traditionella textanalysen är en lämplig metod. Artiklarna granskas ingående 

och  analyseras  och  placeras  sedan  in  i  sammanhanget  och  tidsperioden,  vilket  redan 

diskuterades kort i kapitel 1.1. Även om det rör sig om 185 artiklar så passar den kvalitativa 

metoden,  eftersom  avsikten  är  att  placera  in  dem  på  1920-talets  politiska  karta. 

Utgångspunkten för denna metod är att texter överlag säger något om sin samtid, vilket jag 

också hoppas kunna utnyttja som grund för min avhandling.7

7 Louise Berglund, Agneta Ney, Historikerns Hantverk. Om historieskrivning, teori och metod (Lund 2015), s. 
160. 
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Avhandlingen går även att kategorisera som begreppshistoria, eftersom jag granskar ett 

begrepp, hur det används, förändras och tolkas. Begreppshistoria har diskuterats den 1 januari 

2007 i  Historisk Tidskrft för Finland, i Jani Marjanens artikel ”Begreppshistoria i Finland”.8 

Marjanen  presenterar  de  främsta  forskarna  inom  begreppshistoria,  bland  annat  Quentin 

Skinner,  och  de  mest  centrala  verken,  såsom  Käsitteet  liikkeessä.  Suomen  poliittisen  

kulttuurin käsitehistoria (Begrepp i rörelse. Den finska politiska kulturens begreppshistoria)9, 

som handlar om hur olika politiska begrepp används i finsk kontext. Marjanens text är inte 

enligt  honom själv  någon heltäckande kartläggning om begreppshistoria  i  Finland,  utan  i 

stället  lägger  han  fram  viktiga  exempel  på  hur  begreppshistoria  behandlats  i  Finland. 

Begreppshistoria är enligt Marjanen ett omtvistat begrepp, och han vill inte ge en definition på 

begreppshistoria, utan konstaterar att den nyare forskning som klassas som begreppshistorisk 

är både tematiskt och metodologiskt varierande. En gemensam faktor är strävan att studera 

språklig  förändring.  Avslutningsvis  överväger  Marjanen  olika  möjligheter  till  vidare 

begreppshistorisk forskning i Finland, och han ser tre olika utvecklingslinjer, varav en är att 

följa  traditionen med politiska  nyckelbegrepp så som ”demokrati”,  eller  också så  kallade 

rörelsebegrepp, såsom marxism och andra -ismer.10 Jag anser att fascismen kan ses som en av 

dessa -ismer, och därför har jag klassat avhandlingen som begreppshistorisk.

1.4 Tidigare forskning

Fascism är ett välutforskat ämne bland historiker, medan antifascism däremot är ett område 

som ännu inte är lika utforskat, särskilt inte den finska eller den nordiska. I Historisk Tidskrift  

för  Finland 1/2017 behandlas  antifascismen i  Norden.  Den här  avhandlingen är  också en 

undersökning ur  ett  antifascistiskt  perspektiv,  eftersom jag utgår  från den finlandssvenska 

arbetarkretsen, som ju är tydligt antifascistisk. Kasper Braskén, Matias Kaihovirta och Mats 

Wickström har i Historisk Tidskrift för Finland skrivit artikeln Antifascismen i Norden11, och 

Ann-Catrin  Östman har  diskuterat  boken  Suomalaiset  fasistit.  Mustan sarastuksen airuet12 

skriven  av  Oula  Silvennoinen,  Marko  Tikka  och  Aapo  Roselius.  Verket  beskriver  den 

8 Jani Marjanen, ”Begreppshistoria i Finland”, Historisk Tidskrift för Finland, 1/2007.
9 Kari Saastamoinen, Kyösti Pekonen, Pauli Kettunen, Tuija Pulkkinen, Ilkka Liikanen, Henrik Stenius, Ismo 

Pohjantammi, Eeva Aarnio, Kari Palonen, Risto Alapuro, Matti Hyvärinen (red.), Käsitteet liikkeessä. 
Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (Tammerfors 2003). 

10 Marjanen, ”Begreppshistoria i Finland”, s. 138, 139. 
11 Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström, ”Antifascismen i Norden”, Historisk Tidskrift för 

Finland, 102:1, (2017).
12 Ann-Catrin Östman, ”Oula Silvennoinen, Marko Tikka, Aapo Roselius, Suomalaiset Fasistit. Mustan 

sarastuksen airuet”,  Historisk Tidskrift för Finland, 102:1, (2017).
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finländska fascismen, både ideologin i sig och vad de finska fascisterna ville uppnå, samt 

behandlar personer, tankar och åtgärder.13 Detta är också det första verket som handlar om den 

mellankrigstida  fascismen  i  Finland.  Det  mest  relevanta  är  den  socialdemokratiska 

antifascismen och andra nationella minoriteters antifascism om man beaktar forskningsläget. 

Detta diskuteras också i samma nummer av Historisk Tidskrift för Finland som jag redan har 

nämnt.  Victor  Lundberg  och  Johan  A.  Lundin  har  skrivit  artikeln  ”Antifascismens  fält. 

Empiriska  exempel  från  Sverige  1924–1945”14,  som behandlar  fascismen  och nazismen  i 

Sverige. På samma sätt som i Finland finns det sparsamt med forskning om hur fascismen 

bemöttes i Sverige, trots att  man i  den svenska arbetarrörelsen gav uttryck för öppen och 

konfrontativ antifascism. 

Nigel Copsey, historiker och specialist på fascism och antifascism, har skrivit verket 

Anti-Fascism  in  Britain15 och  tillsammans  med  Andrzej  Olechnowicz  Varieties  of  Anti-

Fascism. Britain in the Inter-War Period16. Ett liknande verk är Larry Ceplairs  Under the  

Shadow of War. Fascism, Anti-Fascism, and Marxists, 1918–193917. Giovanni Capoccia har i 

sitt  verk  Defending  Democracy.  Reactions  to  Extremism  in  Interwar  Europe18 diskuterat 

fascismen  som  ett  hot  mot  demokratin  i  Europa,  och  även  om  ordet  antifascism  inte 

uttryckligen  anges  i  titeln  kan  man  ändå  klassa  verket  som antifascistiskt.  I  de  nordiska 

länderna och i Finland är antifascismen alltså mycket mindre utforskad än i resten av världen.

Fascism är således ett ämne som tagits upp mycket oftare inom historieforskningen, 

med  mycket  grundläggande  verk,  såsom  Walter  Laqueurs  bok  Fascism:  Past,  Present,  

Future19, som presenterar den fascistiska ideologin och läror och diskuterar hur fascismen ser 

ut idag och kan komma att se ut i framtiden. Laqueur jämför även kontinuerligt det nazistiska 

Tyskland och det fascistiska Italien. Ett annat verk som behandlar fascismens ideologi snarare 

än personer och händelser är Dave Rentons  Fascism: Theory and Practice20. Det finns en 

uppsjö av böcker och avhandlingar om fascism, antingen som teori, eller som snarare inriktats 

13 Oula Silvennoinen, Marko Tikka, Aapo Roselius, Suomalaiset Fasistit. Mustan sarastuksen airuet. 
14 Victor Lundberg, Johan A. Lundin, ”Antifascismens fält. Empiriska exempel från Sverige 1924–1945”, 

Historisk Tidskrift för Finland, 102:1, (2017).
15  Nigel Copsey, Anti-Fascism in Britain (New York 2000). 
16  Nigel Copsey,  Andrzej Olechnowicz,  Varieties of Anti-Fascism. Britain in the Inter-War Period (London 

2010). 
17 Larry Ceplair, Under the Shadow of War. Fascism, Anti-Fascism, and Marxists, 1918–1939 (New York 

1987).
18  Giovanni Capoccia, Defending democracy. Reactions to Extremism in Interwar Europe (Baltimore & 

London 2005).
19 Walter Laqueur, Fascism: Past, Present, Future (Oxford 1996). 
20 Dave Renton, Fascism: Theory and Practice (London 1999). 
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på till exempel Italien eller något annat specifikt område. Ulf Lindström har skrivit Fascism 

in  Scandinavia  1920–194021,  som bygger  på  hans  tidigare  doktorsavhandling  om samma 

ämne. Fascism: Comparison and Definition22 av Stanley G. Payne är ett verk som går igenom 

diskussionerna kring ämnet fascism och Payne kommer med kritik och för en genomgående 

dialog om olika fascistiska regimer.

Den  andra  delen  i  denna  avhandling  utgår  från  socialdemokrati  och  det 

finlandssvenska arbetarpartiet.  Här finns ett  verk som är  mer betydelsefullt  än alla  andra: 

Anna Bondestams och Alf-Erik Helsings  Som en stubbe i en stubbåker: Finlands svenska  

Arbetarförbund 1899–197423, som går igenom det finlandssvenska arbetarförbundets historia 

år  för  år,  diskuterar  personer,  händelser,  tidningar,  alltså  allt  det  som  arbetarförbundet 

påverkade och påverkades av. Detta verk har också varit till stor hjälp i min egen avhandling, 

men Bondestams och Helsings bok är en förbundshistorik, inte vetenskaplig historieforskning. 

Finsk samhällshistoria är i övrigt väl  utforskad och det finns otaliga verk att välja mellan,  

beroende på om man vill fokusera på det finlandssvenska, mer politiska, eller det purfinska. 

Ett betydelsefullt verk är Henrik Meinanders Nationalstaten. Finlands svenskhet 1922–201524, 

där  Meinander  skildrar  hur  den  svenska  identiteten  byggts  upp  efter  ryska  tiden  och 

självständigheten.  Denna  är  också  i  sig  viktig  för  min  avhandling  eftersom  Meinander 

diskuterar  det  svenska  Finland.  Meinander  har  också  skrivit  ett  antal  andra  böcker  om 

Finlands historia, bland annat nummer fyra i serien  Finlands historia 1-425, där nummer 4 

omspänner  tiden  mellan  1917  och  2000.  Ett  annat  allmännyttigt  verk  av  Meinander  är 

Finlands  historia.  Linjer,  strukturer,  vändpunkter26,  där  Finlands  historia  gås  systematiskt 

igenom  ända  från  landets  första  invånare  till  Finlands  ställning  som  medlemsstat  i  EU. 

Avslutningsvis är Finlands politiska historia 1809–2009 av Osmo Jussila, Seppo Hentilä och 

Jukka  Nevakivi  ett  verk  som  också  behandlar  den  finska  kommunismen  och 

antikommunismen samt fascismen: författarna går igenom hela 1920-talet. Trots att alla dessa 

verk  anses  vara,  och  är  i  viss  mån,  allmänna  och  täckande,  har  den  finlandssvenska 

arbetarrörelsen  utlämnas  helt.  Detta  gäller  speciellt  Meinanders  Nationalstaten –  där  sägs 

ingenting  om finlandssvensk kommunism eller  finlandssvensk socialdemokrati.  Inte  heller 

21 Ulf Lindström, Fascism in Scandinavia (Stockholm 1985). 
22 Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition (Wisconsin 1983). 
23 Anna Bondestam, Alf-Erik Helsing, Som en stubbe i en stubbåker: Finlands svenska Arbetarförbund 1899–

1974 (Helsingfors 1978). 
24 Henrik Meinander, Nationalstaten. Finlands svenskhet 1922–2015 (Helsingfors 2016). 
25 Henrik Meinander, Finlands historia 4 (Esbo 1999). 
26 Henrik Meinander, Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter (Helsingfors 2010). 
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återfinns detta tema i någon av de andra böckerna, medan den finska vänstern är ett frekvent 

granskat tema. 
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2 1920-talet 

1920-talet inleddes i Europa med hopp om en bättre framtid efter att Versaillesfreden hade 

undertecknats. Efter första världskriget låg Europa i spillror, och när de europeiska ledarna 

återvände till sina egna länder efter Versaillesfreden var en av deras största utmaningar att 

återuppbygga  ekonomin.  Efter  kriget  var  både  de  internationella  finanserna  och  den 

internationella  handeln  krossade,  liksom  produktionen.  Det  var  inte  lätt  att  återställa 

ekonomin,  och  det  orsakade  mer  oenlighet  mellan  de  europeiska  staterna,  främst 

Storbritannien och Frankrike, något som redan kunde iakttas under fredskonferensen och som 

fortsatte långt in på 1930-talet.27 

Nationernas Förbund grundades 1920 på USA:s president Woodrow Wilsons initiativ. 

Organisationen var avsedd att fungera som ett organ för fredsbevarande och konfliktlösning 

på internationell nivå, med avtal om bestämmelser om medlemsländernas plikter och ansvar. 

NF togs relativt väl emot i Europa, delvis på grund av att organisationen inte försökte för 

mycket.28 Förutom fredsbevarande arbetade NF också med icke-politiska ärenden som välfärd 

och sociala rättigheter. Syftet med detta arbete var både att öka staternas förtroende för NF 

genom kompetens och expertis och att göra NF betydelsefullt för staterna genom att involvera 

dem  i  organisationens  arbete.  NF  stödde  den  ekonomiska  utvecklingen  efter  kriget  och 

sponsrade eller hjälpte till i samband med nästan alla viktiga ekonomiska konferenser i början 

av  1920-talet.  Förutom  detta  icke-politiska  arbete  var  nedrustningen,  som  en  del  av 

fredsbevarandet, en av de viktigaste uppgifterna för NF. Arbetet med nedrustningen var det 

mest tidskrävande och svåraste av allt NF gjorde, och det kom slutligen också att visa sig 

meningslöst  och  minskade  NF:s  trovärdighet  på  den  politiska  arenan.29 År  1922  hölls 

Genuakonferensen  på  initiativ  av  den  brittiske  premiärministern  David  Lloyd  George. 

Konferensens syfte var att enas om en tioårspakt, där alla europeiska stater, även förlorarna 

från första världskriget, skulle vara med, för att upprätthålla freden. Konferensen var dock ett 

fiasko och Lloyd Georges  hopp om att  infiltrera  Tyskland i  Europa kullkastades  av både 

Frankrike och tyskarna själva.30 Det fanns tankar och hopp om nedrustning och fred, som ändå 

hela tiden stötte på olika problem och rann ut i sanden. 

Andra  förändringar  inträffade  på  europeisk  nivå  förutom  rent  politiska  och 

säkerhetspolitiska,  varav den största  berörde de geografiska gränserna,  speciellt  i  Europas 

27 Zara Steiner, The Lights That Failed: European international history 1919–1933 (Oxford 2005), s. 182, 193. 
28 Steiner, s. 351, 354. 
29 Steiner, s. 368, 370, 371. 
30 Steiner, s. 212. 
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östra delar. Nya stater bildades eller återupprättades efter första världskriget: Finland, Estland, 

Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Österrike. Också på Balkan skedde det 

en del förändringar, med det nya Jugoslavien och nyvunna eller förlorade territorier för de 

övriga länderna. Allt detta ledde i sin tur onekligen till svårigheter, både inom de nya länderna 

och i förbindelserna mellan den nya staten och det som tidigare varit ett imperium, såsom 

Ryssland. Ledarna i dessa nya stater måste lösa dilemman som avsåg etnicitet, sociala och 

ekonomiska skillnader och integration, vilket visade sig vara svårt.31

I Finland tudelades det politiska fältet efter 1917, när den ryska regeringen föll. En 

social och politisk klyfta uppstod mellan arbetarrörelsen och de borgerliga, och bägge sidor 

hade  egna  förhoppningar  med  tanke  på  självständighet  och  landets  styre.  Den  politiska 

atmosfären i Finland 1917 var tillspetsad med strejker, kravaller och övrig samhällelig oro, 

som ledde  till  att  det  i  början  av  1918  hade  upprättats  omrking  500  vita  ordnings-  och 

skyddskårer  på  borgerligt  håll.  Den  fjärde  maj  1918  anordnade  Mannerheim  den  vita 

segerparaden efter inbördeskriget, då de vita segrarna såg inbördeskriget som ett frihetskrig, 

ett slutgiltigt sigill på självständigheten. Finland hade dominerats av två motsatta parter: den 

vita självständighetslinjen och den röda revolutionslinjen. Efter kriget var nationens tudelning 

ännu  tydligare  än  innan.32 Årsskiftet  1918–1919  var  en  vändpunkt  för  den  politiska 

utvecklingen i Finland, då man valde republikens första president, K.J. Ståhlberg. Samarbete 

mellan  högern  och  vänstern  var  ändå  nästan  omöjligt,  vilket  ledde  till  olika 

minoritetsregeringar  som  bestod  av  mittenpartier.  Denna  period  kallas  också 

centerregeringarnas tid. 1920-talet präglades i Finland av konflikter mellan vita och röda: de 

vita  skyddskårerna  växte  ständigt  och  nya  grundades,  bland  annat  Lotta  Svärd-

skyddskårsorganisationen.  Också  språkstriden  flammade  upp,  med  äktfinska  rörelser,  och 

Svenska folkpartiet som vände sig till socialdemokraterna för stöd och vice versa.33 

För  kommunisterna  och  socialdemokraterna  var  hela  1920-talet  en  kamp  om  de 

ledande posterna i arbetarrörelsen. Kommunisterna hade redan 1920 tagit över majoriteten 

inom  den  fackliga  centralorganisationen,  och  deras  synliga  frammarsch  ledde  till  ökad 

vaksamhet hos myndigheterna. De interna relationerna inom arbetarrörelsen blev mer kritiska 

1928, när man vid Kominterns världskongress kallade socialdemokraterna fascistlakejer och 

socialfascister. Följande år trädde socialdemokraterna ut ur landsorganisationen och grundade 

31 Steiner, s. 256. 
32 Jussila, Hentilä, Nevakivi, s. 144, 159. 
33 Jussila m.fl., s. 178, 192. 
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1930  en  egen  facklig  organisation,  Finlands  Fackföreningars  Centralförbund.  År  1929 

bildades  allt  fler  antikommunistiska  organisationer  som  en  följd  av  deras  mer  synliga 

verksamhet.  Till  dessa  hör  bland  annat  Lalli-liitto  och  Frihetskrigets  frontmannaförbund. 

Lapporörelsen, som började med att man slet de röda skjortorna av kommunistungdomarna i 

november  1929,  kom  att  bli  den  största  antikommunistiska  rörelsen  i  Finland.  Med 

Lapporörelsen började också de så kallade skjutsningarna. Skjutsningarna var förflyttningen 

och transporten av kommunister och andra personer som enligt rörelsen var misshagliga till 

eller över östgränsen.

Regeringen med Kallio i styret var osäker på motgärderna, eftersom man inte visste 

hur skyddskårerna skulle förhålla sig. Pehr Evind Svinhufvud fungerade som medlare och när 

man lovade att  kommunismen skulle förbjudas avhöll  sig lappomännen från en statskupp. 

Regeringen lade sedan fram fem kommunistlagar, genom vilka kommunisterna bland annat 

förbjöds inträde i riksdagen.34 Liksom Finland hade också östra Europa under de första åren 

av 1920-talet drabbats av mindre krig och fejder. Även om krigen i sig avslutades förekom det 

många interna och externa dispyter som gällde allt  från politik och ekonomi till  etnicitet, 

vilket gör det svårt att säga att det rådde fred i dessa länder.35 

I Italien hade det redan innan första världskriget funnits drömmar om expansion, och 

Benito Mussolini gav inte heller upp hoppet. Mussolini fick också arbeta och styra i lugn och 

ro, eftersom de europeiska stormakterna snarare fokuserade på Sovjetunionen och inte såg 

Mussolini som ett hot. Italien vann stort efter kriget och fick ett antal nya områden, men både 

nationalisterna och de liberala i landet hade ytterligare anspråk mot flera håll,  exempelvis 

östra Afrika. De här drömmarna om expansion och införlivning av andra stater gjorde att man 

kunde  kalla  Italien  en  revisionistisk  stat,  och  den  italienska  efterkrigsagendan  var  klar. 

Mussolini,  fascismens ledare från november 1921,  blev Italiens  premiärminister  i  oktober 

1922 efter den så kallade marschen mot Rom. Mussolinis vinst och framgång berodde inte på 

någon revolution utan snarare på kungens samarbetsvilja och det rådande politiska läget.36 

Dessutom sade Mussolini  själv senare att  hela  fascistiska partiet  grundades  ur  kriget  och 

vinsten, inte genom en så kallad revolution.37 Även hans tidiga försök riktades mot utlandet. 

Oavsett  om  det  var  fråga  om   Abessinien  eller  Albanien  upphörde  försöken  eftersom 

Mussolini inte hade tillräcklig makt att rubba den ömtåliga freden – varje stat som kunde 

34 Jussila m.fl., s. 203. 
35 Steiner, s. 258. 
36 Steiner, s. 332. 
37 Steiner, s. 329. 
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vända  sig  till  någon  av  stormakterna  låg  utanför  Mussolinis  räckhåll.  År  1924  måste 

Mussolini utlysa försvarstillstånd efter mordet på den socialistiske ledaren Giacomo Matteotti. 

Matteotti  hade  försökt  deklarera  valet  i  mars  som  korrupt,  varefter  Mussolini  offentligt 

konstaterade  att  Matteotti  skulle  läxas  upp.  Flera  ledande  personer  inom  fascismen  var 

inblandade och gärningsmannen anmälde sig till Mussolini några timmar efter mordet. Efter 

detta blev Mussolini verkligen tvungen att kämpa för sin position, både som landets och som 

fascismens ledare,  och fick också total  kontroll  över  partiet  och  staten  redan i  början av 

följande  år.  Ett  år  senare  förklarade  Mussolini  att  ”den  fascistiska  revolutionen  år  1926 

kommer  att  ha  sitt  Napoleonska  år”.38 År  1925  började  Mussolini  också  använda  ordet 

”totaliario” för att beteckna strukturen och målen för den italienska staten.39

Mussolini  var  förväntansfull  när  det  gällde  1926.  Hans  deltagande  i  Locarno  gav 

honom mer prestige och öppnade möjligheterna för manövrer, och han var även väl medveten 

om krig, fejder och våld som eventuellt kunde följa på hans ambitioner för det nya Italien och 

den nya italienska medborgaren.  Det fanns ingen direkt plan eller strategi, bara en enorm 

ambition att öka och förstärka den italienska makten. Planer gjordes bland annat för Etiopien, 

och en attack utfördes mot Jugoslavien. Det var också nu som en del av Mussolinis anställda 

sade upp sig, då de anade att Italien möjligtvis inte skulle klara av ett krig mot Jugoslavien, 

oberoende  av  om  landet  krigade  ensamt  eller  samarbetade  med  någon  av  stormakterna. 

Mussolinis hat mot fransmännen minskade inte heller  och han ansåg att britterna var mer 

positivt inställda. Även om Chamberlain inte beundrade den italienska diktatorn välkomnade 

han ändå fascisterna med öppna armar, ett parti med strikt ordning och tydlig anti-bolsjevism. 

Mussolini  menade  att  Europas  situation  i  början  av  1930-talet  gynnade  den  italienska 

revisionismen, och de smidigare förbindelserna mellan länderna och högerrörelsernas succé 

passade Mussolini.40

2.1 Fascism och antifascism

Fascismen  är  ett  relativt  omdebatterat  ämne,  redan  med  tanke  på  dess  ursprung.  Walter 

Laqueur diskuterar i  Fascism: Past, Present, Future  om nazismen egentligen var den mest 

utvecklade fascismen, eller om det ändå var den italienska fascismen, som var den första, som 

borde  anses  som  den  utgångspunkt  alla  andra  former  av  fascism  bör  jämföras  med.41 

38 Steiner, s. 345.
39 Payne, s. 73. 
40 Steiner, s. 498, 510. 
41 Laqueur, s. 13. 
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Mussolini bildade den första självutnämnda fascistiska rörelsen, Fascisti di Combattimento, år 

1919.  Rörelsen  växte  konstant,  och  1921  omformades  den  fascistiska  rörelsen  till  partiet 

Partito Nazionale Fascista, som var en mer strukturerad och militär organisation jämfört med 

den förra. Följande år anordnades marschen mot Rom och Mussolini tog över statsmakten.42 

Det typiska för fascismen och andra diktaturer var censuren. I Mussolinis Italien var censuren 

dock inte alltför kraftig före mordet på Matteotti 1924, men därefter blev oppositionen allt 

mer  nedtystad.  Följande år  förbjöds  det  italienska  socialistpartiet,  och  ett  år  senare,  efter 

attentatförsök på Mussolini, alla övriga partier.43

Laqueur intresserar sig även för varför fascismen i vissa länder attraherade bönder och 

arbetare och varför den i andra inte lyckades få något fotfäste alls. I Italien lovade fascisterna 

stabilare marknader och högre priser och försökte i övrigt satsa på ett jordbruk som kunde 

försörja landet även med tanke på krig. Den italienska jordbrukspolitiken var klart utstakad 

och den allmänna sektorn inom jordbruket växte. Laqueur konstaterar att arbetare runt om i 

Europa inte stödde fascismen och på motsvarande sätt var fascisterna inte särskilt intresserade 

av att mobilisera arbetarklassen. Han diskuterar dock Lapporörelsen i Finland, men menar att 

dess  stöd  från  landsbygden  var  ett  undantagsfall  som  inte  förekom  någon  annanstans  i 

Europa.44

Terror och propaganda är något man associerar med både den extrema högern och den 

yttersta vänstern. I det fascistiska Italien kom terrorn underifrån då de fascistiska rörelserna 

var i opposition, och sedan uppifrån när de väl tagit makten. Våldet var ett avgörande inslag 

inom fascismen, och Mussolini skrev ”The Socialists ask what is our program? Our program 

is to smash the skulls of the Socialists.”45 Utan våld skulle fascismen knappast ha överlevt, 

med tanke på att våld och terror förekom på alla nivåer, ute på gatorna och inom politiken. 

För att fungera behövde terrorn även propagandan som hjälp. Propagandans nyckelaspekter 

var ledaren,  Il  Duce,  och ett  aggressivt och krigiskt angreppssätt  samt fiendskap mot alla 

andra. Radion var kanske den mest betydelsefulla propagandakanalen.46

Det fanns flera orsaker till varför fascismen från första början fick ett så bra grepp om 

vissa delar av Europa efter kriget. Europa var splittrat och det fanns ett politiskt tomrum att 

fylla. Den gamla konservativa ordningen existerade inte mer, och det fanns inte heller någon 

42 Renton, s. 32. 
43 Laqueur, s. 37. 
44 Laqueur, s. 46–47. 
45 Laqueur, s. 50. 
46 Laqueur, s. 58.
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ny till hands. Dessutom var människorna rädda för bolsjevismen, som sågs som något nytt, 

skrämmande och som en farsot. En stor del av befolkningen ville ha ett nytt, starkt styre men 

såg inte kommunismen som ett alternativ. Italien var i kris efter första världskriget, och under 

de så kallade två röda åren (il biennio rosso) 1919 och 1920, var den italienska politiken, 

ekonomin och allmänna andan väldigt orolig. Det var då fascisterna såg sin chans.47

Oula Silvennoinen, Marko Tikka och Aapo Roselius har i Suomalaiset fasistit. Mustan 

sarastuksen airuet  skildrat Finlands politiska atmosfär och fascism genom att titta på Johan 

Fabritius och hans idékamraters utveckling till finska fascister under mellankrigstiden. Den 

finska fascismen var, likt den europeiska, ett försök att avvärja dekadensen som hotade hela 

nationen. En ny,  frisk och enhetlig  nation skulle grundas.  Fabritius hörde inte  till  de mer 

synliga  fascisterna,  då  han  inte  trivdes  inom  politiken  eller  sökte  publicitet  utan  främst 

agerade inom mindre finlandssvenska radikala nationalistiska rörelser.48 Den finska fascismen 

baserade  sig  på  socialkonservatism,  auktoritarism,  nationalism och  kommunistskräck.  Att 

undanröja kommunismen var den mest väsentliga uppgiften på agendan, men fascisterna ville 

också eliminera all partipolitik – från kommunism till socialdemokrati, därefter de måttliga 

borgarpartierna  och  diverse  klasspartier  som  agrarförbundet.  Här  påminde  de  finska 

fascisterna väldigt mycket om sina europeiska idébröder, och det sågs som nödvändigt att 

förinta  demokratin,  parlamentarismen  och  partierna  för  att  uppnå  en  enhetlig  nation  och 

nationalism. Finland är ett europeiskt land och det gör det föga förvånande att det också i 

Finland  föddes  olika  fascistiska,  nationalistiska  och  andra  radikala  rörelser  under 

mellankrigstiden, liksom i andra europeiska länder.49

Finland, som efter inbördeskriget var tydligt uppdelat mellan röda och vita, var en 

lämplig grund för fascisterna att organisera sig på. Bland de vita vinnarna fanns de kommande 

svarta fascisterna, som Johan Fabritius. De radikala svarta fick kraft och inflytande från det 

större vita Finland, och den finska fascismens framgång kom att bero på hur framgångsrikt 

den så kallade svarta kärnan rekryterade anhängare bland de vita. I Italien hade fascisterna 

använt  terror,  våld  och  fått  makten  genom en  kupp.  Jämfört  med  Italien  var  den  finska 

vänstern väldigt svag efter kriget, och det visste de vita mycket väl. Nu växte oron: inom 

skyddskårerna och radikala högerrörelser började det utvecklas krafter som var oberäkneliga 

och oroväckande med tanke på den ömtåliga, men existerande, demokratin.50 

47 Morgan, s. 48. 
48 Silvennoinen, Tikka, Roselius, s. 17. 
49 Silvennoinen, Tikka, Roselius, s. 22. 
50 Silvennoinen, Tikka, Roselius, s. 85, 103.
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Runt  om i  Europa  var  1920-talet  årtiondet  för  radikala,  nationalistiska  rörelser.  I 

Finland  var  en  av  de  första  organisationerna  som kunde räknas  som sådan Akateeminen 

Karjala-Seura (AKS), som i början paraderade för Storfinland och frändefolk men senare gick 

in  på  samhällspolitiska  frågor.  Medan  AKS  var  en  grupp  som  bestod  av  studenter  och 

akademiker  växte  det  också  fram  organisationer  med  veteraner  från  kriget  såsom 

Frihetskrigets  frontmannaförbund.  Den  mest  kända  organisationen  är  ändå  onekligen 

Lapporörelsen, som dock startades så sent som i slutet av 1920-talet. Allting inleddes med en 

relativt liten sammandrabbning mellan högern och vänstern i Lappo, som blåstes upp och 

gjordes mer betydelsefull än den verkligen var – vilket också innebar en lyckträff för den 

nationalistiska radikalismen. År 1930 var högtidsåret för den radikala Lapporörelsen,  som 

började  med  att  förstöra  den  radikala  vänstertidningen  Työn  Äänis  tryckeri,  och  senare 

övergick till de så kallade skjutsningarna. I juni 1930 nådde den finska politiska terrorn sin 

höjdpunkt.51

I Historisk Tidskrift för Finland, nummer 1/2017, finns några artiklar om antifascism. 

De två jag granskar är  Antifascismen i  Norden: ett  nytt  forskningsfält av Kasper Braskén, 

Matias Kaihovirta och Mats Wickström samt Socialdemokratisk och konservativ antifascism i  

Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen av Matias  Kaihovirta  och 

Mats Wickström. Skribenterna i  Antifascismen i Norden konstaterar att antifascismen var en 

väsentlig del av den kommunistiska rörelsen före Molotov-Ribbentroppakten mellan Tyskland 

och Sovjetunionen. Antifascismen i sig är ingen egen ideologi utan definieras utgående från 

det som den säger sig bekämpa, skriver författarna. Artikeln om den nordiska antifascismen är 

en givande text som ger förslag till forskning kring ämnet och diskuterar skillnaderna mellan 

Norden  och  det  övriga  Europa  –  till  exempel  hur  den  internationella  forskningen  om 

antifascism oftast utgår från de stora europeiska länderna och bygger på deras egna historiska 

narrativ.  Dessutom  hade  Norden,  speciellt  Skandinavien,  redan  under  mellankrigstiden 

betydligt  mer  homogena  och  enhetliga  politiska  kulturer.  Utgående  från  detta  hävdar 

skribenterna att demokratin i Norden därmed hade bättre förutsättningar än i många andra 

delar av Europa. Finlands situation efter första världskriget skilde sig något från resten av 

Norden  med  den  tydliga  polariseringen  och  motsättningarna  mellan  höger  och  vänster.  I 

vänsterkretsarna  oroade  man  sig  till  och  med  för  att  Mannerheim  skulle  marschera  till 

Helsingfors, stödd av skyddskårerna, på samma sätt som Mussolini marscherade till Rom.52

51 Silvennoinen, Tikka, Roselius, s. 163. 
52 ”Antifascismen i Norden”, s. 4, 7-10. 
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Artikeln  Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och  

Eirik  Hornborg  inför  Lapporörelsen  är  skriven  för  att  visa  att  antifascismen  var 

mångfacetterad  och  föränderlig  och  inte  så  bunden  till  den  kommunistiska  historiesynen, 

vilket  den  länge  har  varit  inom  forskningen.  Artikeln  behandlar  två  antifascister,  den 

socialdemokratiske politikern Karl H. Wiik och den konservative politikern Eirik Hornborg. 

Jag  kommer  dock  att  fokusera  enbart  på  Wiik,  eftersom samma ämne  tas  upp  på  nytt  i 

följande  delkapitel  om  Arbetarbladet samt  den  finlandssvenska  arbetarrörelsen  och 

socialdemokratin.  Wiiks  ideologiska  syn  härstammade  från  den  socialdemokratiska 

marxismen, och han avvek från de övriga ledande socialdemokraterna delvis på grund av sin 

starka  ideologi  och  ortodoxa  marxism.  Wiik  såg  fascismen som en  borgerlig  reaktion  på 

arbetarrörelsens  framgångar  efter  första  världskriget.  Det  som redan  diskuterats  tidigare  i 

avhandlingen är  fascisternas  våldsdåd och terror.  Wiik  själv  ansåg att  socialdemokraterna 

hade rätt att bekämpa våld med våld, och uppmuntrade sina partikamrater till självförsvar.53 

Avslutningsvis kan man konstatera att det i Finland fanns politiska organisationer som tog 

avstånd från  fascismen och nationalsocialismen,  men i  praktiken ändå förde en  fascistisk 

politik – till exempel Lapporörelsen.54

2.2 Arbetarbladet och den finlandssvenska arbetarrörelsen på 1920-talet

Detta  är  det  sista  kapitlet  före  själva  analysen,  och  det  kommer  att  behandla  den 

finlandssvenska arbetarrörelsen och tidningen Arbetarbladet. Anna Bondestams och Alf-Erik 

Helsings historik Som en stubbe i en stubbåker. Finlands Svenska Arbetarförbund 1899-1984  

är  en  skildring  av  arbetarförbundets  historia  och  en  bra  informationskälla.  Arbetarbladet  

började utkomma regelbundet i  början av september 1919, med Leo Hildén som ansvarig 

huvudredaktör och två viktiga medarbetare, K. H. Wiik och Axel Åhlström (som först gick 

under namnet Leonard Johansson). Redan i början av 1920-talet kom det att vara Åhlström 

som i  praktiken  gjorde  tidningen  och  det  var  även  han  som fick  tidningen  att  generellt 

betraktas  som  en  kulturtidning  –  vilket  även  möjliggjorde  kritik  från  bland  annat 

arbetarrörelsen som såg att olika arbetarfrågor försummades helt. Leo Hildén var utbildad till 

ingenjör och han arbetade som riksdagsman mellan åren 1919–1922. Karl H. Wiik betraktades 

som  det  marxistiska  samvetet  hos  Finlands  Socialdemokratiska  parti,  och  han  var  även 

53 Matias Kaihovirta, Mats Wickström, ”Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik 
och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen”, Historisk Tidskrift för Finland, 102:1 (2017), s. 43-47, 56. 

54 Silvennoinen, Tikka, Roselius, s. 22. 
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partiets  sekreterare.55 Axel  Åhlström hade  rymt  från  Ekenäs  fångläger  1918 och  använde 

därför  alias  i  början.  Andra  tidningar  som  utgavs  med  hjälp  av  Finlands  Svenska 

Arbetarförbund  var  Arbetarnas  Bildningsförbund  och  publikationerna  Vårhälsning, 

Folktribunen och Vänsterom (som utgavs mer sällan, exempelvis Folktribunen, med endast ett 

nummer i mitten av 1920-talet).56

Efter inbördeskriget var socialdemokraterna stympade och inom den finlandssvenska 

arbetarrörelsen rådde fortfarande dödens stillhet, konstaterar Alf-Erik Helsing. Dessutom var 

den  finlandssvenska  rörelsen  mer  utsatt  än  den  finska:  man  ansåg  de  finlandssvenska 

arbetarna  skyldiga  till  dubbelt  landsförräderi,  dels  mot  det  vita  Finland,  dels  mot  den 

finlandssvenska nationen. Helsingforsföreningen och Vasa svenska arbetarförening återupptog 

sin verksamhet nästan samtidigt i slutet av 1918. I Vasa lyckades man däremot starta en egen 

tidning,  Folkbladet, som redan 1918 utkom med ett provnummer. I början av 1919 började 

mindre arbetarföreningar aktivera sig igen, i bland annat Åbo, Dalsbruk och Munsala.57 Det 

var även dags att ta en titt på förbundsstyrelsen, och när Helsingfors svenska arbetarförening 

gavs fullmakt att komplettera förbundsstyrelsen valde man i mars 1919 in tre personer. De 

stötte dock på flera problem, och resursbristen var det största. Ändå lyckades man få igång 

tidningen  Arbetarbladet  och  det  gjordes  försök  att  också  återuppliva  den  kulturella 

verksamheten.58 Helsing menar att Finlands Svenska Arbetarförbund aldrig haft en lysande 

ekonomi, men att de första åren på 1920-talet var särskilt bekymmersamma. Det fanns inga 

fasta inkomster förutom det årliga understödet från partiet. Det krävdes improvisering för att 

få det hela att gå ihop – man höll fester, sålde litteratur och publikationer och samlade in 

kontanter eller andra tillgångar från föreningar som inte längre var aktiva. Den sista utvägen 

var att anordna insamlingar eller anhålla om understöd från andra organisationer.59

”Arbetarnas egna tidningar äro de vägvisare, som utpekar vilka stigar de skall följa för att nå större lycka, mera 

bröd och längre vila. Kort sagt, en egen tidningspress är för arbetarna ett livsvillkor. Utan dem känns det 

kvävande och tryckande att existera.”60

55 Wiik, Åhlström,  Biografiskt lexikon för Finland, <http://www.blf.fi/artikel.php?id=3687 >, 14.10.2019. 
56 Bondestam, Helsing, s. 187–189. 
57 Bondestam, Helsing, s. 165. 
58 Bondestam, Helsing, s. 176. 
59 Bondestam, Helsing, s. 197. 
60 Arbetarrörelsens förbundsstyrelse i ett upprop till stöd för Arbetarbladet, publicerat i Bondestam, Helsing, s. 

176. 
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Arbetarförbundet  sysselsatte  sig  också  med  studie-  och  bildningsarbete,  organiserat  av 

Studiecirklarnas  Centralutskott.  Själva  tillsättandet  av  detta  bildningsutskott  innebar 

startskottet för den kulturella verksamheten inom förbundet. Man kan också se den muntliga 

och skriftliga politiska kampanjen som en del av bildningsarbetet, med färdigskrivna tal som 

delades ut under de olika veckoslutskurserna, så kallade ting, som man anordnade.61 

När den politiska vänstern i Finland tudelades på 1920-talet kunde man se följderna 

också inom arbetarrörelsen. Ännu när Finlands Socialistiska Arbetarparti grundades hade man 

kvar en viss framtidstro inom Finlands Svenska Arbetarförbund och man fortsatte med det 

politiska arbetet. På några områden skedde förändringen dock snabbt, som i Vasa, där den 

revolutionära  riktningen  var  i  majoritet  (och  Vasa  kom  även  att  förbli  ett  av  den 

kommunistiska  rörelsens  starkaste  fästen).  Även  tidningen  Folkbladet  blev  mer  och  mer 

kommunistisk. Denna så kallade föreningsdöd ledde till att flera kretsorganisationer lades ned 

och den finlandssvenska socialdemokratiska ungdomsrörelsen drabbades hårt.  I januari 1922 

inbjöd det socialistiska arbetarpartiet ändå socialdemokraterna till samarbete för freden, med 

tanke på det så kallade hemliga kriget i Fjärrkarelen. Slutgiltigt avslog det socialdemokratiska 

partiet  detta  erbjudande så sent  som i  mars  1923,  samma år  som statsminister  Kallio  lät 

fängsla  den  kommunistiska  riksdagsgruppen.  Detta  ledde  till  protester  från 

socialdemokraterna och slutligen till nyval i januari 1924. Finlands Svenska Arbetarförbund 

fick bara ett mandat, men hade orsak att fira, eftersom det var förbundets 25-årsjubileum.62

När  vänstern  redan  var  tudelad  började  också  arbetarpartiet  knaka  i  fogarna.  När 

partikongressen anordnades i februari 1926 var den inre striden redan total mellan Tanners 

högerfalang och Huplis vänsterfalang. Det var dock Tanner som valdes till ordförande, och i 

december kom det dessutom att bildas en socialdemokratisk minoritetsregering med Tanner 

som statsminister. Det var första gången som socialdemokraterna var med i regeringen och det 

var också den första enpartiregeringen i Finlands parlamentariska historia, skriver Helsing. 

Regeringen hade nu stark parlamentarisk opposition till  höger och vänster och även bland 

krafterna i skyddskårerna och statsbyråkratin. I början gick allting väl, bland annat antog man 

en ny amnestilag för politiska fångar och andra lagförslag. Andra positiva framsteg var att 

skyddskårsterrorn upphörde nästan helt under regeringsperioden. Också för arbetarförbundet 

var  partiets  regeringsperiod  en  betydelsefull  tid,  trots  att  den  inte  innebar  någon  större 

vändpunkt. Förbundets nedgång hade ändå stoppats helt, förbindelserna till kommunisterna 

61 Bondestam, Helsing, s. 201–203. 
62 Bondestam, Helsing, s. 209, 213, 221. 
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hade normaliserats och självförtroendet växte sakta men säkert.63

På 1920-talet kom slutligen den finländska fascismen i form av Lapporörelsen. Det var 

inte någon blixt från klar himmel: den hade levt och fungerat redan tidigare men kom till ytan 

med Lapporörelsen. Arbetarrörelsen hade redan blivit tvungen att utkämpa krig på två håll: 

mot den reaktionära borgerligheten och mot den militanta kommunismen. Högerns övertag 

kom att  bli  allt  starkare  i  slutet  av  1920-talet,  när  de  fascistiska  idéerna  fick  luft  under 

vingarna  som  en  följd  av  den  globala  ekonomiska  krisen.  Till  en  början  stod 

socialdemokraterna  ensamma i  kampen  mot  fascismen,  innan  det  blev  mer  uppenbart  att 

fascismen utgjorde ett hot mot hela demokratin och att dess aktivitet inte var enbart riktad mot 

kommunismen  eller  arbetarrörelsen.  Som  tidigare  nämnts  delades  det  finlandssvenska 

arbetarpartiet itu, men när fascismens mörka moln började torna upp sig alltmer samlades 

leden inom partiet.64

63 Bondestam, Helsing, s. 224–227. 
64 Bondestam, Helsing, s. 230, 234, 238. 
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3 Arbetarbladet om fascism

Arbetarbladet,  den socialdemokratiska tidningen från Helsingfors, var den finlandssvenska 

arbetarrörelsens första egna tidning efter självständigheten. Den började utges 1919 och som 

huvudredaktörer agerade bland annat Leo Hildén under de första åren, sedan Karl H. Wiik, 

Hannes Stolt, Julius Sundberg och Axel Åhlström. Tidningen publicerades av Kustannus Oy 

Kansanvalta mellan åren 1919–1932 och senare av Arbetarförlaget Ab. Under 1920-talet var 

upplagan mindre, och den ökade år efter år fram till 1950. Tidningen trycktes vid Työväen 

Kirjapaino.65 I detta kapitel kommer jag att analysera och granska artiklar som kommit upp 

med sökordet ”fascism” i Nationalbibliotekets databas för att utreda hur man i Arbetarbladet  

beskrev, tänkte och tyckte om den tilltagande fascismen runt om i Europa. Även om det är ett 

digert  material  och  artiklar  över  en  längre  tidsperiod  har  jag  valt  att  ta  upp  dem  i  en 

kronologisk  ordning i  stället  för  att  ordna in  dem i  skilda  delkapitel  enligt  innehåll  eller 

liknande. Först och främst blir det då också möjligt att samtidigt föra en diskussion om den 

politiska  situationen  i  den  tidens  Finland,  och  dessutom  är  ett  delsyfte  att  granska  om 

åsikterna om fascism förändras  under  årens gång,  vilket  också talar  för den kronologiska 

ordningen. Kapitlet är indelat i delkapitel för varje enskilt år. Stanley G. Payne har konstaterat 

att den fascistiska regimen i Italien kan delas in i flera perioder, varav de två första är på 

1920-talet: den första perioden från Marschen mot Rom till 1925, och den andra från 1925 till 

1929. Den andra perioden var tiden då diktaturen verkligen konstruerades66, och det är möjligt 

att artiklarna i Arbetarbladet också återspeglar detta. I kapitel fyra har artiklarna sedan delats 

in i skilda teman, för att lyfta fram de mest återkommande ämnena i tidningen.

3.1 1921–1922: Ökande kaos

Den allra första artikeln som kommer upp med sökordet är skriven av A. J, och den utgör en 

återblick över fascisternas dåd efter att man slutit en tillfällig fred. Skribenten är osäker när 

fascismen  föddes  men  är  övertygad  om  att  den  har  sitt  ursprung  i  Italien  efter  första 

världskriget och menar även att hela ideologin har som uppgift att bekämpa den organiserade 

arbetarklassen. Det verkar som om varje socialistisk eller kommunistisk demonstration skulle 

efterfölja av en fascistisk. Så länge som arbetarklassen är förtryckt kommer det inte att bli 

fred  mellan  klasserna.67 Denna  artikel  är  intressant  och  lämplig  som inledning  också  på 

65  Päiviö Tommila (red.), Suomen Lehdistön Historia 5. Hakuteus Aamulehti – Kotka Nyheter (Jyväskylä 
1988), s. 32, 33. 

66 Payne, s. 68. 
67  A.J, ”Landet, där våldet var enda argument”, Arbetarbladet, 26.8.1921. 
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avhandlingen, eftersom skribenten menar att det råder fred mellan fascister och arbetare och 

fred i Europa överlag. Det återstår att se hur man skrev om fascism under de efterföjande 

åren. En liknande artikel utgavs så gott som ett år senare. Det inre tillståndet i Italien är mer 

kaotiskt än tidigare, och skribenten överväger om det förekommer något inre sönderfall i det 

fascistiska  partiet.  En annan  nyhet  som tas  upp gäller  det  tudelade  socialistiska  partiet  i 

Italien,  och  skribenten  menar  att  den  största  orsaken  till  denna  klyvning  är  fascismens 

utbredning. I detta sammanhang verkar det som om han tror både att det fascistiska partiet 

håller  på  att  falla  sönder,  men  samtidigt  klarar  inte  heller  den  proletära  rörelsen  sig  väl 

eftersom den splittrats,  och  man oroar  sig  för  hur  arbetarna  ska  klara  av  att  kämpa  mot 

fascismen.68 I en kortare notis ett par dagar senare nämns det att Mussolini har lagt fram ett 

ultimatum  och  yrkar  på  nyval,  och  att  de  fascistiska  tidningarna  dagligen  påpekar  att 

demokratin bör elimineras och ge plats åt en nationalistisk diktatur.69 Ännu i oktober skrivs 

det  om  fascisternas  jubelorgier,  där  30  000  fascister  gått  med  i  demonstrationståg,  och 

Mussolini har utvecklat fascisternas krav, och vill att de ska få delta i landets styrelse.70 Detta 

var alltså den så kallade marschen mot Rom, även om det inte var den term som användes 

dåförtiden. Den 1 november kan man läsa om fascismens triumf  när Mussolini tågat in i 

Rom,  bildat  regering  och  själv  tagit  premiär-,  utrikes-  och  inrikesministerportföljerna. 

Skribenten konstaterar att fascismen nu har nått sitt mål, det man försökt åstadkomma med 

terrorn.  Terrorn  kommer  ändå  att  fortsätta  och  att  bli  mycket  värre,  tror  skribenten,  och 

hänvisar  till  terrorn i  Ryssland. Efter detta citeras ett  telegram som visar hur händelserna 

utvecklades.71 

Det var efter marschen mot Rom som Mussolini blev Italiens regeringschef. Före det 

var fascismen och Mussolini kanske ännu inte ökända eller upplevdes inte som oroväckande i 

Europa, med undantag för inom vänsterpartierna. Man kan anta att intresset och rädslan ökade 

nu när  Mussolini  kontrollerade  makten helt  och  hållet.  Det  här  ser  man också i  följande 

artikel,  där  det  konstateras  att  fascismen  var  ett  av  de  viktigaste  spörsmålen  på  den 

internationella arbetarkonferensen. Mussolini hade ändå konstaterat att ”fasciströrelsen är icke 

arbetarfientlig”.72 I samma nummer finns det även på första sidan en intressant rubrik: ”Varför 

ej i  Finland?”. Det är nu första gången fascismen nämns i samband med Finland efter att  

68 ”Det kaotiska inre tillståndet i Italien ökas”, Arbetarbladet, 11.10.1922. 
69 ”Italienska regeringen oense om hållningen mot fascisterna”, Arbetarbladet, 13.10.1922. 
70 ”Formliga jubelorgier vid fascistkongressen i Neapel”, Arbetarbladet, 27.10.1922. 
71 ”Den italienska reaktionen når kulmen: fascismens triumf”, Arbetarbladet, 1.11.1922.
72 ”Varför ej i Finland?”,  ”Mussolini i styret.”, Arbetarbladet, 3.11.1922. 
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Mussolini tagit över makten i Italien. Det verkar som en relativt kort tid att begrunda idén 

bakom fascismen i Finland, men det blir mer förståerligt när man tänker på att fascisterna 

varit verksamma i flera år trots att fascismen inte förrän nu blivit det styrande statsskicket i 

Italien. Skribenten börjar med att konstatera att Mussolini även i Finland har fått applåder och 

ett varmt mottagande, men att Bertel Gripenberg eller någon av hans idébröder ännu inte stigit 

fram och börjat marschera själva. Skribenten fortsätter med att konstatera att något sådant nog 

kunde ske. Han funderar också på skillnaderna mellan Finland och Italien och tar först upp det 

sydlänska temperamentet. Temperamentet är kanske den minst viktiga orsaken till varför inte 

fascismen skulle klara sig i Finland: en betydligt större roll spelar ekonomin, och skribenten 

antar att de finska fascisterna inte ekonomiskt klarar av ett reformprogram på samma sätt som 

svartskjortorna i  Italien.  Dessutom är  den finska  arbetarklassen för  slug för  att  följa  sina 

italienska  klassbröders  exempel  och  ställa  sig  i  fascisternas  led.  Skribenten  avslutar  med 

orden ”Därför är en fullständig motsvarighet till  fascistkuppen i  Italien hos oss omöjlig.” 

Försök i  den riktningen är nog möjliga och den befintliga, väpnade skyddskåren utgör en 

farlig stimulans,  menar skribenten.  Bertel  Gripenberg,  som nämns i artikeln,  kommer upp 

flera gånger när man granskar det finlandssvenska arbetarpartiets historia. Gripenberg var en 

finlandssvensk poet och adelsman som påverkades stort av inbördeskriget 1918. Före kriget 

fokuserade han på motsättningen finlandssvensk–svensk, men efter att ha krigat för det vita 

Finland flyttades hans fokus till motsättningen vit–röd. I en dikt, ”Klyftan”, demoniserar han 

den röda parten, ”vilddjurens röda led”. Gripenberg var det finlandssvenska arbetarpartiets 

fiende:  han  deltog  i  skyddskårsarbetet  och  senare,  på  1930-talet,  i  Lapporörelsens 

verksamhet.73

Den politiska vänstern i Finland var tudelad på 1920-talet, och i en artikel från den 13 

november  1922  tas  detta  upp  också  i  Arbetarbladet.  När  man  i  Arbetarbladet  kritiserat 

kommunismen  och/eller  kommunister,  blir  kritiken  citerad  i  Hufvudstadsbladet  (enligt 

skribenten både det mest reaktionära och samtidigt halaste av alla svenska borgarblad). Detta 

ledde till att den svenska kommunisttidningen meddelade sina läsare om denna stora nyhet. 

Det  är  alltså inte  alls  förvånande att  borgarna tar  till  vara möjligheten att  jubla  över  den 

inbördes oenigheten inom vänstern. Enligt skribenten skulle arbetarrörelsen ha mycket större 

slagkraft om det egna ledet var enhetligt, men han avslutar sin text med att fastställa att både 

kommunister och fascister måste hållas i styr när det inte finns möjlighet till samarbete.74 Den 

73 Gripenberg, Biografiskt lexikon för Finland, <http://www.blf.fi/artikel.php?id=3208>, 15.10.2019. 
74 ”De verkliga vapenbröderna”, Arbetarbladet, 13.11.1922. 
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socialdemokratiska vänsterfalangen blev tvungen att arbeta ensam mot både vänster och höger 

och fick inte heller något större stöd från centerpartierna. Senare i november finns det en liten 

notis  i  Arbetarbladet,  ”Sinovjev  varnar  för  fascismen”.  Under  kommunistinternationalens 

sammanträde i Moskva uppträdde Zinovjev, ordförande, med ett andragande om den politiska 

situationen i Europa och sade att fascismen blivit en allvarsam internationell faktor.75 Trots att 

Arbetarbladet  var  en  socialdemokratisk  tidning  skrev  man  ofta  om  exempelvis 

kommunistinternationalen  eller  gick  igenom vad  som funnits  på  internationalens  agenda. 

Förstås var det också fråga om sedvanliga nyheter och notiser och antagligen inte om något 

försök till försoning, även om det verkar som om den socialdemokratiska vänstern var mera 

öppen för  samarbete  än  den kommunistiska.  Den 22 november  skriver  Arbetarbladet  om 

Mussolinis senaste uttalande: antingen ställer sig alla bakom honom eller så blir de upplösta. 

Det  är  ett  telegram  från  Isvestija,  och  moskvatidningen  lägger  uttryckligen  skulden  för 

fascismens  seger  på  de  italienska  kommunisterna.  I  följande  stycke  diskuterar  skribenten 

fascisternas nya våldsdåd: arbetare som blivit skjutna på gatorna, tidningen Communista som 

omvandlats till bara ett flygblad och de hårt drabbade fackföreningarna. Den nya regeringen i 

Italien tillåter dessa våldsdåd, skriver han, och endast de organisationer som på förhand gått 

under jorden kan hoppas på att förbli intakta.76 I en kort notis tar man upp tidningen Isvestija, 

där en  journalist  konstaterat  ”det  kan  hända  att  kommunisterna  i  yttersta  fall  skall 

kompromissa med proletärsammanslutningar av avvikande riktning, om därigenom fascismen 

med förenade krafter kan tillintetgöras.”77 Man börjar se fascismens hot allt klarare runt om i 

Europa,  något  som  är  ett  tydligt  tecken.  I  december  1922  skriver  Arbetarbladet  om 

fascistorganisationen som börjar få sprickor i  fogarna och Mussolini som får det  hett  om 

öronen. Järnvägsmännen i Neapel, som är anslutna till de fascistiska fackförbunden, vägrar 

underkasta sig de nya arbetsbestämmelserna och vill behålla sin åtta timmars arbetsdag. Enligt 

skribenten kan man förutse att Mussolini med hård hand kommer att gripa in mot revolterande 

skaror och att detta visar hur ihålig fascistorganisationen är.78 Den sista artikeln från 1922 är 

en sammanfattning och avrundning av Mussolinis år och senaste beslut. Åttatimmarsdagen 

avskaffades  och  60  000  järnvägsmän  avskedades.  Dessutom  bildade  Mussolini  en  ny 

fascistarmé vid sidan om den redan existerande. Artikeln avslutas med ett ordspråk, ”stränga 

75 ”Sinovjev varnar för fascismen”, Arbetarbladet, 17.11.1922. 
76 ”Mussolini dikterade; kammaren lät sig spännas för hans triumfvagn”, Arbetarbladet, 22.11.1922. 
77 ”Moskva redo för samarbete med Wien och London?”, Arbetarbladet, 27.11.1922. 
78 ”Benito Mussolini börjar få det hett om öronen”, Arbetarbladet, 15.12.1922. 
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herrar regerar icke länge”, och skribenten uppmanar Mussolini att tänka på detta.79 

3.2 1923: Fascism utanför Italien

År 1922 gällde många av artiklarna naturligtvis Mussolini och hans maktövertagande, och 

fastän man i Arbetarbladet såg fascismen som ett hot, ville man inte riktigt tro på att rörelsen 

skulle existera allt för länge, eftersom det knagade i fogarna och Mussolini var hotad. Så tidigt 

som 1923 fanns det i  Arbetarbladet  en redovisning om Mussolinis eventuella planer och de 

svårigheter han stött på i Italien. Oppositionen var starkare, främst bland bönderna, men också 

hos republikanerna, som nyss anordnat en kongress som Mussolini inte heller vågat upplösa. 

Enligt journalisten tyder detta på en viss svaghet i diktatorns maktställning. Det skrivs också 

om pressfriheten som bara gäller fascister, medan alla andra blir censurerade. Möjligheten till 

nyval diskuteras, och huruvida Mussolini därmed skulle få sin rådande diktatur legaliserad.80 

Artikeln är välskriven och seriös, jämfört med en kortare text som Arbetarbladet  lånar från 

Sverige den 17 januari. ”Den fascistiska smittan dyker upp till och med i Danmark”, är enligt 

skribenten mer löjeväckande än skräckinjagande. Danskarna anses vara ett gott och lugnt folk, 

där fascismen inte skulle passa in.81 I början av februari lyder rubriken ”Har den finländska 

fasciströrelsen fått sin organisatoriska ram?”. Texten behandlar högerorganisationen Finlands 

Skyddsförbund,  som bildats  för  att  bekämpa  kommunismen  och  ”densamma  närstående” 

riktningar.  Ett  par dagar innan hade de finländska borgerliga tidningarna offentliggjort  ett 

upprop med syfte att bilda organisationen Finlands Skyddsförbund. Ett långt citat ur uppropet 

finns i  artikeln,  där det mest centrala är att  bekämpa kommunismen. Även om borgerliga 

tidningar ser den finska kommunismen som liten och ofarlig, ses stödet från den östra grannen 

som en risk,  vilket  gör att  den landsförrädiska kommunismen måste  förintas,  och därmed 

också socialdemokratin. Uppropet undertecknades av P. E. Svinhufvud, Gustaf Mannerheim 

och flera andra aktiva högerpolitiker.  Arbetarbladets skribent konstaterar att de som stöder 

detta  upprop  alltså  också  ser  socialdemokratin  som en  stor  fara  för  Finland,  och  undrar 

samtidigt om inte många av undertecknarna står långt till höger, nära fascismen.82 Det är igen 

uppenbart  var  Arbetarbladet  ställer  sig  på  den politiska  kartan  när  de  inte  heller  vill  ha 

någonting med kommunister att göra.

I mars finns rubriken ”Finländsk fascistpropaganda” genast på pärmsidan. Det är inte 

79 ”Mussolini ”reformerar” och grundar egen militärkår”, Arbetarbladet, 29.12.1922. 
80 ”Mussolini torde vilja göra sin diktatur laglig genom nyval”; Arbetarbladet, 5.1.1923. 
81 ”Den fascistiska smittan dyker upp till och med i Danmark”, Arbetarbladet, 17.1.1923. 
82 ”Har den finländska fasciströrelsen fått sin organisatoriska ram?”, Arbetarbladet, 2.2.1923. 
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direkt fråga om fascistpropaganda i sig, utan snarare ett skällsord mot Wasabladet som enligt 

skribenten  i  Arbetarbladet  inte  kan  skilja  på  kommunism och  socialdemokrati  och  hittar 

likheter mellan fascism och socialism. Artikeln tar också upp de tyska nationalsocialisterna, 

som fortfarande hellre kallas tyska fascister. Precis som i den föregående artikeln gör man 

igen en åtskillnad mellan socialdemokratin och kommunismen: socialdemokratin ställer sig på 

parlamentarismens  plattform,  den  plattform  både  kommunister  och  fascister  vill 

omintetgöra.83 Detta var första gången den tyska extremhögern nämndes i artiklarna, men den 

betraktades  ännu inte  som något  mer än en fascistfalang som råkade existera  i  Tyskland. 

Senare  i  mars  har  Arbetarbladet  lånat  danska  Socialdemokraten,  som  fått  ett 

telegrafmeddelande  från  Berlin:  ”Tysklands  arbetare  reser  sig  ett  eget  skyddsvärn.” 

Fascisternas hot om vit terror har lett till denna åtgärd, och nu fruktar den borgerliga pressen 

den röda armén, som från första början var ett resultat av fascisternas hotelser.84 Den 20 april i 

avdelningen Ur andra blad citerar Arbetarbladet en artikel i Kotka Nyheter: ”En allvis försyn 

må  hjälpa  oss  till  en  bättre  tingens  ordning  –  fascismen!”.  Skribenten  i  Kotka  beskriver 

fascismen och Mussolini och framför sedan sina egna förhoppningar om fascismen, hur den 

ska ”göra slut på den politiska försoffning och försumpning, som nu råder i de flesta länder i 

Europa”.  Arbetarbladets  egen  skribent  nöjer  sig  med  att  avslutningsvis  konstatera  att 

fascismen  är  ett  nytt  försök  att  framkalla  barbariets  renässans.85 Ett  par  veckor  senare 

rapporteras det igen om sprickor i fasciströrelsen och relationen mellan fascisterna och den 

internationella fackföreningsrörelsen. Enligt det fascistiska programmet ska alla arbetsgivar- 

och arbetstagarsammanslutningar förenas till en enhetlig organisation under fascistisk flagg. 

Skribenten undrar hur fascismens framtid kommer att se ut och anar att det inte kommer att 

fungera länge till med en enda organisation för alla arbetare och arbetsgivare.86 En ny kris tas 

upp den  25 maj,  när  40  000 neapolitanska  arbetare  lämnar  fascistpartiet.  Kriserna  börjar 

återkomma allt oftare och blir allt svårare att lösa, skriver man, och fascisterna verkar nu till 

och med själva tvivla på sitt väldes långvarighet.87 Jag vet inte varför skribenten menar att 

fascisterna  själva  inte  tror  på  sin  långvarighet,  eftersom  skribenten  inte  framför  andra 

argument än att arbetarna lämnat partiet. Det verkar onekligen ändå så, när de hittills angivna 

artiklarna  analyserats,  att  man  i  Arbetarbladet  inte  heller  trodde  på  att  fascismen  skulle 

83 ”Finländsk fascistpropaganda”, Arbetarbladet, 9.3.1923. 
84 ”Tysklands arbetare reser sig ett eget skyddsvärn”, Arbetarbladet, 26.3.1923.
85 Arbetarbladet, 20.4.1923. 
86 ”Italiens fascister och den internationella fackföreningsrörelsen”, Arbetarbladet, 9.5.1923. 
87 ”Åter en svår kris för Mussolini”, Arbetarbladet, 25.5.1923. 
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överleva eller existera länge. Hotet togs seriöst, men man ville ändå inte tro på att fascismen 

skulle bli mer kraftfull med tiden.

I juni diskuteras den italienska fackföreningsrörelsen under fascistväldet. Det ser ut 

som om lantarbetarnas antal minskar medan antalet industriarbetare ökar, eftersom fascisterna 

härjar på landsbygden vilket leder till att de terroriserade bönderna inte vågar stanna kvar i 

någon fackförening överhuvudtaget. Skribenten undrar också om fascismen ursprungligen var 

en  extrem  vänsterrörelse,  eftersom  samtliga  ledare  utbildade  sig  i  socialismens  eller 

fackföreningsrörelsens skola, men konstaterar att det är omöjligt att säga om fascismen är en 

höger- eller vänsterideologi.88 Ett par dagar senare heter det att Mussolini vill ha nya, liberala 

ministrar i stället för fascistiska. Det påstås att man redan under en viss tid kunnat se mer 

liberala former i Mussolinis fascism, men att Mussolini själv trots detta alltid sagt att han inte 

har någon användning för andra partier.89 I juni mottas ytterligare ett telegram från Frankrike, 

där man anordnar en samlad fransk arbetaråtgärd mot den hotande fascismen. Fascismen i 

Italien  har  krossat  flera  olika  organisationer,  och  man  vill  inte  låta  det  samma  hända  i 

Frankrike: ”Om vi låter den vinna insteg i Frankrike, betyder det att man i morgon kommer att 

mörda  våra  militanter,  sabotera  och  nedbryta  arbetarbörserna,  förstöra  de  kooperativa 

affärerna och arbetartryckerierna.”90 Medan man i  Arbetarbladet  så sent som i maj undrade 

hur  långlivad fascismen är,  börjar  de  franska arbetarna  förbereda  sig inför  en  insats  mot 

fascismen.  Det  är  säkert  bara  fråga  om  ett  sammanträffande,  eftersom  man  samtidigt  i 

Finland, särskilt i vänsterkretsar, aktade sig noga för fascism.

Den  20  juli  avslutades  behandlingen  av  Mussolinis  valreform  och  den  30  juli 

publicerades artikeln ”Innebörden i Mussolinis monstruösa valreform”. Syftet med reformen 

var att skapa en lydig kammarmajoritet åt diktatorn, varefter fascisterna endast behövde få en 

fjärdedel av de avgivna rösterna för att få två tredjedelar av alla mandat. Detta är möjligt 

endast i en diktatur. Utöver detta förstärktes censuren och lokala fascistavdelningar började 

förfölja borgerliga tidningar som vågade motsätta sig reformen.91 Mussolini såg nu ut att vara 

starkare än tidigare när valreformen gick igenom (vilket den hade gjort i vilket fall som helst). 

I en notis konstateras det att den norska kommunistungdomen kräver sammankallande av en 

allmän  arbetarkongress  för  att  behandla  bland  annat  kampen  mot  fascismen.92 Heinrich 

88 ”Den italienska fackföreningsrörelsen under fascistväldet”, Arbetarbladet, 6.6.1923. 
89 ”Mussolini på väg att draga in klorna på något?”, Arbetarbladet, 8.6.1923. 
90 ”Samlad fransk arbetaraktion mot den hotande fascismen”, Arbetarbladet, 27.6.1923. 
91 ”Innebörden i Mussolinis monstruösa valreform”, Arbetarbladet, 30.7.1923. 
92 ”Kommunismen i Norge”, Arbetarbladet, 22.8.1923. 
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Ströbel, tysk redaktör och socialdemokrat, har skrivit en artikel för Arbetarbladet i vilken han 

belyser Karl Radeks nya taktik. Karl Radek var en kommunistisk politiker som under sin tid 

var aktiv i tyska, polska och sovjetiska arbetarrörelser. Radek inledde sommaren 1923 en ny 

taktik i Tyskland: ett försök att närma sig de tyska nationalisterna. Ströbel inleder sin text med 

att presentera greve Ernst Reventlow, en av de mest fanatiska motståndarna till republiken och 

arbetarklassen och ledare av den tyska fascismen. Det är med denna person Radek vill inleda 

ett vapenbrödraskap. Radek vill avvärja den fascistiska motrevolutionen genom att övertyga 

fascisterna  om  att  de  och  kommunisterna  borde  samarbeta  för  att  nå  upp  till  sina 

gemensamma intressen och mål. Ströbel kallar dessa försök  komiska och absurda och menar 

att  de  inte  kommer  att  ha  någon  inverkan  på  den  tyska  fascismens  utveckling  och 

angreppssätt. Däremot finns det en stor risk för att Radeks lättsinniga politik kommer att hota 

lösningen  på  Ruhr-konflikten,  vilket  även  kan  medföra  nytt  misstroende  och  hat  mellan 

folken.93 Ett sådant försök till samarbete mellan kommunister och fascister är antagligen det 

enda som påträffas i alla artiklar, och om man granskar Ströbels ordval ser man att inte ens 

han anser det vara motiverat.

Wasabladet har redan tidigare varit på tapeten i Arbetarbladet. Nu för Arbetarbladets  

skribent en livlig debatt om huruvida  Wasabladet  är en fascistisk tidning och skriver såhär: 

”Där har vi alltså Wbls ideal av demokrati – i fascismen!”.94 Detta påminner om hur de finska 

kommunisterna kallade socialdemokraterna socialfascister – fascism och fascist används som 

skällsord för allt som inte passar in i ens egen tankegång. För övrigt verkar Wasabladet och 

Arbetarbladet vara oense och lånar artiklar till och från, som sedan analyseras och skälls ut. 

Den sista artikeln från 1923 är skriven av Emil Flygare och lyder ”Ramsay Mac Donald om 

Mussolini  och  fascismen.”.  Arbetarbladet  presenterar  det  engelska  arbetarpartiets  ledares, 

Ramsey MacDonalds, yttranden om situationen i Europa. MacDonald intresserade sig för de 

senaste politiska strömningarna i Europa, särskilt i det oroliga sydöstra hörnet. I alla länder 

han besökte rådde det  en känsla av politisk osäkerhet  och ingen visste vad morgondagen 

skulle föra med sig. MacDonald sade sig också kunna skönja demokratins tillbakagång, och i 

Italien fäste han uppmärksamhet vid fascisternas likhet med bolsjevikerna i Kaukasus.95 År 

1923 karaktäriseras  av misstro  mot  fascismen:  kommer  ideologin  att  klara  sig  eller  inte? 

Oberoende av hur man tänkte om fascismens framtid förekom det tydlig oro för att den skulle 

93 ”Från Radek till Reventlow”, Arbetarbladet, 24.8.1923. 
94 ”Socialismen, demokratien och Wasabladet”, Arbetarbladet, 29.8.1923. 
95 Emil Flygare, ”Ramsay Mac Donald om Mussolini och fascismen”, Arbetarbladet, 23.11.1923. 
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få fotfäste i Finland, och även runt om i Europa tycktes likasinnade tänka i samma banor när 

man förberedde åtgärder mot fascismen.

Italien påminner om en man, som lever av medicin: hans tillstånd är något förbättrat, men endast artificiellt, på 

konstlat sätt, icke på grund av någon hälsosam livskrafts verksamhet.96

3.3 1924: Matteotti-affären

I februari 1924 skriver Arbetarbladet om den senaste modesjukdomen: antiparlamentarismen. 

Det börjar med en artikel den 9 januari i vilken Arbetarbladet skriver om Åbo Underrättelser  

som karaktäriserar antiparlamentarismen som ”en sund tendens”.97 I följande nummer skrivs 

det att man flera gånger har stött på liknande uttalanden i den finska högerpressen. Mussolinis 

Italien,  militärdiktataturen i Spanien och liknande hyllas,  men den första och ursprungliga 

diktaturen,  den  kommunistiska  diktaturen  i  Ryssland,  ges  inget  erkännande.  Europa  var 

splittrat  och  efterkrigstiden  medförde  olika  problem,  bland  annat  en  kris  för 

parlamentarismen. Folken är uppdelade över flera olika partier och just denna partisplittring är 

som skarpast i  parlamenten,  vilket förhindrar uppkomsten av starka regeringar. Skribenten 

fortsätter  med att  diskutera kapitalismens intellektuella  och moraliska upplösning och hur 

olika borgerliga partier skiljer sig åt som natt och dag, och det enda gemensamma draget är 

fruktan för socialdemokratin och arbetarpartierna. Det behövs starka regeringar, vilka inte just 

nu kan genomföras, men det behöver inte heller betyda att framtiden tillhör fascismen.98 År 

1924 börjar alltså med en viss tilltro till framtiden, även om de anställda på  Arbetarbladet 

märker att de är utsatta. Dessutom finns det tydliga risker och expanderande politisk oro som 

kan leda till exakt den antiparlamentarism och fascism som tas upp i artikeln. I Italien är det 

också dags för val,  som följer  på den nya vallag Mussolini  tvingade parlamentet att  anta 

hösten  1923.  Det  anses  självklart  att  fascisterna  får  majoriteten  av  rösterna,  särskilt  som 

fascisterna har milis, revolvrar och knölpåkar med vilka valkampanjen förs.99 I april skriver 

Arbetarbladet  om  Mussolinis  hejdlösa  rustningsvansinne  med  det  nya 

marinbyggnadsprogrammet, som också gör Italien till Europas främsta ”rustningsivrare”. Det 

uppges också att  Mussolini beställt  ubåtsjagare eftersom de var värdefulla under kriget.100 

Trots att inga vidare slutsatser dras kan man undra om  Arbetarbladets  egen skribent själv 

96 Ramsey MacDonald, Arbetarbladet, 23.11.1923. 
97 ”Antiparlamentarismen – en samhällelig hälsokälla!”, Arbetarbladet, 9.1.1924. 
98 ”Senaste modesjukdomen”, Arbetarbladet, 11.1.1924. 
99  ”Huru man väljer parlament i Mussolinis rike”, Arbetarbladet, 13.2.1924. 
100 ”Mussolinis rike lider av hejdlöst rustningsvanvett”, Arbetarbladet, 9.4.1924. 
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tänkte på nästa världskrig, eller om Mussolini hade haft planer på ett sådant, eftersom det 

explicit konstateras att ubåtsjagarna var viktiga under kriget. 

Följande  stora  rubrik  hänför  sig  till  mordet  på  Giacomo  Matteotti,  en  italiensk 

socialistisk politiker som efter ett tal mot fascismen kidnappades och mördades av fascister 

den  10  juni  1924.101 Den  16  juni  skriver  Arbetarbladet  om  mordet  på  en  socialistisk 

parlamentsledamot. Matteottis lik, som sedan länge varit försvunnet, har hittats på en gata i 

Bassano di Sutri.  Matteotti  har troligen dödats  med påkslag och dolksting.  Mussolini  har 

redan  meddelat  att  mördarna  är  kända  och  att  de  ska  dömas  till  döden,  och  tidningarna 

betecknar den toskanska fascistledaren Dumini som huvudansvarig för bortrövandet. Orsaken 

till  attentatet  antas vara ”vissa komprometterande papper”.  Som en följd av mordet  råder 

upphetsning  och  stor  oro,  och  den  fascistiska  milisen  har  mobiliserats  för  att  återställa 

ordningen.102 Två  dagar  senare  kan  man  läsa  om  fascismen  som  blir  besvärlig  för 

fascistgeneralen själv.  Arbetarbladet  har en tendens att skriva om Mussolini och fascismen 

som om han inte klarade av att upprätthålla fascismens fasad, vilket framstår av denna artikel 

och exempelvis även den artikel av den 9 maj 1923 som jag granskat. I texten från den 18 juni 

1924 kallas Matteottis fall ”affären Matteotti”, som blir allt mer invecklad. Sex ministrar har 

ställt sina platser till förfogande och två tjänstemän har avgått. Dessutom rapporteras det att 

att de huvudskyldiga till mordet har undkommit över gränsen. Anledningen till mordet var att 

Matteotti  hade  bevis  på grova oegentligheter  i  finansförvaltningen,  och en skandal  kunde 

undvikas endast med att röja Matteotti ur vägen, konstateras det. Kring åttio personer satt 

redan  häktade  runt  om  i  Italien  i  samband  med  mordet,  och  i  England  protesterade 

arbetarpartiet och sympatiserade med det italienska socialistpartiet.  Arbetarbladets skribent 

menar ännu att det såg ut som om den italienska fascismen fått sig en knäck till följd av sina 

egna övergrepp.103

Den 25 juni skriver Arbetarbladet återigen om Wasabladet, som konstaterar att mordet 

på Matteotti visar att det måste vara något ruttet i fasciströrelsen. Skribenten i Arbetarbladet 

finner det glädjande att Wasabladet äntligen hittar ”ädlare motiv än man trott” hos fascismens 

kritiker,  men konstaterar  också att  det  redan är en senkommen insikt.104 Den socialistiska 

arbetarinternationalen har skickat en kondoleansskrivelse till Italiens socialistiska arbetarparti, 

101 Matteotti, <https://www-ne-se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/giacomo-
matteotti>, 29.7.2019. 

102 ”Fascisterna har mördat en socialistisk parlamentsledamot”, Arbetarbladet, 16.6.1924. 
103 ”Fascismen blir besvärlig för fascistgeneralen själv”, Arbetarbladet, 18.6.1924. 
104 ”En glädjande, ehuru senkommen insikt”, Arbetarbladet, 25.6.1924. 
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som citeras i  sin  helhet  i  Arbetarbladet den 27 juni.  Skribenten i  Arbetarbladet  säger att 

skrivelsen var vacker men samtidigt innehöll en skarp vidräkning med Mussolini.105 Ännu i 

juni hittar man på utlandssidorna notiser om Matteottiaffären: Mussolini förhandlar om nya 

regeringskolleger och blir häftigt angripen i senaten. Mordet på Matteotti var en hård nöt för 

Mussolini och fascismen, skriver Arbetarbladet.106 Följande månad kan man på omslaget läsa 

om Mussolini på avskrivning. Det är en lång text som tar upp det sorgliga mordet på Matteotti 

och fascismens framtid i Mussolinis händer. Det konstateras att Matteottis skuldlösa blod var 

den droppe som fick den fascistiska blodbägaren att rinna över. Tiden anses nu så småningom 

vara  fullbordad  för  Mussolini  och  hans  system.  Den  rekonstruktion  av  regeringen  som 

Mussolini höll på med, och som också behandlades tidigare, gav honom ett visst andrum, men 

skribenten  menar  att  den  slutliga  avvecklingen av  fascismen snart  är  på  väg.  Fascismen, 

liksom kommunismen,  är  enligt  honom en krigs-  och  kristidsföreteelse  som är  dömd att 

försvinna  när  det  politiska  livet  återgår  till  det  normala.107 I  en kort  notis  av den 18 juli 

berättas det att de italienska vänsterpartierna närmar sig varandra och att nödvändigheten av 

en fortsatt opposition mot fascismen är tydlig.108 

I augusti får man bara upp två artiklar på sökordet ”fascism”. Den första är en notis 

om fascismen som sticker  upp sitt  huvud till  och  med i  England i  en  sammandrabbning 

mellan kommunister och fascister. De brittiska fascisterna hade hållit ett möte då tumultet 

utbröt och ledde till tre angrepp. Fascisterna lär skyddas i församlingsfrihetens namn, skrivs 

det.109 Den andra texten är en lång diskussion om fascismen i  Finland. Det har  påfunnits 

fascistiska tendenser inom vissa kretsar av armén och farhågor att dessa tendenser skulle få 

luft under vingarna. Den borgerliga pressen försäkrar dock att denna oro är absolut obefogad. 

Hufvudstadsbladet hyser sympati för fascismen, men endast i Italien, och försäkrar upprepade 

gånger att tidningen inte tillstyrker fascism i Finland. Skribenten i  Arbetarbladet bollar med 

idén om huruvida det bildades en arbetarregering i Finland eller en vänsterman blev president 

– skulle det då finnas en uppgift för fascismen i Finland enligt borgarpressen?110 Det är klart 

och tydligt att man i  Arbetarbladet befarar möjligheten till fascism i Finland, oberoende om 

fascismen skulle uppenbara sig genom borgarpressens acceptans eller via armén. Nästa artikel 

behandlar  igen  Matteotti-affären,  och  det  rapporteras  nu  att  nästan  alla  arbetare  vid 

105 ”Socialistiska arbetarinternationalen om mordet på Matteotti”, Arbetarbladet, 27.6.1924. 
106 ”Mordet på Matteotti en hård nöt för Mussolini och fascismen”, Arbetarbladet, 30.6.1924. 
107 ”Mussolini på avskrivning”, Arbetarbladet, 4.7.1924. 
108 ”De italienska vänsterpartierna närmar sig varandra”, Arbetarbladet, 18.7.1924. 
109 ”Fascismen sticker upp huvudet t. o. m. i England”, Arbetarbladet, 13.8.1924. 
110 ”Generad älskare”, Arbetarbladet, 15.8.1924. 
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järnvägsverkstäderna i Neapel har lämnat det fascistiska metallarbetarförbundet och återvänt 

till det  gamla förbundet. Som en följd av har man avskedat ett antal arbetare, vilket utmynnat 

i en strejk. Det konstateras också att det inom flera andra förbund pågår liknande rörelser.111 I 

oktober kan man läsa om Italiens liberala parti som splittrats. En del av partiet ansluter sig nu 

till fascismen, medan majoriteten kräver återgång till konstitutionen och jämlikhet mellan alla 

politiska partier samt avskaffande av den fascistiska milisen. Det verkar något ovanligt att det 

är  en minoritet  som ansluter  sig till  Mussolini  medan majoriteten bildar  opposition.112 En 

knapp vecka senare rapporteras det om fascisternas fackorganisation som går upp i fogarna – 

organisationen är byggd på orimlighet och det har även de fascistiska arbetarna nu förstått. De 

egentliga fackföreningarna (antagligen de som fanns före fascismen) har återupptagit kampen 

för  organisatorisk  frihet  i  fackligt  avseende.  En  gemensam  kommitté  har  bildats  mellan 

landsorganisationen,  arbetarpartiet,  arbetarunionen  och  de  bank-  och  handelanställdas 

organisation.113

Arbetarbladet  rapporterar  också  att  de  så  kallade  italienska  frontkämparna  inte 

kommer att delta i firandet av årsdagen för fascismens införande. Detta beslut är ett enormt 

nederlag för Mussolini.114 Ännu i oktober kan man läsa om Italiens fackföreningar som vinner 

mark  på  fascismens  bekostnad.  Arbetare  runt  om  i  landet  återvänder  till  de  gamla 

fackföreningarna.  Nu  har  den  italienska  landsorganisationen  som  syfte  att  organisera 

arbetarnas  klasskamp  mot  det  kapitalistiska  arbets-  och  produktionssättet  och  utveckla 

arbetarklassens moraliska, tekniska och politiska egenskaper.115 Nästa månad verkar kursen 

återigen  ha  svängt,  eftersom  det  meddelas  om  skärpt  tidningscensur  och  flera 

sammanstötningar  på  fascismens  årsdag.  Alla  tidningar  bortsett  från  de  fascistiska  har 

konfiskerats  och  sammanstötningar  har  förekommit  runt  om  i  Italien,  i  protest  mot 

Mussolini.116 Den sista artikeln för 1924 är från den 30 december och behandlar Mussolinis 

vallagsreform. Mussolini har nu lagt fram ett förslag om återinförande av parlamentarism.117 

År 1924 var ett polemiskt år: sommaren och hösten präglades till stor del av Matteotti-affären 

antigen direkt eller indirekt, och senhösten och vintern sedan av Mussolinis svårigheter. Om 

dessa svårigheter var en följd av mordet på Matteotti vet man inte, men det kunde ha varit 

111 ”Slut med Mussolinis stöd bland arbetarna”, Arbetarbladet, 17.9.1924. 
112 ”Klyvning av Italiens liberala parti”, Arbetarbladet, 10.10.1924. 
113 ”Fascisternas fackorganisation går upp i fogarna”, Arbetarbladet, 15.10.1924. 
114 ”Soldaterna deltar ej i fröjdefesten.”, Arbetarbladet, 17.10.1924. 
115 ”Italiens fackföreningar vinner mark på fascismens bekostnad”, Arbetarbladet, 31.10.1924. 
116 ”Vad sker i Italien?”, Arbetarbladet, 10.11.1924. 
117  ”Håller Mussolini på att vandra till Canossa?”, Arbetarbladet, 30.12.1924. 
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möjligt  eftersom  det  genast  därefter  utbröt  flera  strejker  och  uppror.  Arbetarbladets 

uppfattning  om fascism verkar  fortfarande vara den samma:  man oroar  sig  för  en möjlig 

fascistkupp i Finland, men antar ändå att det fascistiska väldet i Italien sakta men säkert håller 

på att falla sönder. Det är också intressant att jämföra årets första och sista artikel, även om de 

behandlar totalt  olika saker i  sig.  Den första gäller  antiparlamentarismen (en delaspekt av 

fascismen), medan den sista avser Mussolinis förslag till parlamentarism i Italien.

Det är dags att gå över till 1925 och se om Matteotti-affären ännu dyker upp. Det har 

gått ett år sedan mordet, och jag ska granska huruvida förslaget om parlamentarism förde med 

sig någonting.

3.4 1925: Efterdyningar och förstärkande

Året 1925 inleds med rubriken ”Är det början till slutet för Mussolini?”. På nyårsdagen hade 

icke-fascistiska tidningar beslagtagits och utsatts för fasciststormningar. Mordet på Matteotti 

intresserar fortfarande, och det spekuleras om Mussolini ligger bakom det eller inte – en av de 

häktade, presschef Rossi, skyller på Mussolini.118 Nästa artikel är från några dagar senare, och 

i den diskuteras Mussolinis beteende. Han karskar upp sig och förklarar med stora gester att 

fascismen ska släppas lös. Mussolini säger sig arbeta för fred, lugn och arbete i Italien. Om 

det  inte  uppnås  utan  våld,  så  måste  man  ta  till  våld  och  släppa  lös  fascismen,  menar 

”fascisthövdingen”,  som  Arbetarbladet  kallar  honom.119 Mussolinis  valreform  godkändes 

under stark opposition, står det den 21 januari. Arbetarbladet går inte igenom vad valreformen 

kom  att  innehålla:  det  kanske  hade  tagits  upp  i  ett  tidigare  eller  senare  nummer.  Från 

oppositionens sida konstaterar Giolitti att det är onödigt att hålla val överhuvudtaget, eftersom 

det inte finns någon frihet och en ny valstrid bara skulle leda till  nya våldsdåd.120 Ännu i 

februari finns en det notis om Matteotti. Matteottis testamente, hans bok om fascismen, har 

utkommit på engelska. ”Ett års fascistherravälde” har översatts av det engelska arbetarpartiet 

och betecknas nu som Matteottis testamente.121

Efter detta får man bara upp en träff med sökordet ”fascism” mellan februari och april. 

Det är endast en notis, där det berättas om en eventuell fascistinternational. Fascistrådet hade 

sammanträtt  i  Rom  den  9  februari  och  granskat  möjligheterna  till  en  universell 

118 ”Är det början till slutet för Mussolini?”, Arbetarbladet, 5.1.1925. 
119 ”Mussolini karskar upp sig och tar stora ord i mun”, Arbetarbladet, 9.1.1925. 
120 ”Mussolinis valreform godkänd under stark opposition”, Arbetarbladet, 21.1.1925. 
121 ”Matteottis testamente”, Arbetarbladet, 28.1.1925. 
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överenskommelse mellan fasciströrelsen i alla länder.122 Följande artikel är från den 8 april 

och behandlar den fackliga fronten utomlands. I den artikeln diskuteras också annat förutom 

Italien, men jag tar bara upp det stycke som nämner fascismen, eftersom artikeln är tydligt 

uppdelad på samma sätt. I Italien hade metallarbetarna strejkat, vilket visar att frågor om löner 

och dylikt uppfattas som viktigare än känslor och teorier.  Fascismen påstår sig ha vunnit 

klasskampen,  men  skribenten  konstaterar  att  klasskampen  inte  ännu  är  vunnen  och  att 

fascismen  inte  är  i  stånd  att  ändra  samhällsordningen.123 I  maj  dyker  den  fascistiska 

internationalen upp igen, när det telegraferas att  Mussolini vill  konferera med Hitler,  som 

bjudits  in  till  Rom.  Man  antar  att  mötet  innebär  förhandlingar  om  den  internationella 

fascismen.124 Sökordet gav alltså inga andra träffar från maj, och jag undrar om första maj-

firandet gått lugnt eftersom fascismen inte är aktuell just då.

I juni ökar artikelmängden. Först blir det en notis om samarbetet mellan Italien och 

Sovjetunionen, som undertecknat ett handelsfördrag. Mussolini själv har riktat en vädjan till 

kammaren om att man ska bortse från de politiska omständigheterna.125 Det är intressant att se 

hur fascismens ledare själv väljer att lämna de tämligen stora politiska oenigheterna åt sidan 

för att stödja handeln. I juni har det också gått ett år sedan mordet på socialisten Giacomo 

Matteotti.  Minnet  av  Matteotti  har  firats  i  flera  länder.  Arbetarbladet  skriver  en  kort 

sammanfattning  av  händelsen,  berättar  hur  liket  gömdes,  men  slutligen  hittades  när  den 

allmänna opinionen i Europa klarnade och man började ställa krav på utredningar. Mussolinis 

involvering är också välkänd och skribenten konstaterar att mördarna inte dömts ännu, och att 

rättegången mot dem ännu inte ens inletts. Trots firandet i andra länder råder det inte sådan 

frihet i Italien att man där kan hylla minnet av en av fascismens svåraste motståndare.126 I en 

senare artikel granskar Arbetarbladet ingående Italien på Matteottis dödsdag. Parlamentshuset 

var stängt, vilket ledde till att oppositionen blev tvungen att avlysa sin planerade offentliga 

sorgehögtid  och  istället  hålla  en  sluten  högtid.  Samma  dag  beslogtogs  också  flera 

oppositionstidningar. Den enda hyllningen var ett porträtt i tidningen Giustizia. Fascistmilisen 

var mobiliserad och övervakade arbetarkvarteren. Det var alltså strikta åtgärder, vilka enligt 

skribenten visade att fascisterna själva visste att de var skyldiga till mordet.127 

I  Finland  förekom  det  också  polemik  kring  fascismen.  Hufvudstadsbladet  kallar 

122 ”En fascistinternational är i vardande”, Arbetarbladet, 16.2.1925. 
123 ”Från den fackliga horisonten utomlands”, Arbetarbladet, 8.4.1925. 
124 ”Mussolini vill konferera med Hitler”, Arbetarbladet, 20.5.1925. 
125 ”Fascismens och bolsjevismens stater i samarbete”, Arbetarbladet, 5.6.1925. 
126 ”Minnet av Matteottis död har firats i olika länder”, Arbetarbladet, 12.6.1925. 
127 ”Minnet av Matteottis död fick icke firas i Italien”, Arbetarbladet, 17.6.1925. 
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vänsterpartiernas  fascistskräck  obegriplig  och  huvudlös,  och  Åbo  Underrättelser  hyllar 

Mussolini, skrivs det i Arbetarbladet. Artikeln avslutas med att skribenten för Arbetarbladet 

går igenom varifrån vänsterns ”fascistskräck” egentligen härrör i grund och botten och varför 

vänstern  är  berättigad  att  förakta  fascismen  och  Mussolini.  Det  viktigaste  anses  nu  vara 

arbetarnas dåliga position i fascistväldet, men man lyfter också fram Mussolinis tveksamma 

moraliska ideal. I samma nummer finns det också ett citat från den vita internationalen, vars 

syfte är att samla en internationell aktion från regeringarnas sida mot Moskva-internationalen. 

Också här tar man upp Mussolini och fascismen: dessa vita herrar, som arbetar med den vita 

internationalen, har Mussolini som sin moraliska förebild och fascismen är deras politiska och 

sociala mönster.128 Inbördeskrigets spöke existerar ännu, och det är tydligt att det hos vänstern 

finns ärr och rädsla för den extrema högern, medan högern fortfarande ser vänstern som ett 

hot. 

I  augusti  diskuteras  den svaga  fascismen i  vissa  delar  av  Italien,  särskilt  Sicilien. 

Fascismen har inte  slagit  igenom på Sicilien på samma sätt  som i  det övriga Italien,  och 

liberalerna och demokraterna har gjort stor reklam inför valen. Det blev ändå de fascistiska 

kandidaterna som tog hem segern, och på grund av censuren har man inte någon exakt bild av 

förberedelserna inför valet eller vad som skedde under valtiden.129 Följande artikel implicerar 

att Mussolini ”lider av samma sjukdom som Lenin”. Mussolinis utrikespolitiska planer var att 

motarbeta  den  fransk-engelska  säkerhetspakten  och  samtidigt  närma  sig  Tyskland  och 

Sovjetunionen. Nu uppstår olika rykten: både den italienska flottan och armén påstås vara 

fientligt inställda till fascismen, och dessutom hävdas det att Mussolinis hälsa är dålig och att 

han lider av samma sjukdom som den som tog Lenins liv.130 Detta är förstås bara rykten, men 

det är onekligen intressant att Arbetarbladet överhuvudtaget skriver om rykten som saknar 

bevis  och  bygger  på  löst  prat.  Den  30  oktober  utger  Arbetarbladet  en  text  från  sin 

korrespondent med initialerna B.K. i Lettland om arbetaridrottsmannen Massak, som mördats 

av fascister, vilka nu blivit frikända av krigsdomstolen. Utöver bland de lettiska arbetarna 

väckte mordet också uppmärksamhet utomlands, och korrespondenten konstaterar att mordet 

på  Massak  inte  enbart  var  ett  tecken  på  fascistisk  terrorism utan  även  en  utmaning  för 

arbetarklassen. De lettiska arbetarna övergick snabbt till försvarsåtgärder och lyckades lugna 

fascisterna. Domstolsutslaget togs inte emot med glädje hos arbetarna, men det ledde också 

128 ””Fascistskräckens” grund”, ”Vita internationalen har äran...”, Arbetarbladet, 8.7.1925. 
129 ”Hur man går tillväga för att stärka fascismen, där den är svag”, Arbetarbladet, 7.8.1925. 
130 ”Ryktena går om Mussolini”, Arbetarbladet, 7.10.1925. 
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till att missnöjet mot fascismen växte, vilket i sin tur var positivt.131 

I november hävdar man att Mussolini åter har besatts av raseriets djävul, och terrorn är 

i full gång. Endast två tidningar får utkomma i Rom, och flera personer sitter häktade då de 

antas  vara  delaktiga  i  planerna  på  ett  attentat  mot  Mussolini.  Fascisttidningar  beskyller 

frimurarna för att vara ansvariga för mordplanerna. De förklarar att mordet skulle ha lett till 

en fruktansvärd hämnd på alla socialister, frimurare och andra motståndare. Avslutningsvis 

skriver tidningen att Mussolini står över alla skrivna och moraliska lagar.132 Nu är situationen 

mycket känslig i Italien, men Arbetarbladet har ändå avhållit sig från att kommentera att det 

kunde innebära en början på slutet när Mussolini reagerar såhär. I samma nummer publiceras 

också en bild,  en tecknad bild på en fascist  som svänger  sin blodiga yx över  italienarna. 

Bilden finns nedan. Det är en deskriptiv bild över hur man i Arbetarbladet ser fascisterna och 

Mussolini. Det är oklart om både bilden och texten är signerat med M r., eller bara texten. 

Några dagar senare undrar man om attentatförsöket var äkta eller inte. Den fascistiska polisen 

har under de tre senaste åren uppdagat mer än trettio sammansvärjningar som fått mycket 

uppmärksamhet men negligerats för att  man saknat bevis. Nu är Mussolinis  attentatförsök 

under uppsyn, och det har framkommit flera detaljer som tyder på att fascisterna själva har 

stått  bakom  attentatet.133 Den  sista  artikeln  från  1925  behandlar 

transportarbetarinternationalen, som under sitt senaste möte fört en utförlig diskussion om de 

åtgärder  som  bör  vidtas  mot  fascisterna  i  Italien.  Avsikten  var  att  stödja  de  italienska 

partikamraterna och föra samman de organiserade arbetarna i alla länder i en gemensam kamp 

mot fascismen.134 Året 1925 var liksom åren dessförinnan stormigt, då Matteotti hyllades och 

skräcken  för  fascismen  tycktes  växa  ytterligare.  I  Finland  skärptes  förbindelserna  mellan 

vänster och höger, till synes speciellt inom pressen.

131 B.K., ”Klassjusticen har också i Lettland firat en triumf”,Arbetarbladet, 30.10.1925. 
132 ”Mussolini åter besatt av raseriets djävul”, Arbetarbladet, 9.11.1925. 
133 ”Mussolini själv anstiftare av ”attentatet” mot sin höga person?”, Arbetarbladet, 13.11.1925. 
134 ”Transportarbetarinternationalen”, Arbetarbladet, 11.12.1925. 
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Bild 1, ”Dagens bild”, källa: Arbetarbladet 9.11.1925

3.5 1926: Det napoleonska året

Den första artikeln under 1926 behandlar fascistiska ligor i Ungern, som går under namnet 

”Det vaknande Ungern” och syftar till att utföra ett fascistiskt frälsningsarbete. Dessa ligor 

förfalskade  pengar  de  behövde  för  sitt  arbete.  Enligt  skribenten  är  ärkehertig  Albrecht, 

medlem av den gamla österrikisk-ungerska dubbelmonarkins härskarätt, en tydlig ledare för 

”Det  vaknande  Ungern”,  och  om Ungern  blev  fascistiskt,  skulle  han  också  vara  landets 

ledare.135 Året inleds med fascismens hot, som nu yppar sig i Ungern. I februari meddelas det 

om  Mussolinis  nya  krav  på  oppositionen,  vilket  innebär  att  alla  spår  av  demokrati  har 

försvunnit  från det  politiska livet  i  Italien.136 Den fascistiska tidningen  Impero  uppges ha 

uppmanat till  mord på historikern Salvemini, och  Arbetarbladet  skriver att  Popolo d'Italia  

innehöll  en  liknande  uppmaning  före  mordet  på  Matteotti.  Salvemini  har  motsatt  sig 

fascismen liksom Matteotti. Dessutom konstaterar skribenten att tidningarna i Italien är under 

sträng  censur,  vilket  innebär  att  detta  uttalande  har  godkänts  av  de  fascistiska 

135 ””Gräddan”-drägg”, Arbetarbladet, 11.1.1926. 
136 ”Mussolini tar munnen full gentemot oppositionen”, Arbetarbladet, 3.2.1926. 
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myndigheterna.137 Matteotti är ett ofta återkommande namn och det är tydligt hur uppskattad 

han var och vilket arv han lämnade efter sig. Det återstår dock att se om Salveminis öde blir  

likadant. En intressant artikel, om än lånad, har jag valt att ta med på grund av dess rubrik: 

”Mussolini tror sig vara en Caesar, men är blott en Caligula.” Mussolinis tal om tyskarna i 

Syd-Tyrolen  har  väckt  uppmärksamhet  särskilt  i  Tyskland,  och  Arbetarbladet  återger 

socialdemokraten  Stampfers  tal  under  den  tyska  riksdagsdebatten.138 Rubriken  återspeglar 

såväl Stampfers samt Arbetarbladets åsikt om Mussolini på ett tydligt sätt. Caligula var under 

sin tid som kejsare känd för godtycklighet, grymhet och slöseri. Vissa moderna forskare anser 

också att Caligula var det första exemplet på kejsarvansinne139. I mars kan man läsa om den 

italienska antifascistiska författaren Gobetti som blivit hetsad till döds av fascisterna, och man 

kan också ta del av ett utdrag ur ett brev undertecknat av Mussolini. Arbetarbladets skribent 

berättar inte om författaren var socialdemokrat eller ej, vilket tyder på att det antifascistiska 

inslaget vägde tyngre än den traditionella politiska uppdelningen. I samma tidning diskuterar 

man också Mussolinis frierier till påven. Vatikanen avvisade dock diktatorn och vill inte bli ett 

verktyg för fascismen. Mussolini hade tre månader innan lagt upp en plan för hur Vatikanen 

och  den  italienska  staten  stegvis  skulle  närma  sig  varandra.  Man  antog  att  påven  vid 

internationella  rådslagen  skulle  kunna  spela  en  viktig  roll  och  även  kunna  gynna  den 

fascistiska politiken inom NF.140

April  börjar med att  en hysterisk engelsk kvinna avlossar ett  skott  mot Mussolini. 

Även om Mussolini undkom med små skador, sägs incidenten ha etsat upp honom. Mussolini 

förde ett tal från balkongen på sitt palats den 7 april, då han uppmanade till lugn och tillade att 

ingen och intet kan komma i fascismens väg. När någon i folkmassan undrade hur utlandet 

reagerar, lär Mussolini ha svarat ”Vi skall trotsa utlandet!”.141 Följande artikel några dagar 

senare:  den  antifascistiska  oppositionens  ledare,  Amendola,  har  avlidit  till  följd  av 

misshandel. Arbetarbladet kallar det för ett egendomligt sammanträffande att Amendolas död 

inträffade  ungefär  samtidigt  som attentatförsöket  på Mussolini.  Man konstaterar  också att 

antalet döda inom oppositionen verkar ha ökat sedan 1925, då Mussolini efter osäkerhet i 

oppositionspartierna fick ny vind i seglen. Dessutom har Arbetarbladet rubricerat artikeln på 

samma sätt som i mars, ”Hetsad till döds av Mussolini”, denna gång ”Amendola blev hetsad 

137 ”Fascisttidning hetsar till mord på Salvemini”, Arbetarbladet, 5.2.1926. 
138 ”Mussolini tror sig vara en Caesar, men är blott en Caligula”, Arbetarbladet, 19.2.1926. 
139 Caligula, <https://www-ne-se.ezproxy.vasa.abo.fi/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/caligula >, 

26.8.2019. 
140 ””Den helige fadern” avvisar bryskt ett frieri av Mussolini”, Arbetarbladet, 5.3.1926. 
141 ”Hysterisk engelsk dam skjuter Mussolini i näsan”, Arbetarbladet, 9.4.1926. 
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till döds av fascister”.142 

Före första maj har Arbetarbladet också utgett den socialistiska arbetarinternationalens 

program, som behandlar fascismen på flera plan. Fascismens förtryck sporrar arbetarklassen 

att stärka sitt motstånd. Arbetarinternationalen har också beslutat att ställa ut en minnesstaty 

av  Giacomo  Matteotti  i  Bryssel  och  grunda  en  understödsfond,  Matteottifonden,  för 

arbetarrörelsen i länder utan demokrati.143 Ett par dagar senare finns det på första sidan en 

lång  text  som  behandlar  Matteottifonden  och  arbetarnas  gemensamma  åtgärder  mot 

diktaturen. Texten går in på djupet när det gäller situationen i Italien och diskuterar bland 

annat Matteotti som symbol för den demokrati som blir nedtrampad av Mussolini och hans 

hejdukar. Mussolini har också enligt författaren blivit mer än enbart en person – nu är namnet 

en  beteckning  för  den  strömning  som  betecknas  av  hatet  mot  demokratin  och 

parlamentarismen.144 Så gott som genast efter sin död blev Matteotti ett helgon för arbetarna 

runt om i världen, och det är tydligt att Matteotti också ses som en symbol för demokratin och 

antifascismen, men det är intressant att Mussolini också nu ses som något ”mer” än en enskild 

person. Från maj månad finns det bara två relevanta artiklar, och båda behandlar Polen. I maj 

1926  har  Pilsudski,  marskalk  och  tidigare  socialist,  tagit  över  styret  genom  en  kupp. 

Arbetarbladet diskuterar  nu  Polens  politiska  ställning  och  undrar  om  kuppen  var  en 

motreaktion mot fascismen.  Skribenten framställer  att  denna kupp och maktövertagningen 

utgör  en  egen typ  av  fascism och  konstaterar  att  det  är  lika  dåligt  att  applådera  antigen 

kommunismen eller fascismen.145 I nästa artikel skrivs det om de polska socialisterna, som 

säger  sig  ha  stött  Pilsudski  eftersom  det  var  den  enda  möjligheten  för  att  förhindra  en 

fascistisk reaktion under Witos regim. Om Witos regering hade fortsatt skulle arbetarklassen 

ha råkat illa ut, och därför ses Pilsudskis maktövertagande som en positiv händelse.146 

Pilsudski är på tapeten igen i juni, och nu diskuteras hans försök att bli diktator, något 

som enligt Arbetarbladet inte kommer att ske. Pilsudski sägs ha ändrat åsikt från dag till dag: 

den ena dagen förespråkar han demokrati och nästa dag diktatur. Skribenten oroar sig för att 

fascismen kan tänkas vara orsaken till  detta.147 Arbetarbladet  drar inga paralleller från den 

polska fascismen till Mussolini eller Italien, och man kan undra om begreppet fascism har 

142 ”Amendola blev hetsad till döds av fascister”, Arbetarbladet, 12.4.1926. 
143 ”Till hela världens arbetare!”, ”Internationell understödsfond, bärande Matteottis namn”, Arbetarbladet, 

21.4.1926. 
144 ”En världsaktion mot diktaturen”, Arbetarbladet, 23.4.1926. 
145 ”Den polska mazurkan”, Arbetarbladet, 17.5.1926. 
146 ”Polens socialister bekräftar, att de understött Pilsudski”, Arbetarbladet, 28.5.1926. 
147 ””Kraftkarl” med nycker”, Arbetarbladet, 2.6.1926. 
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breddats i  den mån att  det  innefattar  olika former av diktatur,  inte  bara den traditionella, 

italienska  fascistdiktaturen.  I  juni  finns  det  också  en  notis  om  borgmästaren  i  Pilsen, 

Tjeckoslovakien, där man kritiserar den italienska fascismen och dess metoder. Arbetarbladet  

utger  ett  citat  av borgmästarens  tal  men för ingen egen diskussion och kommenterar  inte 

heller någonting.148 Vanligtvis brukar tidningen komma lägga fram sin egen åsikt om denna 

fråga, vilket kunde tyda på att man nu håller med kritiken. Den 23 juni finns det en ledare 

med rubriken ”En garanti i det fördolda”, där skribenten diskuterar  Åbo Underrättelser som 

enligt honom tycks längta efter fascism. Det är en text om fascism och Finlands politiska 

situation. Skribenten konstaterar även att tanken om diktatur inte torde vara populär någon 

annanstans än i  de mest extrema skyddskårskretsarna.149 I  augusti  1926 kan man läsa om 

chefredaktören  för  den  kommunistiska  tidningen  Rude  Pravo i  Prag,  som  hoppat  från 

kommunismen  till  fascismen.150 Den  25  augusti  meddelar  Arbetarbladet att 

Landsorganisationen ger både ekonomiskt och moraliskt stöd till arbetarvärnen i Belgien, som 

förbereder sig för svartskjortornas angrepp.151 

I  oktober  1926  diskuteras  vågen  av  fascistterror  efter  ett  nytt  attentatförsök  på 

Mussolini. Våldsdåd mot socialister och andra motståndare till fascismen inträffade, men på 

grund av censuren finns det inga uttömmande uppgifter.  Enligt partivännerna i  Italien har 

tryckerier, redaktioner och advokatkontor plundrats och i vissa städer, bland annat Bologna 

och  Ravenna,  har  det  skett  mord  och  misshandel.152 Den 19 november  fortsätter  artikeln 

”Italienska terrorn värre  än någonsin förut”,  med samma tema.  Det  finns fortfarande inte 

möjlighet att göra något överslag, men terrorn är nu lika extrem som den var under fascismens 

första år.153 Enligt Mussolini skulle 1926 vara det napoleonska året för fascismen154, och nu 

verkar det som om 1926 präglas av terror och och våldsdåd till följd av attentatförsök mot 

Mussolini. Ännu i december fortsätter samma tema under rubriken ”Fasorna i terrorns Italien 

kulminerar”.  100  000  personer  har  häktats  och  det  pågår  en  människojakt.  Nu  skriver 

Arbetarbladet också att attentatet, som gav upphov till terrorn, bara var provokation och har 

inte  ägt  rum.  Mussolini  stöder  sitt  herravälde  enbart  genom  det  nakna  våldet,  anser 

skribenten.155

148 ”Pigge borgmästaren Pick i Pilsen retar upp Mussolini”, Arbetarbladet, 11.6.1926. 
149 ”En garanti i det fördolda”, Arbetarbladet, 23.6.1926. 
150 ”Moskvaman skrudar sig i fascismens svarta skjorta”, Arbetarbladet, 4.8.1926. 
151 ”Belgiens arbetare göras kampberedda mot svartskjortorna”, Arbetarbladet, 25.8.1926. 
152 ”Ny våg av fascistisk terror efter attentatförsöket”, Arbetarbladet, 8.10.1926. 
153 ”Italienska terrorn värre än någonsin förut”, Arbetarbladet, 19.11.1926. 
154 Steiner, s. 345.
155 ”Fasorna i terrorns Italien kulminerar”, Arbetarbladet, 6.12.1926. 
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3.6 1927: Värre terror än förut

År 1927 inleds  med artikeln  ”Lettland,  Estland och Finland nu i  tur  för  fascism.”.  Efter 

omvälvningarna i Litauen är man orolig för att fascismen och högerextremismen ska klättra 

vidare norrut. Enligt skribenten är det ingen nyhet att den fascistiska rörelsen i Lettland är 

stark, men han antar ändå att de demokratiska inslagen är starkare än i Litauen. I Finland 

torde  inte  den  fascistiska  faran  heller  vara  aktuell,  eftersom  stridigheterna  kretsar  kring 

nationalitetsfrågan.156 I  januari  besökte  den  engelska  finansministern  Churchill  Rom,  och 

Arbetarbladet rapporterar att han under sitt besök ”sjöng fascismens lov”.157 Den sista texten i 

januari är ”När Mussolini skonar till  livet, då förvisar han till  ”de dödas öar”.”. Tusentals 

italienska socialister har deporterats till små vulkanöar nära Sicilien, som saknar vatten och 

växtlighet.  Deportationsstraffet  sägs vara en av de mest avskyvärda våldsåtgärderna i  den 

fascistiska regimen. Skribenten redogör för ideologin bakom deportationsstraffet, som liknar 

Rysslands sibiriska system, men påpekar ändå att det italienska straffet ges mycket lättare. 

Sedan går man igenom själva häktandet, domen och transporten och avslutningsvis beskriver 

man öarna.158

Den 11 februari täcker rubriken ”Historien om D'Aragonas övergång till fascismen var 

en lögn, diktad av Mussolinis telegrambyrå”159 så gott som hela pärmsidan. Även om texten är 

nästan  till  fullo  ett  citat  av  socialdemokraten  och  ledaren  för  den  italienska 

landsorganisationen D'Aragona har jag valt att inkludera artikeln i avhandlingen. Några dagar 

tidigare kunde man läsa om de italienska arbetarledarna som enligt telegrambyrån sluter sig 

till fascismen, och redan då undrade Arbetarbladets skribent om situationen verkligen var så 

dålig.160 D'Aragona befann sig utomlands när sammankomsten enligt Mussolinis telegrambyrå 

skulle ha hållits, och hade även konstaterat att han inte kommer buga för fascismen. Detta får 

mig att undra varför Mussolini vill rapportera om falska sammankomster och försöker hävda 

att de socialdemokratiska arbetsledarna håller på att vända sig till fascismen. En möjlighet är 

att  Mussolini  märker  sig  ha tappat  greppet  och  oroar  sig  över  att  hans  makt  kommer  att 

minska, eller så vill han helt enkelt visa upp en ännu starkare bild av sig själv än tidigare. Den 

23 februari återger Arbetarbladet den socialistiska arbetarinternationalens manifest, och igen 

156 ”Lettland, Estland och Finland nu i tur för fascism”, Arbetarbladet, 21.1.1927. 
157 ”Churchill sjunger fascismens lov i Rom”, Arbetarbladet, 28.1.1927. 
158 ”När Mussolini skonar till livet, då förvisar han till ”de dödas öar””, Arbetarbladet, 31.1.1927. 
159 ”Historien om D'Aragonas övergång till fascismen var en lögn, diktad av Mussolinis telegrambyrå”,  

Arbetarbladet, 11.2.1927.
160 ”Går arbetarledarna i Italien till Canossa?”, Arbetarbladet, 4.2.1927. 
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är det rubriken som gör artikeln betydelsefull: ”Exekutivens varning: Fascismen förbereder 

krig i Europas mitt.”. På Balkan lär situationen vara den samma som 1914, och Albanien är nu 

en  fascistisk  koloni,   medan  det  i  Jugoslavien  pågår  ett  krig.  Fascismen  sprids  som en 

smittosam sjukdom,  och  fascismen  jämförs  med  imperialismen.161 En  liknande  artikel  är 

skriven  den  16  mars.  Den  behandlar  fackföreningsinternationalen  och  den  ekonomiska 

världskonferensen.  Det  mest  betydelsefulla  är  mellanrubriken  ”Det  är  utsiktslöst  och 

fördärvligt att kompromissa med fascismen, den bör bekämpas.” Det socialistiska partiet i 

Italien  har,  liksom också  den  italienska  fackföreningsrörelsen,  tvingats  flytta  sina  byråer 

utomlands.162 Många  av  artiklarna  behandlar  olika  internationaler  och  deras  möten,  och 

Arbetarbladet har även under tidigare år till och med gått igenom kommunistinternationalens 

program.

Den 20 april  kan man läsa två artiklar som behandlar fascismen. Den första är en 

intervju  med  en  politisk  flykting  från  Sydtyrolen,  som tillhör  Mussolinis  Italien.  Det  är 

Smålands  Folkblad  som intervjuat  flyktingen  Ernst  Löwenstein  om fasorna  och terrorn  i 

fascismens land. Jag kommer inte att diskutera intervjun vidare men jag anser ändå det viktigt 

att även Arbetarbladet publicerade samma intervju. Det visar att man på Arbetarbladet också 

ville öka medvetenheten om fascismen och dess fasor. Den andra texten i samma nummer 

behandlar  den  nära  förestående  internationella  högtidsdagen  för  socialism  och 

folkförbrödring. Fascismen har under det gångna året samlat åt sig allt mer makt och areal, 

och arbetarrörelsen är beredd för kamp. Den socialistiska arbetarrörelsen uppmanar alla till 

första maj-demonstrationer.163 I det föregående delkapitlet undrade jag varför det inte kom upp 

någon  artikel  om  första  maj-firandet  med  sökordet  ”fascism”.  Två  dagar  senare  återger 

Arbetarbladet i helhet den socialistiska arbetarinternationalens första maj-manifest, som riktar 

sig  mot  imperialismen  och  fascismen.164 Den  29  april  publicerar  man  i  Arbetarbladet 

dessutom  den  fackliga  internationalens  majmanifest,  som  försöker  samla  arbetarna  i  en 

enhetlig front mot fienden och kräva fred, föreningsfrihet och åttatimmarsdag.165

April  1927 kännetecknades  av förberedelserna inför första  maj,  men med sökordet 

”fascism” kom det inte upp någon artikel förrän så sent som den 23 maj, och den handlade om 

161 ”Exekutivens varning: fascismen förbereder krig i Europas mitt”, Arbetarbladet, 23.2.1927. 
162 ”Fackföreningsinternationalen uttalar sig i aktuella frågor av internationell natur”, Arbetarbladet, 16.3.1927. 
163 ”Inkvisitionens vapenarsenal användes av fascisterna mot dem som för frihetens talan”, ”Till alla länders 

arbetare”, Arbetarbladet, 20.4.1927. 
164 ”Kina åt kineserna och Balkan åt balkanfolken”, Arbetarbladet, 22.4.1927. 
165”Den fackliga internationalens majmanifest”, Arbetarbladet, 29.4.1927. 
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det ungerska parlamentet som för en debatt om Mussolini.166 Man kan ändå anta att eftersom 

man i  Arbetarbladet  under  hela april  paraderade för de kommande festligheterna,  så kom 

fascismen nog upp i efterdyningarna. I juni får jag inga träffar med sökordet. Den 18 juli står 

det  på  pärmsidan med stora bokstäver  ”Fascismen i  Österrike  orsakar  blodiga  kravaller”. 

Kravallerna  och  strejkerna  beror  på  domstolen  som  frikänt  ett  par  fascistiska  mördare. 

Arbetarbladet  har  samlat  telegrammeddelanden  och  när  läsaren  fått  information  om 

händelserna,  går  skribenten igenom fallets  förhistoria:  det  socialdemokratiska  partiet  hade 

hållit ett möte som fascisterna beslutat att upplösa, vilket slutade med skottlossning.167 Två 

dagar senare rapporterar  Arbetarbladet  att det är lugnt i Wien och strejken är avblåst, men 

situationen är ännu känslig mellan det socialdemokratiska partiet och regeringen.168 Den 22 

juli  kan  man  under  rubriken  ”I  korthet”  läsa  flera  små  notiser,  varav  en  behandlar 

aftontidningen  Svenska Pressen.  När  Lucas  är  på  sommarledighet,  får  bolsjeviken Arthur 

Eklund, som ”står på andra kanten”, härja i tidningens ledarspalt, skriver man i Arbetarbladet. 

Arbetarbladets  skribent konstaterar även att det är besynnerligt att samtidigt som  Svenska 

Pressen kallar sig själv en frisinnad tidning tillåter en medarbetare som företräder fascismen 

skriva för tidningen.169 Det här är första gången som Arbetarbladet kallar en person som inte i 

verkligheten är fascist för fascist. Dessutom kallas Eklund också bolsjevik, och utan att ta 

ställning till var Eklund låg på den politiska kartan är det tydligt att man i Arbetarbladet nu 

använde ordet fascist som skällsord. I juli kan man dessutom läsa om förberedelserna inför 

metallarbetarnas kongress som anordnas den 8 augusti.  Metallindustrin sägs ha varit i  kris 

under  perioden  1924–1926,  och  äran  för  det  tillhör  fascismen.  Att  förstöra 

fackföreningslokaler,  mörda  förtroendemän  och  upplösa  organisationer  är  bara  några  av 

fascisternas  dåd  i  Italien.  En  av  kongressens  viktigaste  uppgifter  är  att  diskutera 

organisationens framtid i Italien. I samma tidning kan man också läsa artikeln ”Uusi Suomi i 

det kapitalistiska kretsloppet!”, skriven av O. S. Artikeln är något av en sammanfattning av 

kapitalismens och ekonomins historia, eftersom Arbetarbladets skribent menar att Uusi Suomi 

representerar  ”den  finansiella  (bank!)  konservatismen”.  Det  är  delvis  därför  man  i 

Arbetarbladet  överhuvudtaget intresserar sig för kommentarerna i  Uusi Suomi, eftersom de 

anknyter direkt till arbetarna och arbetsmarknaden. Genom att blanda sig i den kapitalistiska 

staten på alla områden kan man skydda sitt eget system mot arbetarna och fördröja sin egen 

166 ”Skarp Mussolini-debatt i ungerska parlamentet”, Arbetarbladet, 23.5.1927. 
167 ”Fascismen i Österrike orsakar blodiga kravaller”, Arbetarbladet, 18.7.1927. 
168 ”Lugnt i Wien: strejken avblåst”, Arbetarbladet, 20.7.1927. 
169 Arbetarbladet, 22.7.1927. 
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undergång,  skriver  O. S.  Han menar  också att  fascismen ligger  på lur  i  det  kapitalistiska 

systemet.170 

I  augusti  har  Arbetarbladet  publicerat  en text av Georg Fraser,  som svarar på herr 

Wiiks och Fagerholms uttalanden om skyddskårerna. Fraser menar att skyddskårerna fungerar 

som sammanslutningar där medborgare ur olika läger  kan komma samman,  oberoende av 

bakgrund, för ett gemensamt stort mål – det egna hemmets försvar, just nu mot fascismen. 

Orsaken att jag vill ta detta med i avhandlingen är det väldigt korta svaret från Arbetarbladets  

redaktion: ”Socialdemokratins ställning till skyddskårerna och militären har så många gånger 

klarlagts också i vårt blad att alla våra läsare redan torde ha en riktig uppfattning av den. Men 

det finns ju undantag...”.171 Skyddskårerna inger tydligt skräck bland socialdemokraterna, men 

det  är  intressant  att  se  hur  man  på  annat  håll  gärna  skulle  ta  med  socialdemokraterna  i 

skyddskårsverksamheten.  Jag  vet  inte  om  det  skulle  innebära  att  man  omvandlar 

socialdemokraterna till något annat eller inte, men hela idén att inbjuda socialdemokraterna 

till skyddskårerna verkar helt obefogad. I augusti kan man också läsa om Italiens kung, som är 

fascisternas lydige tjänare. Det anges att vissa har hoppats på att monarkin skulle motsätta sig 

fascismen, men att kungen själv sagt att han står under fascismen och att såvida det parti som 

har  makten  vill  avlägsna  honom från  tronen  kommer  han inte  att  göra  någonting  för  att 

förhindra det.172 Det här är en intressant artikel även om Arbetarbladets skribent inte själv alls 

kommenterar saken, men man kan själv som läsare spekulera hur det hade gått i till exempel 

Sverige om fascismen skulle ha segrat även där.

I september rapporterar Arbetarbladet om historikern Guglielmo Ferrero, som efter att 

ha blivit inbjuden till en kongress i Genève förbjöds att lämna Italien. Krigets, våldets och 

förtryckets  anda  råder  i  landet:  det  har  företagits  flera  häktningar  och  speciellt  har  man 

fängslat  arbetare  eftersom  de  ”misstänkts  tycka  illa  om  Mussolini  och  hans  regim”. 

Skribenten fortsätter med att berätta hur Italien febrilt rustar upp sig.173 Rädslan är tydligt 

närvarande i texten, och läsaren märker att man i  Arbetarbladet  fasar för Mussolinis nästa 

drag. Följande artikel som behandlar fascismen är från den 11 november, ”Facsisterna hyser 

kupplaner i Österrike?”. I Österrike är fascisterna oroliga över socialdemokraternas ökande 

inflytande  och har hotat med en marsch mot Wien.  Arbetarbladet  lånar sedan den svenska 

170 ”Metallarbetarnas stora international har några hårda år bakom sig”, O.S., ”Uusi Suomi i det kapitalistiska 
kretsloppet!”, Arbetarbladet, 27.7.1927. 

171 Georg Fraser, ”Några ord till Arbetarbladet”, Arbetarbladet, 26.8.1927. 
172 ”Italiens kung fascisternas lydige tjänare”, Arbetarbladet, 31.8.1927. 
173 ”Guglielmo Ferrero får ej resa från diktaturens land”, Arbetarbladet, 23.9.1927. 
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Social-Demokratens redogörelse över situationen i Österrike.174 Nästa viktiga träff är en notis 

om de litauiska flyktingarna i Riga som kräver isolering av fascistregeringen: de litauiska 

arbetarna och flyktingarna vill alltså att de demokratiska staterna ska bojkotta den fascistiska 

regeringen Voldemaras-Smetona i Litauen.175 Orsaken att jag tar upp både en lånad text och en 

notis är att jag vill visa hur fascismen ökar i Europa. Arbetarbladets redaktion har sedan 1922 

oroat sig för fascismens spridning, och nu verkar det som om fascismen skulle ta sig upp 

längs  östra  Europa,  mot  Finland.  Den  25 november  skriver  man  i  Arbetarbladet  om det 

imperialistiska Polen, som försöker hitta anhängare i det fascistiska Litauen. Texten är skriven 

av en korrespondent som behandlar den politiska situationen med politiska flyktingar, liksom 

de  tidigare  artiklarna.  I  samma  nummer  finns  också  en  redogörelse  för  den  fackliga 

internationalens rapport om arbetslöshet, och det är nämnvärt att Italien alltid adresseras som 

”det fascistiska Italien”, ”i fascismens Italien” och så vidare. Alla andra länder nämns bara 

med sitt vanliga namn.176 Dessa var de sista artiklarna för 1927. Hela året har präglats av 

fascistskräck, särskilt i Östeuropa, något som man ser i årets första artiklar, och samma anda 

är närvarande också i de sista. Detta var också det år som  Arbetarbladet  för första gången 

använder ”fascist” som skällsord.  Andra återkommande teman är de politiska flyktingarna 

som  anländer  från  vissa  länder  till  andra  länder  samt  häktningarna  i  italien.  Det  mest 

uppenbara är ändå att rapporteringen om fascism i Östeuropa ökar, och nu är det dags att se 

hur situationen artar sig 1928. 

3.7 1928: Nytt Matteottimord och attentatförsök

Den första artikeln år 1928 är en rapport om ett våldsdåd i Italien som skedde den 3 oktober 

1926  och  blivit  föremål  för  en  domstolsprocess.  Rubriken  lyder  ”Den  fascistiska 

våldsregminen på nytt illustrerad”. Artikeln tar upp den socialistiske professorns Benninons 

tragiska  fall.  Professorns  fem  barn  utsattes  för  skottlossning  och  hans  dotter  träffades  i 

ryggraden.  Dråparna  frikändes  dock  i  domstolen  och  man  konstaterade  att  Bennino  fick 

behålla fyra friska barn tack vare fascisternas ädelmod. Arbetarbladets skribent konstaterar till 

slut att dylika domstolsprocesser är möjliga bara för att det samhälleliga livets grundvalar är 

genomruttna.177 Det är ingen bra början till året. Fascismen dyker upp kort i ytterligare en 

174 ”Fascisterna hyser kupplaner i Österrike?”, Arbetarbladet, 11.11.1927. 
175 ”Litauiska flyktingar i Riga kräver isolering av fascistregeringen”, Arbetarbladet, 16.11.1927. 
176 ”Skall det imperialistiska Polen sluka det fascistiska Litauen?”, ”Amerikas och Englands arbetslöshetsarmé 

ställes i skuggan av Rysslands”, Arbetarbladet, 25.11.1927. 
177 ”Den fascistiska våldsregimen på nytt illustrerad”, Arbetarbladet, 4.1.1928. 
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artikel  från  januari,  som  behandlar  Tjeckoslovakiens  nationella  minoriteter. 

Vapensmugglingarna  från  fascismens  Italien  till  Ungern  har  gett  upphov  till  harm  i 

Tjeckoslovakien och även gett ökad vind i seglen för de tjeckiska aktivisterna.178 Detta tar jag 

upp för att visa hur man igen skriver ut ”fascismens Italien” i Arbetarbladet, i stället för bara 

”Italien”.

Den 3 februari rapporterar Arbetarbladet att fascismen är i kris och att krisen påminner 

om den kris  i  vilken bolsjevikpartiet  befinner sig:  ledande fascister vill  skapa en särskild 

grupp inom det fascistiska partiet  och kräver att partiet  ska demokratiseras. Mussolini har 

reagerat  på  detta  med  att  hota  med  straff  och  deportering  till  Lipari-öarna.  Skribenten 

konstaterar att  även om dessa personer inte lyckas  åstadkomma någon stor förändring,  så 

finns det djupa missnöjen i de fascistiska leden.179 Senare samma månad behandlar man i 

Arbetarbladet  den italienska författningens omorganisation med ny kammare och senat. Det 

är  frågan  om  ett  centralt  organ  med  syfte  att  kontrollera  alla  övriga  sammanslutningar. 

Avslutningsvis anser man att diktatorn dock har all makt över organet och att dess existens är 

helt beroende av hans vilja. Arbetarbladet kallar detta en ”beslöjad diktatur”.180 I mars lyder 

rubriken ”Mussolini låter teateråskan mullra mot Österrike.” Mussolini hotar med att vidta 

åtgärder om man i Österrike inte tystar ner de antifascistiska och antiitalienska rösterna. I 

slutet  av  artikeln  finns  en  text  av  skribenten  själv,  där  han  konstaterar  att  det  är  en 

ofrånkomlig uppgift i världsfredens intresse att få Mussolini och fascismen utrensade ur den 

internationella  politiken.181 Arbetarbladet  intresserar  sig  allt  mer  för  den  internationella 

politiken  och  fascismen  i  Europa,  och  det  verkar  som  om  rädslan  för  fascismen  ökar 

ytterligare.

De följande artiklarna, fortfarande från mars, behandlar mordet på eller självmordet av 

en kommunist i Italien - ”Åter ett Matteottimord i Italien?”. En kommunistisk arbetarledare 

har häktats i början av året och nu rapporteras det att han tagit livet av sig i fängelset, men 

hans familj och vänner menar att det är omöjligt. Dessutom avvisas deras begäran om att få 

föra hans kropp från fängelset.182 Matteottiaffären tycks ännu vara i färskt minne, och det är 

tydligt att Matteotti ses som ett helgon och även en martyr och samtidigt som en förespråkare 

för antifascismen ännu efter sin död. Nästa artikel, från den 21 mars, fortsätter med samma 

178 A. V. J., ”Tjeckoslovakiens nationella minoriteter – en fråga som ständigt är under debatt”, Arbetarbladet, 
20.1.1928. 

179 ”Mussolinis eget parti har fått en opposition”, Arbetarbladet, 3.2.1928. 
180 ”Författningsrevisionen i Italien skapar beslöjad diktatur”, Arbetarbladet, 20.2.1928. 
181 ”Mussolini låter teateråskan mullra mot Österrike”, Arbetarbladet, 5.3.1928. 
182 ”Åter ett Matteottimord i Italien?”, Arbetarbladet, 7.3.1928. 
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ämne.  Liberta  skriver  om  mordet  på  kommunisten  Gastone  Sozzi.  Liberta  är  den 

antifascistiska koncentrationens organ i Paris och Arbetarbladets  skribent konstaterar att det 

inte  finns  någon  känd  koppling  mellan  kommunisterna  och  detta  organ.  Detta  visar  hur 

antifascismen inte är en politisk rörelse i sig, utan att olika politiska rörelser  även kan vara 

antifascistiska. Sozzi antas inte vara ensam i sitt öde, och det hävdas att flera politiska fångar 

har försvunnit i de fascistiska fängelsernas mörker.183 En annan artikel från mars som är viktig 

har mellanrubriken ”Påven håller tal och Musso övar repressalier”. Mussolini har gett order 

om att upplösa den katolska ungdomsföreningen efter att påven hållit tal.184 Orsaken att jag tar 

upp denna artikel är att man i Arbetarbladet talar om Musso: varför har man valt att använda 

hans smeknamn, och varför har man från första början gett Mussolini ett smeknamn? Det 

återstår att se om namnet Musso dyker upp i någon senare artikel. 

I  april  skrivs  det  om  en  ny  terrorvåg  som  hotar  Italiens  folk.  Strejker  och 

demonstrationer  har  ägt  rum  och  skribenten  menar  att  fasciststyret  känner  sig  hotat.185 

Följande artikel från den 13 april behandlar socialistinternationalens första maj-manifest, som 

igen  riktar  sig  mot  fascismen  och  kriget.  I  samma  tidning  kan  man  också  läsa  om 

attentatförsöket mot Mussolini den 12 april. Det misslyckade attentatförsöket i form av en 

bomb dödade 14 personer och  Arbetarbladets  rubrik är träffande: ”Terror skapar terror.”186 

Några dagar senare finns det en utförlig analys av händelsen i  Arbetarbladet. Skribenten är 

okänd,  men  jag  antar  att  det  är  någon  av  huvudredaktörerna.  Skribenten  börjar  med  att 

beskriva  händelseförloppet  och  diskuterar  sedan  hur  man  bör  förstå  denna  händelse  och 

granskar den ur flera vinklar. Mussolini utnyttjade själv attentatet som en möjlighet att skärpa 

diktaturen, och enligt skribenten kan man misstänka att fascisterna ligger bakom attentatet 

lika mycket som någon annan.187 Det har under Mussolinis tid skett flera attentat, och även i 

de artiklarn som kommit upp med sökordet ”fascism” är det minst ett, som får Arbetarbladets  

skribent  att  undra om det  är  fascisterna själva som ligger  bakom attentatet,  liksom denna 

gång. Det är nästan omöjligt att veta hur allting gick till, eftersom de officiella telegrammen 

antagligen var noggrannt korrigerade av Mussolinis män. Attentatförsök hör dock till till en 

diktatur,  men  det  skulle  vara  intressant  att  fortsätta  analysen  genom  att  granska  alla 

attentatförsök mot Mussolini.  Den sista  artikeln  från  april  handlar  om Mussolinis  senaste 

183 ”Nya dödsoffer för fascismens gräsliga barbari”, Arbetarbladet, 21.3.1928. 
184 ”Mussolini har nu stött sig med påven”, Arbetarbladet, 30.3.1928. 
185 ”Ny terrorvåg hotar Italiens olyckliga folk”, Arbetarbladet, 4.4.1928. 
186 ”Mot kriget och fascismen – för socialismen!”, ”Terror skapar terror”, Arbetarbladet, 13.4.1928. 
187 ”Urladdning eller provokation?”, Arbetarbladet, 18.4.1928. 
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åtgärder på Balkan, och det konstateras att han leker med elden. Mussolini koncentrerar sig på 

Makedonien som det land från vilket han vill föra fascismens segertåg till Orienten.188 

Attentatförsöket behandlas återigen i  Arbetarbladet  i maj. Den 4 maj rapporteras det 

att fascisterna själva gjort utredningar och ska nu avkunna någonslags dom, utan att resten av 

världen fått veta någonting. Skribenten är nyfiken på vad som försiggått inför denna domstol. 

Samtidigt  har  den  fascistiska  pressen  nästan  ignorerat  ”Milanoaffären”,  som attentatet  nu 

kallas. Enligt utländska uppgifter har ett tusental personer häktats och hörts. Dessutom har 

man enbart under några veckor hittat bevismateria. Nu reser sig hela världen mot detta och 

kräver  klarhet  och sanningen om Milanoaffären.189 Situationen tycks  ha eskalerat  och hur 

Mussolini skyddar sig och agerar på kraven kanske framgår senare. 

Som man förstår av rubriken och bilden under, är Arbetarbladets redaktion nu säker att 

det  är  fascisterna  som  ligger  bakom  attentatet.  I  Paris  finns  det  en  kommitté, 

”Försvarskommittén för fascismens offer”, som utrett situationen kring attentatet i Milano och 

kommit fram till att fascisterna stod bakom attentatet. Dessutom tror man att initiativet tagits 

av Mussolini själv. Arbetarbladet publicerar utdrag ur kommitténs rapport och konstaterar att 

man runt om i världen måste ställa nya krav på den fascistiska regimen och Bandito Mussolini 

för att avslöja deras förövringar. Bilden nedantill är alltså rubriken för denhär artikeln.190  Nu 

har  Musso  fått  ett  nytt  smeknamn,  och  ett  ganska  passande,  samtidigt  som  man  kallar 

Mussolini och fascisterna för ”skurkar.”

Bild 2, ”Fascisterna själva skyldiga till det blodiga bombattentatet!”, rubrik i Arbetarbladet 

15.6.1928.

188 ”Mussolini leker med elden på Balkan”, Arbetarbladet, 20.4.1928. 
189 ”Ny fascistisk förbrytelse?”, Arbetarbladet, 4.5.1928. 
190 ”Fascisterna själva skyldiga till det blodiga bombattentatet!”, Arbetarbladet, 15.6.1928. 
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Den 27 juni kan man läsa om Amundsen och Nobile. Umberto Nobile och hans expedition 

hade  havererat,  och  Roald  Amundsen  som åkt  för  att  delta  i  räddningsexpeditionen  har 

försvunnit. Amundsen och Nobile hade ett par år tidigare åkt på expedition tillsammans och 

Nobile  sägs  ha  irriterat  Amundsen  med  sin  propaganda  och  sina  fascistiska  åsikter. 

Arbetarbladets  skribent konstaterar  i  slutet  av artikeln att  det är  sorgligt  hur den erkände 

vetenskapsmannen fick offra livet för den fascistiske äventyraren.191 Den sista artikeln från 

juni  gäller  storkapitalismen  och  Mussolini  som  dess  trogna  vapendragare.  Under  en 

rikskongress för de fascistiska industrimännen har Mussolini gett uttryck för sin ”obegränsade 

välvilja”  till  de  fascistiska  storkapitalisterna.192 Varför  Arbetarbladets  skribenter  är  så 

intresserade av fascisternas synsätt på kapitalismen kan antingen förklaras av den sedvanliga 

motsättningen höger-vänster,  eller  så  är  det  fråga  om empati  för  arbetarna  i  Italien,  eller 

bäggedera.

I  början  av  juli  redogör  Arbetarbladet  för  de  högutbildades  situation  i  Italien. 

Skribenten börjar med att konstatera att den så kallade parlamentsreformen har avlägsnat den 

sista demokratiska smulan i Italiens styre och att allt fler högutbildade börjar ta avstånd från 

fascismen. De påstås att man häktar intellektuella.193 Detta är den enda artikel i juli som är 

relevant. Jag är osäker varför det är så, eftersom juli var en relativt lugn månad både i Finland 

och  Europa  generellt.  Kanske  det  var  just  därför  det  inte  rapporterades  så  mycket  om 

fascismen, eftersom Mussolini höll låg profil och den allmänna andan i hemlandet var lugn? 

Den 8 augusti rapporteras det om en undersökning av skolböckerna som pågått ett par år och 

vars resultat nu publicerats. Övriga världen skriver Arbetarbladets skribent tycks ha ”nyktrat 

till”, medan fascismens Italien tar priset för nationalism. Märk åter att skribenten har valt att  

skriva  ut  fascismens  Italien.  Italien  lär  också  ha  grundat  en  kommitté  som  sedan  själv 

undersökte  landets  skolböcker  och  fann  att  fosterlandskärleken  i  dem  inte  framträdde 

tillräckligt  tydligt.194 En  dryg  vecka  senare  kan  man  i  Arbetarbladet  läsa  om  Bryssel-

kongressen, alltså socialdemokraternas sammankomst. En av dagarna i kongressen ägnades åt 

de förtryckta, och Filippo Turati, före detta ledare för socialdemokraterna i Italien höll ett tal i 

vilket han sade att fascismen kan undgås endast genom stor vakenhet eftersom samma orsaker 

som framkallat den italienska fascismen även finns i alla andra kapitalistiska länder.195 Den 

191 ”Amundsen och Nobile”, Arbetarbladet, 27.6.1928. 
192 ”Mussolini trogen vapendragare åt storkapitalismen”, Arbetarbladet, 29.6.1928. 
193 ”Italiens lärde förföljes av fascisterna”, Arbetarbladet, 4.7.1928. 
194 ”Skolböckernas nationalism synas i sömmarna”, Arbetarbladet, 8.8.1928. 
195 ”Bryssel-kongressen drar upp linjer för en socialistisk världspolitik”, Arbetarbladet, 15.8.1928. 
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sista  artikeln  för  augusti  redogör  Internationalens  manifest,  som  uppmanar  arbetarna  att 

samarbeta för att återställa världsfreden och bekämpa fascismens framväxt på Balkan.196

Den tredje september finns det en kort notis: Cesare Rossi från Matteotti-processen 

sitter häktad.197 Samma tema fortsätter sedan den 19 september med rubriken ”Cesare Rossi – 

en av Matteottis mördare.” Rossi var tidigare nära förbunden med Mussolini och arbetade 

även  som chef  för  inrikesministeriets  pressbyrå.  Rossi  har  nu  blivit  anhållits  italienare  i 

Schweiz, vilket väckt uppmärksamhet runt om i Europa, eftersom Schweiz hittills betraktats 

som en  fristad  för  diverse  politiska  flyktingar.  Arbetarbladets  skribent  presenterar  Rossis 

tidigare liv, då han ännu samarbetade med Mussolini, och säger även att han i samråd med 

Dumini var en av initiativtagarna till mordet på Matteotti. Rossi har även avslöjat att det var 

Mussolini  som anstiftade mordet  på Matteotti.  Rossi  lär  även ha hotat  att  avslöja  fler  av 

Mussolinis hemligheter.198 Det är föga förvånande att Mussolini efter hotelser fängslar Rossi. 

Det är däremot inte helt tydligt på vems sida Arbetarbladet ställer sig, eftersom Rossi tidigare 

var  Mussolinis  följeslagare.  Hela situationen och dess publicitet  beror mera på minnet av 

Matteotti än själva fängslandet. 

I slutet av september rapporterar Arbetarbladet om Musse, som ska fira ordentligt på 

sin  10-årsdag.  Mussolini  håller  på med stora förberedelser  för fascismens 10-årsjubileum, 

med ett nytt politiskt program. Han har också planer inför de tre sista månaderna av 1928, och 

han är så ivrig över sina kommande politiska förändringar att han tydligen genast måste ta itu 

med dem.199 I denna artikel fick Mussolini åter gå under namnet Musse, även om det var en 

ganska saklig text som bara räknade upp Mussolinis planerade åtgärder, och det är kanske 

möjligt  att  bägge  smeknamnen,  Musso  och  Musse,  börjar  etableras  alltmer  som vanliga 

förkortningar. I början av oktober skriver  Arbetarbladet  att tortyr införts vid de fascistiska 

domstolarna. Tidigare har det skrivits om de horribla fängelserna i Italien, men nu har terrorn 

vunnit ännu mera mark. I samma tidning meddelas det också att en till socialistisk arbetare, 

Josef Paoletti, blivit mördad av fascister.200 Samma ämne fortsätter i den andra artikeln från 

oktober, som beskriver ön Santo Stefani. Originaltexten är skriven av en utlänsk journalist,  

som besökt ön som använts som fängelse av både Caligula och Mussolini.201 I början av 1926 

196 ”Internationalens manifest”, Arbetarbladet, 17.8.1928. 
197 ”Cesare Rossi från Matteotti-processen häktad”, Arbetarbladet, 3.9.1928. 
198 ”Cesare Rossi – en av Matteottis mördare”, Arbetarbladet, 19.9.1928. 
199 ”Musse skall fira duktigt på sin 10-årsdag”, Arbetarbladet, 26.9.1928. 
200 ”Fascistriket: Tortyren har införts vid domstolarna”, ”Ytterligare ett mord på en socialistisk arbetare”, 

Arbetarbladet, 3.10.1928. 
201 ”Santo Stefani ett fasornas hemska fäste”, Arbetarbladet, 31.10.1928. 
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skrev man i Arbetarbladet att Mussolini tror sig vara en Caesar, men är blott en Caligula, och 

det är intressant att det återigen dras paralleller mellan Mussolini och Caligula. I november 

kommer  det  inga  träffar  och  i  december  bara  en.  I  samma  tidning,  utgiven  den  tredje 

december, finns en dikt av Erik Örnbärj (antagligen Örnberg) med namnet Mussolini! och en 

notis om demonstrationer mot Frankrike i italienska städer. Demonstrationerna har anordnats 

av fascister och studenter och är klart franskfientliga.202 

Det  blir  väldigt  få  träffar  under  den  senare  halvan  av  året  jämfört  med  tidigare, 

speciellt under de sista tre månaderna. I september rapporterades det dock att Mussolini håller 

på  med  politiska  förändringar  och  har  stora  planer,  och  att  det  är  möjligt  att  Mussolini 

arbetade med dessa i all tystnad och att det därför inte såg ut att hända så mycket.

3.8 1929: Händelser i Lappo

Året  1929  är  det  sista  året  i  avhandlingen.  Det  är  också  det  år  som  antalet  extrema 

högerrörelser ökade i Finland och den allmänna andan blev mer och mer fientlig mot både 

kommunister  och socialdemokrater.  Den första  artikeln är  också  dyster:  en känd italiensk 

socialist, Jules Zanardi, har begått självmord. Fascisterna har inte respekterat gravens helgd, 

men Arbetarbladets skribent säger att inga av fascisterna upprättade vaktposter kan förhindra 

minnet av den tappre kämpen.203 Följande artikel är från februari och berättar om fascisterna 

som har konfiskerat Folkets hus i Rom. I detta hus lever och hedras Matteottis minne, skrivs 

det,  och  att  det  finns  rättsgrunder  som  borde  följas,  men  fascisterna  bara  tar  för  sig. 

Fascisterna kallas svartskjortsklädda råttor.204 Den 13 februari rapporteras det att Mussolini 

åter böjer sig för påven, som fått sin världsliga makt återställd. Mussolini har eftersträvat en 

uppgörelse med Vatikanen för att kunna befästa sin ställning hos de katolska massorna och 

fascismens makt över italienare som lever utomlands. Genom det nya avtalet upprättades ett 

tillstånd som rådde före enhetsverkets genomförande, men inga officiella uppgifter har ännu 

getts om avtalet.205

Den  18  mars  behandlas  fascisternas  nya  parlament.  Arbetarbladet  ger  en  kort 

beskrivning av vad det innebär, med starkt företrädda banker, rederikapital och företagare. Det 

mest chockerande verkar ändå vara att en av Matteottis mördare, Marinelli, är invald. Också 

202 Erik Örnbärj, ”Mussolini!”, ”Stora demonstrationer i Frankrike mot italienska städer”, Arbetarbladet, 
3.12.1928. 

203 ”Känd italiensk socialist drives till självmord”, Arbetarbladet, 2.1.1929. 
204 ”Fascisterna konfiskerade Roms Folkets hus”, Arbetarbladet, 8.2.1929.
205 ”Mussolini böjer sig för påven”, Arbetarbladet, 13.2.1929. 
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andra som brutit mot lagen är sitter nu i parlamentet.206 Det har gått fem år sedan mordet på 

Matteotti, men med tanke på hur ofta hans namn kommer upp i artiklarna är det tydligt att 

man även på Arbetarbladets redaktion anser honom vara ett helgon. I slutet av mars lyder en 

rubrik ”Mussolinis humbugval.” Enligt den italienska telegrambyrån skulle 8,5 miljoner av 

totalt 9,7 miljoner röstberättigade i Italien ha röstat för den fascistiska regimen. Fascisterna 

karaktäriserar valet som ett betydande bevis på folkets hängivenhet för den rådande regimen. 

De  har  inte  heller  tillåtit  någon  valkamp,  och  skribenten  antar  också  att  Vatikanavtalet 

utplånade en del  av motståndet.  Ändå är  folkomröstningen enligt  skribenten  en  jättebluff 

vilket framgår av rekordsiffrorna av röster.207 

Den 12 april kan man läsa om hur Il Duce uppför sig som arbetsgivare. I Italien är  

löner, arbetstid och arbetsvillkor ”statshemligheter”, men  Daily Herald  har lyckats få fram 

detaljerade  upplysningar  om  avtalet  mellan  lantarbetare  och  godsägare  i  Novara. 

Arbetarbladet  återger  uppgifterna  om  bland  annat  lön  och  arbetstid,  och  skribenten 

konstaterar att arbetaren innan fascismen fick samma lön på en vecka som han nu får på en 

månad.208 Det är klart att man i Arbetarbladet vill lyfta fram punkter som dessa, som visar hur 

negativ fascismen är både för arbetarna och andra, liksom också kapitalismen. April är också 

månaden för första maj-förberedelser. Den 19 april skriver man att partiets vårhälsning är på 

väg och Arbetarbladet uppmanar var och en att beställa den. I vårhälsningen finns det skrifter 

bland annat om partiets 30-åriga tillvaro och texter om fascismen, varav en är skriven av den 

österrikiska partivännen Julius Deutsch.209 Samma tema fortsätter den 24 april, när personen 

med signaturen Mr J. granskat vårhälsningen och ger några kommentarer om innehållet.210 Ett 

par dagar senare finns det en stor rubrik, ”Fascismen”, men när man går vidare till texten så 

står det ”behandlas av vår kände österrikiska partivän Julius Deutsch...”.211 Det är konstigt att 

Arbetarbladet  så  tydligt  använder  sig  av  skräcken,  och  kanske  även  intresset,  som ordet 

fascism väcker  för att  göra reklam för sin egen Vårhälsning.  Den sista  artikeln från april 

behandlar dock den italienska fascismen, närmare bestämt Mussolinis tukthus. Under två år 

har  Mussolinis  domstol  dömt  939  motståndare  till  fascismen  till  tukthus,  och  utöver  det 

arbetaren Della Maggiora till döden. Det är fascistväldets första legala mord. Arbetarbladets  

skribent  redogör  sedan kort  för  vad  som gett  upphov till  tukthusdomen:  för  staten  farlig 

206 ”Skön uppsättning i fascisternas nya parlament”, Arbetarbladet, 18.3.1929. 
207 ”Mussolinis humbugval”, Arbetarbladet, 30.3.1929. 
208 ”Hur Il Duce beter sig som arbetsgivare”, Arbetarbladet, 12.4.1929. 
209 ””Vårhälsning” kommer!”, Arbetarbladet, 19.4.1929. 
210 Mr J., ””Vårhälsning” har utkommit”, Arbetarbladet, 24.4.1929. 
211 Arbetarbladet, 26.4.1929. 
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propaganda, spridande av förbjudna tidningar, komplott mot staten med mera.212 

Från första halvan av maj får jag inte upp några relevanta träffar, och artikeln från den 

15 maj som behandlar Kominterns centralkommitté i Moskva, är också väsentlig endast för att 

man i  Moskva utropar  den 1 augusti  till  ”proletariatets  röda dag”,  och utmanar  alla  röda 

arbetare  att  övergå  till  kontraoffensiv  mot  det  internationella  kapitalet  och  fascismen.213 

Arbetarbladet återger tämligen ofta Kominterns upprop och meddelanden, men jag antar att 

det  beror  på  ett  försök  att  samla  en  enhetlig  arbetarfront.  Trots  att  Komintern  och 

Sovjetunionen  är  kommunistiska  och  Arbetarbladet  socialdemokratiskt  skulle  tidningen 

naturligtvis ställa sig på samma sida i en arbetarfront om situationen krävde det, snarare än att 

förespråka  till  exempel  fascism.  Den  29  maj  skriver  Arbetarbladet  om  fascismens 

”välsignelser” för arbetarklassen: femåringar och sexåringar arbetar upp till 12 timmar om 

dagen. Arbetarnas situation granskas och diskuteras i artikeln, och skribenten konstaterar att 

sedan fascisterna tog över makten i Italien 1922 har arbetarnas levnadsvillkor blivit utsatta för 

angrepp.  Barnarbetet  kritiseras  mest  i  texten  men  man  klandrar  också  de  vuxnas 

arbetarvillkor.214 Under  maj  1929  talas  det  mer  om  arbetare  och  arbetarnas  situation  i 

tidningen än om fascism.

Den  5  juni  tar  Arbetarbladets  skribent  på  pärmsidan  upp  kommunisterna  och 

riksdagsvalet, samt funderar om det finns någonting gemensamt mellan kommunisterna och 

yttersta högern. Han börjar med att konstatera hur tråkigt det är att socialdemokraterna måste 

arbeta mot både borgarpartierna och kommunisterna, samtidigt som kommunisternas stående 

paroll är ”ner med socialdemokratin”. Sedan diskuterar han om kommunisterna är någon sorts 

förtrupp för fascisterna, vilket tycks vara fallet i många av Europas länder.215 Det är tydligt att 

skribenten oroar sig för att fascismen kan tänkas ta över makten i Finland, eller ens avancera. 

Det är också aktuellt nu när det är dags för riksdagsval. Dessutom oroar han sig också över 

situationen med kommunisterna. I nästa tidning från den 7 juni fortsätter samma tema med del 

två,  där  skribenten jämför kommunisternas arbete  för väpnat uppror med fascismen. Hela 

texten är en skarp vidräkning med den kommunistiska politiken.216 Den 14 juni kan man läsa 

om den jubilerande socialdemokratin  i  Lettland,  som firar  födelsedag i  samband med sin 

kongress.  De  lettiska  arbetarna  har  grundat  en  stark  kamporganisation  mot  den  hotfulla 

212 ”Fascismens motståndare får pröva tukthusen”, Arbetarbladet, 29.4.1929. 
213 ”Moskva manar till nya blodsdåd”, Arbetarbladet, 15.5.1929. 
214 ”Fascismens ”välsignelser” för arbetarklassen”, Arbetarbladet, 29.5.1929. 
215 ”Kommunisterna och riksdagsvalen”, Arbetarbladet, 5.6.1929. 
216 ”Kommunisterna och riksdagsvalen”, Arbetarbladet, 7.6.1929. 
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fascismen och de avgår med vinsten. Det konstateras också att den finska socialdemokratin 

delar många öden med den lettiska.217 Följande månad rapporteras det om terrorregimen i 

Jugoslavien,  som  enligt  skribenten  inte  skiljer  sig  från  de  fascistiska  våldsregimerna  i 

Europa.218 Den  12  juli  skriver  Arbetarbladet  om  Sovjetunionens  minister  som  träffat 

Mannerheim under en minneshögtid som socialdemokraterna vägrat delta i. Nu meddelas det 

att  italienska flygplan besökt  Sovjetunionen, och att  fascistgeneralen Balbo inspekterat  de 

sovjetiska trupperna. Det verkar finnas gemensamma intressen hos bägge diktaturerna, skrivs 

det.219 En månad tidigare har  man oroat  sig för  kommunismen och fascismen i  Finland i 

samband med riksdagsvalet,  och nu verkar det  som om Sovjetunionen och det fascistiska 

Italien håller på att bli vänner. 

I maj hade Komintern utropat första augusti till proletariatets röda dag, och den 15 juli 

publicerar  Arbetarbladet  deras  program,  som  innehåller  kraftiga  angrepp  mot 

socialdemokratin.  Även  om  programmet  också  omfattar  kamp  mot  fascismen  är  det 

huvudsakliga  syftet  ändå  att  förinta  socialdemokratin.220 I  början  av  augusti  fortsätter 

diskussionen om vänskapen mellan bolsjeviker och fascister: nu har bolsjevikflygare varit på 

besök  i  Rom.  Arbetarbladets  skribent  är  både  förargad  och  orolig,  och  skriver  att  hela 

situationen  är  symbolisk  för  det  moraliska  och  politiska  förfall  som  härskar  inom 

bolsjevismen.221 Den 23 augusti  finns  det  en  lång text  med rubriken ”Där  ytterligheterna 

mötas.”. Artikeln börjar med nyheten att två norska kommunister blivit fascister. Skribenten 

jämför  och  hittar  många  likheter  mellan  fascism  och  kommunism.  En  av  de  viktigaste 

gemensamma  aspekterna  är  hatet  mot  socialdemokratin.222 Fascismen  och  bolsjevismen 

verkar  ha  närmat  sig  varandra  på  en  kort  tid,  ungefär  ett  halvt  år,  när  man  tittar  på 

tidningsartiklarna. Tidningen från den 30 augusti ägnas nästan helt åt tioårsjubileet och på 

första sidan lyder rubriken ”Tioårig kamp”, och litet senare ”En annan tioåring.” Den första 

texten behandlar socialdemokratin i Finland under de tio senaste åren. Skribenten är tacksam 

för  att  inbördeskriget  inträffade  i  ett  tidigare skede,  och menar  att  om det  skett  några  år 

senare, när fascismen redan uppstått och blivit en farsot, skulle den finska socialdemokratin 

inte nödvändigtvis ha överlevt. Han fortsätter sedan med att diskutera år 1918 och vad det 

217 ”Lettlands socialdemokrati jubilerar.Arbetarbladet, 14.6.1929. 
218 ”Jugoslaviens kampdiktatur terrorregim”, Arbetarbladet, 3.7.1929. 
219 ”Bolsjevikkurtis för Mussolini”, Arbetarbladet, 12.7.1929. 
220 ”Kommunisterna ämnar ställa till verkliga galaspektakel i hela Europa den 1 augusti”, Arbetarbladet, 

15.7.1929. 
221 ”Hjärtlig vänskap mellan fascister och bolsjeviker”, Arbetarbladet, 5.8.1929. 
222 ”Där ytterligheterna mötas”, Arbetarbladet, 23.8.1929. 
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innebar för bland annat arbetartidningarna. Karl H. Wiik har också skrivit en hälsning med 

anledning av tioårsdagen, där han hyllar arbetarrörelsen. Cay Sundström har skrivit artikeln 

”Arbetartidningen  är  socialismens  vägvisare”  och  under  rubriken  ”En  annan  tioåring” 

behandlas  Arbetarnas  Bildningsförbund.223 I  augusti  ger  sökordet  inga  träffar  om den  så 

kallade  röda  dagen  –  antingen  blev  dagen  en  flopp  som  inte  fick  någon  som  helst 

uppmärksamhet, eller så gick allting väldigt fredfullt till. Socialdemokratins tioårsjubileum 

gav dock upphov till flera texter och arbetartidningen hyllades.

Den  13  september  publicerar  Arbetarbladet  en  artikel  ur  Hufvudstadsbladet. 

Hufvudstadsbladets  skribent  har  räknat  ut  att  om det  nu skulle  ske  en sammandrabbning 

mellan  demokratin  och  fascismen  i  Österrike,  skulle  fascismen  avgå  med  segern. 

Arbetarbladets  skribent undrar vad man i  Hufvudstadsbladet  skulle tycka om en fascistisk 

kupp i Finland, och diskuterar sedan den politiska andan i borgartidningen. En annan artikel i 

samma tidning behandlar fascismens hemliga fonder på över 200 miljoner, som används för 

spionage och propaganda. Italiens statsbudget är för övrigt en gåta. Det ekonomiska läget i 

Italien blir sämre, men Mussolini sparar varken på militären eller propaganda.224 I slutet av 

september finns det en text med signaturen Sawyer. Mussolini har förbjudit Remarques krigs- 

och antikrigsbok Från västfronten intet nytt i Italien. Skribenten undrar vad diktatorn oroar sig 

över och menar att han bara förstärker ”löjets skimmer” kring sig själv.225 

Den  andra  oktober  publicerar  Arbetarbladet  en  kort  rapport  om  det  österrikiska 

broderpartiets  kongress,  där  fascistfaran  är  huvudfrågan.  I  hela  republiken  råder  det  ett 

tillspetsat läge och arbetarklassen måste ägna all sin uppmärksamhet åt den ödesfråga som 

landets  demokrati  är  står  inför.  ”Fascismens skator  skrattar  från  taken.”,  skrivs  det.226 En 

knapp månad tidigare hade man i Hufvudstadsbladet konstaterat att fascisterna skulle besegra 

demokratin i Österrike om de så ville, men att ingen kamp ännu var förlorad. Den 23 oktober 

skrivs det att unghögern i Stockholm är fascistisk. Det är dock fråga om ungefär 150 man, och 

jämfört  med  totalt  16  000 medlemmar  i  Stockholms  allmänna  valmansförbund  är  det  en 

fåtalig  skara.227 I  början av november rapporteras det  att  det  kommunistiska partiet  utgett 

paroller  om  att  bolsjevikrevolutionens  tolvårsdag  skulle  firas  runt  om  i  världen,  även  i 

Finland. Ett av flygbladen publiceras i  Arbetarbladet och rubriken lyder ”Till kamp mot det 

223 ”Tioårig kamp”, Karl H. Wiik, ”En hälsning på 10-årsdagen”, Cay Sundström, ”Arbetartidningen är 
socialismens vägvisare”, ”En annan tioåring”, Arbetarbladet, 30.8.1929. 

224 ”Stenkastning i glashus”, ”Fascismen har hemliga fonder på 200 milj.”, Arbetarbladet, 13.9.1929. 
225 Sawyer,  Arbetarbladet, 25.9.1929. 
226 ”Österrikiska broderpartiet till kongress”, Arbetarbladet, 2.10.1929. 
227 ”Unghögern i Stockholm är fascistisk”, Arbetarbladet, 23.10.1929. 

54



Cia Gustafsson

imperialistiska kriget och fascismen!”. I andra flygblad skymfas socialdemokraterna.228 Det är 

intressant  att  se hur man ännu paraderar  mot fascismen medan det  någon månad tidigare 

förekom besök mellan fascister  och bolsjeviker.  Den 11 november finns  det  en  notis  om 

arbetarpressen i Wien som uppmanar till arbetardemonstrationer mot fascismen.229 Detta tar 

jag upp eftersom Österrike  varit  föremål  för  mycket  diskussion  i  Arbetarbladet  under  de 

föregående månaderna, för att visa att rapporteringen fortsätter. Samma ämne återkommer den 

20 november, då rubriken lyder ”All världens socialdemokrati solidarisk med det röda Wien.” 

Det är en vidräkning med fascismen, som verkar bli allt starkare, men samtidigt anser man att 

socialdemokratin i Österrike har möjlighet att knäcka fascismen. Efter första världskriget var 

socialdemokratin den makt som höll Österrike samman, och den makt man kunde lita på i ett 

virrvarr  av  oroligheter,  konstaterar  skribenten.  Om  man  nu  kunde  bekämpa  fascismen  i 

Österrike skulle också de folk som nu är under det fascistiska förtrycket känna att befrielsens 

timma  är  i  antågande.230 Den  sista  artikeln  från  november  behandlar  den  socialistiska 

internationalen i Bryssel som uppmanar till varsel och kamp mot fascismen.231

Lapporörelsen, som hade sin början i en liten sammandrabbning i slutet av november 

1929,  kom inte  upp  med  sökordet  fascism i  någon  av  artiklarna.  I  december  behandlar 

däremot redan den första artikeln händelserna i Lappo. I samma tidning finns det först en text 

om det  som hänt  och  därefter  en  text  om ”de  siamesiska  tvillingarna”  kommunism och 

fascism. Kommunisterna har gjort borgarna tjänst efter tjänst och nu anses de ha manat fram 

även fascismen, och skribenten menar att de behöver varandra för att överleva. Händelserna i 

Lappo uppstod till följd av en fascistiskt sinnad rörelse. Riksdagen som fått förtroendevotum 

efter  händelserna,  uppmanas  att  bemöta  alla  antiparlamentariska  angrepp  lika  energiskt 

oberoende av om de kommer från vänster eller höger.232 Sedan blir det igen tyst om detta 

ämne. Den allra sista artikeln för både 1929 och hela avhandlingen behandlar skräckregimen i 

Litauen. Partivännen Bruno Kalnin har skrivit om situationen i landet efter det att ledarna 

bytts ut: skräckregimen fortsätter ändå. Det lär finnas hundratals politiska fångar, och det är 

inte  alls  ovanligt  att  man använder  tortyr  vid  förhören.  Den tidigare  fascistiska  diktatorn 

Voldemaras  störtades  av  andra  fascister,  som  var  missnöjda  med  hans  styre.  Fascismen 

228 ”Man lystrar ej mera till farliga SKP-paroller”, Arbetarbladet, 8.11.1929. 
229 ”Stora arbetardemonstrationer i Wien”, Arbetarbladet, 11.11.1929. 
230 ”All världens socialdemokrati solidarisk med det röda Wien”, Arbetarbladet, 20.11.1929. 
231 ”Till kamp mot fascismen!”, Arbetarbladet, 25.11.1929. 
232 ”Inför hotet mot demokrati och parlamentarism slöt riksdagen enigt upp kring regeringen”, ”De siamesiska 

tvillingarna”, Arbetarbladet, 4.12.1929. 
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bevarar alltså med sitt grepp om Litauen.233 Året 1929 kännetecknas konstigt nog av vänskap 

mellan bolsjeviker och fascister, och av en ökande rädsla för fascismen runtom i Europa. I 

Finland blev situationen också allt värre när fascismen slutligen stack fram sitt fula huvud i 

Lappo. 

233 ”Den fruktansvärda sanningen om förhållandena i Litauen”, Arbetarbladet, 23.12.1929. 
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4 Terror, mord och Mussolini

Avsikten med detta kapitel är att granska teman som upprepas i artiklarna, oberoende av om 

det är en nyhet, notis eller någon annan form av text. Eftersom ämnet för avhandlingen i sig är 

relativt  outforskat,  vill  jag  påpeka  att  den  kronologiska  ordning  som  denna  avhandling 

fokuserar på kan fungera som grund för fortsatta studier: i detta sammanhang kommer jag 

bara kort att granska återkommande teman i artiklarna.

Flera  av  artiklarna  överlappar  varandra,  och  det  kan  vara  svårt  att  nämna  ett 

huvudtema, men jag har här försökt att plocka fram det viktigaste och föra en genomgående 

diskussion om teman som förekommer ofta. Jag kommer att presentera temat och diskutera 

ämnet, men jag kommer inte att gå igenom varje artikel pånytt. Jag vill också framhålla att 

detta kapitel inte är huvudsyftet med min avhandling och därför inte heller fullständigt, men 

syftet är att visa att det finns möjlighet till fortsatt forskning om samma ämne. Alla artiklar 

som är en del av avhandlingen har redan presenterats och återgetts i fotnoterna, och därför har 

jag valt att i detta kapitel bortse från exakta datum, rubriker eller skribenter. Jag kommer i 

stället att ta upp olika teman och diskutera ämnet och huruvida det sker någon förändring i  

antingen själva stilen på texten eller i mängden artiklar under en viss tid. 

4.1 Fascisternas terror och våld

Till det mest frekventa hör fascisternas terror, som nämns redan år 1922, före marschen mot 

Rom. Samma ämne kan man läsa om så sent som 1929, och ingenting verkar ha förändrats i 

hur man beskriver våldet.  Arbetarbladets  skribenter motsätter  sig naturligtvis all  fascistisk 

terror redan från första början, och andan i artiklarna förändras inte under åren. Till terrorn 

kan  man  räkna  även  politiska  mord,  vilket  jag  dock  valt  att  diskutera  i  ett  skilt  kapitel 

eftersom  ett  mord  kan  ses  som  startskottet  för  en  senare  uppsjö  av  andra.  Övrig  terror 

inkluderade bland annat en stormning av folkets hus och förstörelsen av vänstertidningars 

tryckerier. År 1922 blev arbetare skjutna på öppen gata. Till terrorn hör också förstås all sorts 

propaganda,  men  den  italienska  propagandan  har  inte  i  sig  uppkommit  i  Arbetarbladets  

artiklar. Det verkar som om terrorn ökade med åren, i takt med Mussolinis ökade makt. Detta 

kan delvis även bero på att flera personer ställde sig emot Mussolini vilket gav upphov till 

terror i olika former. Också attentatförsöken på Mussolini verkar ge upphov till terror, vilket 

även  Arbetarbladets  skribenter konstaterade i en artikel, var de berättar om en ny terrorvåg 

som plågar Italiens folk efter att Mussolini blivit skjuten i näsan.
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4.2 Giacomo Matteotti och andra politiska mord

Mordet på socialisten Giacomo Matteotti väckte mycket känslor, främst ilska och hat, runt om 

i Europa. Det är också det mest uppmärksammade mordet i artiklarna, och nämns för första 

gången den 16 juni 1924. Mordet på Matteotti gav upphov till flera olika reaktioner runtom i 

Europa, och i Arbetarbladet undrar man om mordet var den droppe som får fascismens bägare 

att rinna över – är fascismens tid nu inne? Matteotti blir senare mer än bara en person, han blir 

ett antifascistiskt helgon. Mordet på Matteotti var en hård nöt för Mussolini och fascisterna, 

och trots att  andra politiska mord begicks senare så var det Matteottiaffären som verkade 

rubba fascisternas maktposition allra mest – även om fallet inte lyckades fälla Mussolini. År 

1925 kommer Matteottis bok ut, och osäkerheten kring mordet fortsätter med nya häktningar. 

1926 rapporteras det om mordet på antifascisten Giovanni Amendola, och 1928 överväger 

man i  Arbetarbladet  om det skett ytterligare ett ”Matteottimord” eller om det verkligen var 

fråga om självmord, när en kommunistisk arbetsledare hittats  död i  ett  fängelse.  Politiska 

mord och fascistisk terror tycks gå hand i hand. Visst förekommer det fascistisk terror utan 

mord, men alla politiska mord i Italien som kommit upp i artiklarna har begåtts av fascister. 

Stanley G. Payne diskuterar också mordet på Matteotti i Fascism: Comparison and Definition  

och även han menar att mordet ställde Mussolini vid en korsväg: nu måste Mussolini antingen 

förstärka  sin  diktatur  och  sin  egen  position  med  ett  tydligt  och  klart  auktoritärt 

regeringssystem eller i stället avgå från sin position som landets, och fascismens, ledare.234 

Arbetarbladet var alltså inne på rätt spår med sina funderingar, när de funderar om tiden var 

inne  för  fascismen.  Mussolini  valde  ju  sedan  också  vägen  som  krävde  förstärkning  av 

diktaturen, vilket också ses i artiklarna.

4.3 Mussolini 

Mussolini  utsattes  ofta  för  attentatförsök.  Det  rapporteras  också att  han själv stod bakom 

attentatförsöken för att därigenom kunna stärka sitt välde, men oberoende av om Mussolini 

beställde falska attentat eller inte blev följden nästan alltid en terrorvåg. Mussolini nämns i 

väldigt många artiklar, men ofta i samband med någonting annat. Jag valde ändå att presentera 

Mussolini  som  ett  eget  tema,  eftersom  han  är  en  nyckelperson  inom  fascismen  och 

avhandlingen. En nämnvärd sak är namnen man i Arbetarbladet ger diktatorn: Musse, Musso, 

234 Payne, s. 70. 
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Bandito Mussolini, och antagligen flera andra också som inte kom upp med mitt sökord. Är 

det Arbetarbladets försök att lätta på stämningen eller är det enklare att förkorta Mussolini till 

Musso? Bandito Mussolini är negativt men ändå på något sätt komiskt, speciellt när det trots 

allt är frågan om en dagstidning, inte en kvällstidning. Om det är av ren lättja man skriver  

Musso, så är det konstigt att man i stället nästan alltid skriver ut fascismens Italien, inte bara 

Italien. Dessutom är också ”Bandito Mussolini” och andra smeknamn viktiga sätt att förlöjliga 

Mussolini genom ironi. Detta får honom att verka opålitlig, och det är mycket sannolikt att 

Arbetarbladet medvetet förvränger Mussolinis namn. 

Mussolinis  aktuella  uttalanden,  planer  och  idéer  är  ett  annat  återkommande  tema. 

Ibland är det fråga om politiska reformer, ibland nya regler och censur. Detta kan man se efter 

marschen  mot  Rom,  alltså  efter  det  att  Mussolini  tagit  över  premiär-,  utrikes-  och 

inrikesministerportföljerna. En intressant kommentar i slutet av 1922 var att Mussolini inte 

såg fascismen som arbetarfientlig. Samma år krävde han att alla skall ställa sig bakom honom, 

annars blir de upplösta. Mussolinis rustningsvansinne ökade med tiden, och samtidigt skärpte 

han censuren. Mängden av artiklar om Mussolini verkar öka något, år för år. Samtidigt ökar 

också censuren, Mussolini blir allt argare och skärper sin diktatur i samma tempo. Som tiden 

kom  att  visa  försvann  inte  fascismen,  även  om  man  i  Arbetarbladet  åtskilliga  gånger 

spekulerade  om fascismens  framtid  och  rapporterade  om sprickor  i  fogarna.  Redan  1922 

undrade man om det i det fascistiska partiet sker ett inre sönderfall, och i december samma år 

skrev man att ”Mussolini får det hett om öronen” eftersom järnvägsmännen vägrar underkasta 

sig fascismen. Rubrikerna är ofta lite överdrivna, exempelvis den från december 1922 där det 

skrivs att fascistorganisationen har sprickor i fogarna och ”Mussolini får det hett om öronen”, 

när  det  i  verkligheten  var  fråga  om  järnvägsmän  som  inte  vill  samarbeta.  Följande  år 

diskuterar skribenten eventuella svagheter i diktaturen, och i maj 1923 skriver Arbetarbladet 

att fascisternas kriser återkommer allt oftare och blir allt svårare att lösa: fascisterna själv 

tycks tvivla på sitt väldes långvarighet. Liknande artiklar förekommer varje år, men det är 

tydligt att man under första halvan av 1920-talet ännu hoppades och kanske även trodde att 

fascismen  inte  skulle  överleva,  men  under  den  andra  hälften  av  decenniet  var  det  redan 

uppenbart att fascismen inte går att förinta med ett enda slag.

Särskilt  under  den  första  halvan  av  1920-talet  beundrade  de  europeiska  ledarna 

Mussolinis dynamiska stil och han imponerade alla sorters besökare, politiker och diplomater 

som besökte Italien. Även om man ogillade någonting med Mussolini, hans styressätt eller 
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Italien,  så  valde  man  att  tolerera  honom  och  särskilt  många  brittiska  politiker  förlät 

Mussolinis verksamhet.235

4.4 Geografisk uppdelning

Den geografiska uppdelningen skulle också kunna tas upp i detta kapitel. Finland och resten 

av Norden, Italien och resten av Europa – det finns många alternativ att välja mellan. Italien 

och Finland utgör merparten av artiklarna geografiskt, men östra Europa och Balkan nämns 

också  oftare  än  till  exempel  England.  Sovjetunionen  kommer  också  upp  ganska  ofta, 

vanligtvis i samband med Kommunistiska Internationalen och dess kongresser, under vilka 

fascismen diskuterades. Artiklar som behandlar Finland inkluderar ofta andra tidningar, från 

Hufvudstadsbladet  till  Wasabladet.  I  dessa texter  är  det  vanligtvis  fråga om motsättningar 

mellan vänster och höger, när en skribent i någon tidning exempelvis lovordat fascismen eller 

när man i någon tidning vill granska den inre situationen. Här kan nämnas artileln från den 9 

mars 1923 med rubriken ”Finländsk fascistpropaganda”, som i verkligheten syftade till  att 

skälla ut  Wasabladet  för något som dess skribent hade påstått, eller när  Åbo Underrättelser  

kallade  antiparlamentarismen  en  ”sund  tendens”  i  början  av  1924.  Texter  som diskuterar 

risken för  fascism i  Finland finns  också,  varav  den första  utkom så tidigt  som 1922.  På 

sommaren  1926  diskuterar  man  i  Arbetarbladet  den  politiska  situationen  i  Finland  och 

fascismen, och följande år oroar man sig över huruvida fascismen kommer ta sig upp via 

Lettland och Estland till  Finland.  Under  senhösten och vintern 1929 ökade artiklarna om 

Finland när Lapporörelsen uppstod efter sammandrabbningen i Lappo. Intressant nog oroade 

man  sig  också  för  skyddskårsaktiviteten  redan  1923,  i  artiklarna  om  Finlands 

skyddskårsförbund, som Arbetarbladet  kallar den finländska fasciströrelsens organisatoriska 

ram. 

Det  övriga  Europa,  bortsett  från  Italien,  nämns  också  nu  och  då.  Ofta  kommer 

länderna fram i samband med olika konferenser och möten, som jag också tänkt diskutera som 

ett  separat  tema.  England  och  Tyskland  nämns  oftast,  men  också  bland  annat  Frankrike 

kommer  upp,  när  arbetarna  vidtar  åtgärder  mot  den  framväxande  fascismen  1923. 

MacDonald,  det  engelska  arbetarpartiets  ledare  och  ett  stort  namn inom arbetarkretsarna, 

nämns i Arbetarbladet främst när han intresserar sig för den politiska situationen i Europa och 

betraktar  det  sydöstra  hörnet  som mest  oroväckande.  I  England  hade  det  också  skett  en 

235 Steiner, s. 330. 
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sammandrabbning  mellan  fascister  och  kommunister,  och  fascisterna  skyddas  av 

församlingsfriheten. Lettland och Ungern kommer också upp ungefär vid samma tid, när en 

idrottare ur arbetarklassen mördats i Lettland och Ungern pinats av fascistiska ligor. Polen 

börjar  komma  upp  i  artiklarna  mer  frekvent  1926  i  samband  med  Pilsudskis  kupp  och 

maktövertagande.  Fascismen  antas  vara  orsaken  till  Pilsudskis  agerande.  Artiklarna  och 

notiserna  nämner  också  Jugoslavien,  Litauen,  Danmark  med  flera.  Sovjetunionen 

framkommer som jag tidigare konstaterat ofta när man diskuterar om Kominterns möten, men 

ibland också i andra sammanhang. Det intressanta är att Arbetarbladet överhuvudtaget tar upp 

Sovjetunionen och kommunisterna,  särskilt  i  den omfattning som de verkar göra när man 

granskar artiklarna. Det kan bero på att kommunisterna också var antifascister precis som 

socialdemokraterna och arbetarna i Finland, men för övrigt var Arbetarbladets skribenter inte 

förtjusta i kommunisterna. Arbetarbladet lånar även telegram, notiser och texter ur olika ryska 

tidningar.  Mussolini  hade  också  för  avsikt  att  närma  sig  Sovjetunionen,  vilket  pressen 

uppmärksammade i hög grad. År 1929 åkte sovjetiska flygare till Rom och italienska flygare 

till Moskva och rubriken löd ”Där ytterligheterna mötas”. Italien är som geografiskt område 

inte enkelt att granska som ett separat tema: fascismen har sina rötter i Italien, Mussolini var  

diktator, och så gott som all fascism på 1920-talet anknyter i viss grad till Italien.  När man 

granskar  artiklarna  kan man  inte  säga  att  temat  direkt  är  Italien  förutom i  några  få  fall.  

Vanligtvis skulle temat i stället vara Mussolini, fascisternas terror, Matteotti... Om det inte 

handlar om något av dessa, gäller artiklarna bland annat arbetarna i Italien, nya lagar och krav 

från Mussolinis sida och till exempel fängelseöarna i Italien. 

Den italienska fascismen hade inte en lika stor effekt på andra stater som den tyska 

nazismen. När Mussolini äntligen fått makten, så var den efterkrigstida krisen redan lugnare 

och många andra europeiska staters politiska system hade balanserats. Dessutom kan man inte 

kalla Italien för en dominerande stat eller en världsmakt. Många högerrörelser på 1920-talet i 

Europa var mer radikala eller moderata högerorganisationer och avspeglade inte den nya, så 

kallade halvrevolutionära fascismen.236 Detta betyder förstås inte att fascismen utgjorde ett hot 

för demokratin, såsom man i  Arbetarbladet oroade sig för. Mussolini hade ändå anhängare i 

flera länder och försökte nog sprida sin makt utöver Italien. Stanley G. Payne har lagt fram en 

lista var och när den demokratiska regeringen bröts ner under 1920-talet: Italien 1922–1925, 

Spanien 1926, Portugal 1926, Polen 1926–1936, Grekland 1926 och Litauen 1929.237 Det är 

236 Payne, s. 106. 
237 Payne, s. 106.
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intressant  att  man  inte  med  sökordet  ”fascism”  hittade  artiklar  om varken  Spanien  eller 

Portugal, och inte heller Grekland. 

4.5 Konferenser, möten och program

Andra återkommande teman är konferenser, möten och program, ofta i samband med olika 

internationaler. Här skulle man kunna gå djupare in på ämnet och granska hur Arbetarbladet 

diskuterar dem och hur man återger exempelvis Kommunistiska internationalens program, 

och varför. När fokus ligger på fascismen är detta inte nödvändigt, men jag vill ändå nämna 

att man i Arbetarbladet ofta skriver om Kommunistiska internationalen och dess möten, och 

också  om andra  viktiga  konferenser.  För  min  pro  gradu-avhandling  är  alla  dessa  artiklar 

viktiga eftersom de behandlar fascismen på ett eller annat sätt. Det är vanligt att Kominterns 

program innehåller slagord såsom ”kamp mot fascismen” och därför har kommit upp med 

sökordet.  År  1922  har  Arbetarbladet  till  exempel  publicerat  den  internationella 

arbetarkonferensens agenda, och redan då var fascismen en av de viktigaste frågorna. Samma 

tema fortsätter år efter år. Ibland är det fråga om den Kommunistiska internationalen, ibland 

om den  internationella  arbetarkonferensen.  Fascismen  tangeras  vid  varje  möte,  och  man 

diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas för att  bekämpa den. I april  och maj är det även 

vanligt  med  första  maj-program,  som  också  omfattar  demonstrationer  mot  fascismen. 

Matteotti och Matteottifonden hör till konferensernas ofta återkommande teman. I april 1925 

diskuteras möjligheterna till en fascistinternational. 

Som fortsatt forskning i samma ämne skulle det alltså vara möjligt, och givande, att 

granska och ordna artiklarna i tematisk ordning. Antagligen skulle det också komma upp flera 

mindre teman som man kunde utreda närmare, men jag anser att detta kapitel lyfter fram de 

mest  återkommande  och  viktigaste  teman  i  Arbetarbladets  artiklar  om  fascism.  Den 

antifascistiska andan är också närvarande i många, om inte alla teman. Ett annat alternativ 

skulle vara att titta på artiklarna och göra en mer geografisk undersökning, vilket dock skulle 

kräva fler sökord. Avslutningsvis kan jag konstatera att antifascismen är tydligt närvarande i 

de teman jag har lyft fram i denna avhandling när jag granskat Arbetarbladets ståndpunkter.
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5 Avslutning och sammanfattning

Fascismen var den rådande högerextrema rörelsen på 1920-talet och i början av 1930-talet. 

Den hade sina rötter i Italien, och spreds sedan från Benito Mussolini till Spaniens Franco och 

Tysklands Hitler. Jämsides med fascismen existerade också antifascismen. Antifascismen var 

inte en politisk rörelse, utan både kommunister och socialdemokrater samt flera andra partier 

kunde  vara  antifascistiska.  I  denna  avhandling  har  jag  granskat  den  finlandssvenska 

socialdemokratiska  tidningen  Arbetarbladet,  i  syfte  att  analysera  hur  tidningen  skrev  om 

fascismen.  Metoden  jag  tillämpade  var  att  söka  efter  artiklar  i  databasen  Historiska 

Tidningsbiblioteket med hjälp av sökordet ”fascism”. Mängden artiklar minskade jag genom 

att  utesluta  irrelevanta  texter,  till  exempel  notiser,  eller  lånade  texter,  som  inte  speglar 

Arbetarbladets synpunkter. De återstående artiklarna har jag tagit upp i kronologisk ordning, 

och diskuterat  innehållet  och meningen i  texten.  I  det fjärde kapitlet  har  jag fortsatt  med 

artiklarna och lyft fram återkommande teman. Avsikten med avhandlingen var att granska hur 

Arbetarbladet  skriver om fascismen och bland annat titta på om den antifascistiska andan 

lyser igenom. 

Det  var  självklart  redan  från  första  början  att  Arbetarbladet  var  en  antifascistisk 

tidning, och redan från och med 1921 och 1922 kan man se att tidningens journalister inte har 

positiva tankar om det fascistiska Italien och Mussolini. Åsikten om diktatorn och diktaturen 

ändrar inte under den tidsperiod som behandlas i den här avhandlingen. Inte heller andan i 

artiklarna förändras stort under årens lopp: från början till slut var man väldigt osäker på om 

fascismen  överhuvudtaget  skulle  klara  sig  och  man  antog,  eller  snarare  hoppades,  att 

Mussolini skulle falla. Det verkar som om det först i slutet av 1929 var klart att fascismen 

kommit för att stanna, när Lapporörelsen i Finland stack upp sitt fula huvud. Skribenterna i 

Arbetarbladet föraktar fascisterna och ställer sig alltid på motsatta sidan: de återger också ofta 

Kommunistiska  Internationalens  program,  även  om  de  arbetar  för  en  socialdemokratisk 

tidning som för övrigt inte heller sympatiserar med kommunister.  Arbetarbladet  ställer sig 

också  på  de  svagas  sida,  och  till  exempel  mordet  på  Giacomo  Matteotti  fick  enorm 

uppmärksamhet,  Matteotti  förekom  också  i  artiklar  flera  år  senare,  särskilt  när  det 

rapporterades om andra politiska mord i Italien. Oron över att fascismen skulle få fotfäste i 

Finland  var  också  närvarande och  man skrev  ofta  om andra  finska  tidningar  som visade 

tecken  på  fascistiska  åsikter.  Skribenterna  bekymrade  sig  också  för  skyddskårerna,  och 

eftersom socialdemokraterna inte var väl representerade i Finlands styre kände man sig ännu 
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mer  utsatt.  Dessutom  gruvade  man  sig  också  föratt  kommunismen  vann  terräng,  vilket 

medförde  att  socialdemokraterna,  de  icke-kommunistiska  arbetarna  och  Arbetarbladet  var 

utanför.

Tanken var att det under årens lopp möjligtvis skulle ske en förändring i artiklarnas 

attityd, när Mussolinis makt ökade. Det verkar dock inte ha skett någon större förändring av 

åsikterna. Jag antog i början att antifascismen skulle vara synlig genom åren, och det kan man 

konstatera att den var. Arbetarbladets skribenter gav Mussolini skällsnamn, däribland Bandito 

Mussolini,  och  kallade  honom  även  Musso.  Dessutom  skrev  de  så  gott  som  alltid  ut 

”fascismens Italien”, i stället för bara Italien. Alla Mussolinis nya regler, lagar och åtgärder 

överlag presenterades sakligt, men ofta kan det finnas ett visst förakt i texten. Som fortsatt 

forskning vore det möjligt att granska Arbetarbladets artiklar under Lapporörelsens tid. Om 

man då använde sökordet ”fascism” skulle antagligen mängden artiklar om hemlandet öka 

och säkerligen också den allmänna andan i tidningen förändras. 

Avsikten med min pro gradu-avhandling var att granska  Arbetarbladets  artiklar om 

fascism mellan åren 1921 och 1929. Hundratals  artiklar kom upp på databasen Historiska 

Tidningsbiblioteket,  och  trots  nedskalning fanns  det  ett  digert  källmaterial.  Jag har  i  min 

avhandling presenterat artiklarna och jämfört dem med varann, lyft fram återkommande tema 

och försökt hitta likheter och olikheter. Mussolini och Italien var det ledande temat, delvis på 

grund av tidsperioden (på 1930-talet ökar troligen antalet texter om Finland och Tyskland). 

Därtill diskuterade skribenterna i Arbetarbladet ofta fascismens faror och målade ibland upp 

helvetesbilder om fascism i Finland. I början antog jag också att  tidningen skulle inta en 

antifascistisk ställning, och det gjorde den. Arbetarbladet rapporterade flitigt om fascismen i 

Finland, Italien och det övriga Europa på 1920-talet, och diskuterade även nyckelpersoner, 

bland  annat  antifascisten  Giacomo  Matteotti.  I  artiklarna  var  både  rädslan  och  hoppet 

närvarande: man oroade sig för fascismens övertag men hoppades ändå att den kunde förintas.
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