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T
I den Iinlandssvenska nationalitelers lirsyttringar hat'

arbetarrdrelsen en plats fiir sig, som icke utan vidare ir
jimstillbar med andra politisha, kulturella och sociala

strdvanden pi svensht hill i Finland. Slrstillningen mar-

keras fr:imst dirav, att de svenska arbetarna lnda frin
begynnelsen, iven di. de bildat sjilvstindiga egna orga-

nicaIioner, tillhirrt en siiirre, Lill majoriteten fiu"kspri-
kig organisationsgernenskap. Socialdemohratiska partiet

i Finland ir i princip ett tvisprikigt parti, i detta hdn-

seende det enda i sin art. Yrkessammanslutningarna,

fackfcireningarna, ;iro likasi tvispriLkiga, och Fillar.rds

Fackfiireningars Centralfiirbund har liksom dess fore-
gilrgare, Finlands Landsorganisation, stAdse uppratt-

h611it en lit rara blygsam svensltsprikig verhsamhet.

Ddremot har den svenska arbetarrdrelsen haft bara

obetydliga, tidvis inga organisatoriska f cirbindelser mcd

andra sr.ensksprikiga organisationcr, I detta hdnseende

har uncler senare i.r intratt e11 pitaglig {orindring genom

att de svenska socialdemokr-aterna deltagit i yalet av och

iiro repr:csenterade i Finlands Sverrska Folkting, nigot
som icke var fallet dir Folktinget f6rsta gingen samman-

kallades r9r9.
N{an kan dirfiir siga att den sver.rsktalande arbetar-

befolkninger.r i vissa hdnseendcn stett i nermare fijrhil-
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lande ti11 motsvarande finska folligrupper 5n ti1l de

spliLkfrinder, vilkas sociala och kulturella livsyttringar
funnit fornr, hjdlpmedel och uttryck genom organisa-

tioner p5. rent svensknationell grulrd.
Det fanns i Finland tvisplihiga arbetarorganisationer

redan innan den egentliga, moderna arbetaurirelsen vid
sekclskiftet uppkom. Det var de s. k. vor.r wrightska
fiireningarna, r,ilka pi 8o talet samlade arbetare och

arbetsgivare, hantverkare och intellektuella kring ger-r-ten-

samraa sociala och kulturella strivanden. Ndr de socia-

listiska id6erna hack i hil efter industrialiseringen frin
kontinenten dyer Skandinavien under det fiirra seklets

sista decennium slog rot och snabbt vanu utbredning
inom arbetarklassen, greps ocksi den relativt fi.taiiga
svenska arbetarbef olkningen av den nya fcilkunnelsen
och skred till bildandet av egna, sjdlvledda orgarisatio-
ner. De fiirsta svenska arbetarf6reningarna grundades i
Dalsbruk, en bruksort pA Kimitodn, i Vasa och i Hel-
singfors. Helsingfors Sv. Arbetarfiirening Iramgick ur
en krets av n.redlemn.iar av den tvisprikiga organisatio-
nen Helsingfors Arbetarfdrening, vilken startat i.r r884.
Det inledande mtitet htjlls den 6 februari 1898. Den nya
orgar.risationens Iddelsedag fir man anse vara den rr
apri1. Precis pi. dagen r Ar senare, den rr april 1899,

faststilldes stadgar fdr en ny, hela det svenska Finlatd
onrspinnande organisation, Finlands Svenska Arbetar-
{cirbund. Frilbundet :ir silunda nigra miLnader lldre in
Socialdemokratiska partiet, vilket grundades i Abo den

zo juli samma i.r. Initiativtagare lrar er dsterbottnislr
tinrmern.ran, G. A. Wistbacka, och den nya organisatio-
nens fiirsta ordliirande gn rikssvensk, metallarbetaren
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Axel Weiidel. Bida dessa pioniirer firr finlandssvensk

arbetarrdrelse utvandrade nigra ir senare: Wistbacka

till Fdrenta staterna, iir l.rar.r vid niira 8o irs ilder fdr
ell pat ir sedrrr ar led, Weiidel till Nya Zceland. Orn

hans senare oden ir ingenting bekant f6r den krets som

i dag lr samlad i Finlands Svenska Arbetarf6rbund.
Dirmed hade den organisation skapats, inom vars

anspriksldsa ram den finlandssvenska arbetarrdrelsen i
mer dn Iyra decennier genomlevat skiftande iiden. Det

kan h:ir icl<e bli tal om nigon samraanhingande historik,
endast en skissering av konturer och en fixering av

vissa detaljer.
Det har redan framhillits, att de svensksprikiga arbe-

tarna i regel stitt i nirmare kontakt med sina finsk-
sprikiga kolleger in med sina sprikfr:inder inom civriga

sYenska organisationer. S5. har det alltid varit och si ir
alltjamt fallet. Inte ens nir de nationalistiska stdm-

ningarna svallat som hdftigast, nir finskt och sverslit
stitt i till synes oforsonlig brottning, har nigra natio-
nellt fiirnimbara dissonanser kunnat stcira den n:ira kon-
takten oc1.r den goda siimjan me1lan de organiserade

arbetarna pi 6mse sidor om sprikgrinsen. Pi sin h6jd
kan n.ran skiinja rent undantagsmissiga tendenser, vi1l(a

en.rellertid aldrig fitt dominerande betydelse. Ett fall mi
ndmnas.

Storstrejken i Finland var icke bara en manifestation

av linsk sjilvstlndighetsvilja gentemot Ryssland e1ler

ett Iiirsta storstilat uttryck f6r arbetarklassens vaknande

politiska aspirationer - den stimulerade jimvil den

rent finska nationalismen ocl.r gav niriug At vissa trengt
finsk-nationella tiinkesitt inor.n den nymornade finska
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albetarbefolkringen. Pi den tiden kunde det icke si sil-
lan fiirekomma, att svenshtalande arbetare hade skiil att
klaga pi. sina finska kollegers upptridande p6. arbets-
platser eller t. o. m. pl n.rtrten. Ar 19o6 ho1l Finlands
Svenska Arbetarlorbund sin f6rsta kongress i Helsing-
Iors. Det nationella problemet blev hirvid fciremil fcir
rrppmirksamhet och de svenska arbetarnas representant-

mdte beslitt till socialdemokratiska partiets kongress giira
et hinvdndelse, i vilken begirdes, att partihongressen

si. skarpt som miijligt shullc {6ldoma varje fdrstik att
frin den ena eller andra nationalitetens sida inskrlnka
den andras rettigheter salnt att sdrskilt varje striivan
att utse spiit mellan partiets finska och svenska med-

lemmar pi. det allra skarpaste skulle Iijrdirmas. Den
socialdemokratiska partihongressen Iattade n.red anled-

ning hd.rav ett mdrkligt besiut, som blivit vigledande fdr
partiet under hela dess tillvaro och iven miijliggjort, att
ni.got nationellt probler.n alls icke existerar bland social-

demokraterna. Di detta beslut, som formulerades av

Edvald Valpas, har stor principiell birvidd, me det hir
citeras. Kongressen uttalade, att "svenslia spraket ar
oundgangligt icir Finlands svenska bef olknings allsidiga
hiijande och dessutom av stor betydelse fcir utbredandet
av visterlilrdsk civilisation ocl.r de ddrtiil horande social-

demokratiska idierna i Fir.rland, var{or kongressen ut-
talar sig fcjr bibehillandet och utvecklandet av den

svenska bildningsformen i Fin1and".

Det hdr ti1l den finska socialden.rokratins vackraste
clrag, att den under hela sin tillr.alo Iullliiljt en natio-
ne1l politih i enlighct r.ned de lilitlinjer, sour {ormulerats
i dcn citerade kongressresolutionen. Man kan ocksi
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Lldgra ortl ont f ittlanrlssrensk orbetarrdtelse
siga, att fiirhillandet mellan partiets svensk- och Iinsk-
sprihiga medleran.rar stidse p1:iglats av den a1lra blsta
forstE.else och att de nationalistiska lidelserna aldrig fitt
n5.gon makt iivcr de finska arbetarnas sinnen. Detta har

bl. a. komn.rit till synes i att de finska arbetarna tid
efter annan valt in svenshar i riksdagen, ia, en ging en

svensk man, K. H. Wiik, till partiets viktigaste fcir-

troendepost: ti1l partiseltreterare, en befattning som han

innehade i tolv 5r. Omvdnt har 5. andra sidan de sl'enska

arbetarna icke visat nigon fordom mot finska partikam-

rater, och det {inns mer ar ett exempel pe att persorer

med finskt namn men rned kunnighet i svenska kom-

mit att spela en framtridande roll inom de svenska

arbetarorganisationerna.

Den kanske yiktigaste insatsen i finlandssvensk och

finlindsk offentlighet har den svenska arbetarriirelsen
gjort genon.r sina periodiska publiletioner. Detta later
sig vil sigas trots att tidskrifterna och tidningama i
regel r,arit kortlivade, av ringa format och ti1l upplagan

oltast anspriksliisa. Den kvalitativa insatsen har nog

std.dse vigt mera. Det forsta sprikloret l.rette sor1-l sig

biir Arbetaren och borjade utkomma den r januari r9or,
sedan nigra provnummer med det mer demonstrativa
namnet Proletlren utgivits foregeende sommar, Arbe-
tarens Iiirste redaktiir blev den tidigare nd.mnde Weiidel,
och han samlade omkring sig en rad medarbetare, som

senare spelat en roll bide inom och utom de svenska

arbetarorganisationelna. Arbetaren hade Irat.rging, den

utyecklades raskt men dock icke si. mycket som dess

hingivna utgivare hade hoppats: nir de ir r9o7 skulle

viga springet till daglig tidning, brast den ekonomiska

93



Atos tvir t anc .

grunden och hela fiiretaget miste nedleggas. Det drdjde
nu en 1id, innaa Finlands Svenska Arbetarftilbund iter
hade ett verltiigt eget pressorgan, ty ett fdrsiik er r9o8
nred "Social-Demohraten" stupade efter nigra trinader.
Aren r9o7-ro utgav cn krets svenska socialdemokrater
i Flelsingfors en tidskrift, Folktribunen, en fomimlig
socialistisk kulturtidskrilt, fullt jimfdrlig ned motsva-
rande publikationer utomlands. Meu det sku11e drcija mer
in ett decenniun, d. v. s. till ir rgr9, innan i huvucl-
staden inyo en svensk socialdemokratisk tidning siLg

dagen.

Under tiden hade emellertid en klets djdlva radikaier
i Abo med dcn n.rirkliga handlanden W. J. Bolg i spet-

sen beslutat starta ett socialistisht pressorgan. Ar r9o9
biirjade Arbetet utl<omma, och den tidningen skrev ett
mirkligt, kanske alltlilr fiirbisett kapitel i IinlandssYensk
presshistoria. Dess upplaga blev den stijrsta n:rgon

svensk socialisttidning i Finland nigonsin nitt. Mirklig
var ocksi den omstindigheten, att tidningen nistan
helt och hll1et stciddes och ledigerades av frivilliga kraf-
ter. Framst bland dessa biira r,11 nimr.ras den origi-
nelle doktorn Georg Boldt, den ildste av de kinda brii-
derna, filosofen I{j. Eklund, en tidig finlindsk represen-
tant fiir de moderna logisl<a striimniugarna, typografen

Janne Ojala, en natulbeg6vad kisrir, musikldraren Gun-
nar Mtirn, en avligsen frinde till Arvid Nl6rne, musilt-
kritiker, artikelftirfattare och kisiir, metallarbetaren
William Lundberg, tidningens ekonom, minga andra att
ftirtiga.

Son,r si raycket annat skulle Arbetet komma att ge

ulder i inbijrdeskriget. Kretsen skingrades, ligra om-
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N dgra ord, om finIandss'oensh arbetarrdrelse
kom i strid eller i fingligren, andra flydde ti1l Ryss-

land. Janne Ojala, Williar,rr Lundberg och Gunttar }Icirn
arkebuserades, W. J. Borg dog pi sjukhus i Petrograd,

en av hans siiner stupade och en annan arkebuserades.

Finlands Svenska Arbetarfijrbund ftirlorade minga av

sina birande namn och bdsta krafter. Georg Boldt avled

sommaren r9IB. Lantdagsmannen Georg W. Johansson,
svensk arbetarrepresentant redan i den fiirsta enkanr-

maren r9o7, tog sjilv sitt liv under inbtrfdeskriget. I
fingligren dog on.rkring ett tiotal av de ledande kraf-
tema inom fiirbun<let.

En sidan ederletning n.riiste naturligtvis bli ett fruk-
tansvirt slag fdr en organisation, dir de intellektuella
krafterna icke ijverflodade. Ld.nge har fiiljderna inom
{inlandssvensk arbetarriirelse gjort sig {cirnimbara.

"Akademikernas" tid var Itjr linge sedan {iirbi, d. v. s.

den starka str6m av borgerliga intellektue1la, som i
seklets bdrjan strijmmat ti1l den vaknande arbetarrdrel-
sen, hade sinat, ndr arbetal riirelsen under storstrejken
hastigt radikaliserades, blev politiskt sjilvstindig och

slog in piL egna vrigar. Aret r9r8 blev fcir de flesta

svenska borgerliga ladikaler den avgdrande vindpunk-
ten: arbetarrijrelsen ansigs ha svikit alla fcirhoppningar
och den borgerliga radikalismen led skeppsbrott. Ja, man

kan sdga, att hela den finska liberalisn.ren, organiserad
i det ungfins,ka partiet, det iret gick i kvav och aldrig
diirefter kunnat 6terhdmta sig. Detta hcir till inbijrdes-
krigets cidesdigra efterverl<ningar och ir en ar. forkla-
ringsgrunderna till att den Iinska intellektuella klassen

under sjdlvstdndighetens tv5. decennier si fullstindigt
omfattat ko[servativa eiier t. o. m. reaktiouara ideal.
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Nir arbetarrcjrelsen e{ter inbtjrdeskriget inyo mdnst-

rade sina glesnade slralor, gjorde sig ocksi. de kvar-
varande och riverlevande inom Finlands Svenska Arbe-
tarfcirbund redo att ta upp verksamheten pi nytt. Det
frirsta livstecknet var en liten anspriLksliis publikation
med titeln "Hdlsning till Finlands svenslta arbetare frin
Styrelsen {iir Finlands Svenska Arbetarfcirbund", date-
rad den 23 december r9r8. Redan foljande 5r deltog
fiirbundet i de allmd.nna va1en, varigenom den s. k. rest-
lantdagen ersattes med ett fullstindigt parlauent, ti11

vilket sociatrdenrokrate.na iterkom med 80 representan-
ter - samma antal som vid de fiirsta valen ar r9o7!
Ar r9r9 skreds till utgivandet av ett nytt tidningsolgan:
Arbetarbladet. I ett kvarts sekel har denna tidning, ut-
kommande tre ginger i veckan, fungerat som sprlkriir
fdr den svcnska arbetarrorelsen i Finland.

Vid en skildring av Albetarbladets insatser n.r6.ste den
centlala platsen vikas fcjr Axel Ahlstrom, son.r kort efter
inbcirdeskriget, n.redan l.ran, er.r flykting flin f5.ngl;igret
i Eker.r6s, vistades illegalt i Helsingfors, blev medarbe-
tare i tidningen och kort dirpi dess suveriint verk-
samma chefredaktcir. Med i "rcirelsen" sedan 19o6, hade
han utbildat sig till folkskolllrare men drogs alltmer
till journalistiken, pi vilket omride han skulle kornma
att giira der.r hittills raest betydande insatsen inom svensk
socialdemokratisk journalistik i Fiuland. FIan vixte upp
inom den socialdemohratiska ur.rgdor.r.rsrcirelsen (det bcir
ej forbises, att det sedan r9c6 ocksi existerade ett antal
socialdemokratiska ungdomsorganisationer vid siclan av
arbetarfiireningarna ; den d.ldsta, Helsingfors Social,
demokratiska Ungdomsklubb grundades 19o6). I{an
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t.redarbetade i dess publihationcr och blev med tiden den

centrala personligl.reten inom Finlands Svenska Arbetar-
fijrbund sedan K. I{. Wiik alltmera kommit att dgna

sina krafter it den fiusksprikiga arbetarrdrelsen.

Ahlstrijms mingsidighet son: journalist var ovanlig.
Han var lika briljant kisiir som lysande ledarskribent,
han d.gnade varje sida av tidningeos redigering en minu-
ti<is uppmirksamhet. Man kan lugnt s:iga, att icke ett
ord trycktes som icke hade undfitt hans gi1lande. Hans
mingsidiga sociala, ekonomiska, lilosofiska och litterira
intressen priiglade tidningens redigering under 2o-ta1et

i en grad som knappast forr e1ler senare i nigot fin-
iindskt pressolgan. Ja, man ijverdriver loappast om
man l.rivdar, att Arbetarbladet under zo-talet spelade en

mer framtlidande kulturpolitisk ro11 iin nigon annan

tidning i Finland.
Arbetarbladet blev, tack vare dess ledares kulturella

ambitioner, den litterd.ra radikaiismens ledande organ.

I bcirjan av 2o-talet ijppnade Elmer Diktonius sitt min-
nesviirda modernistiska filttirg genom en rad viidsamrna
a{iklar, vilkas slagkralt knappast har negot annat mot-
stycke iin Strindbergs poler:rik ett kvarts sekel tidigare i
den svenska stockholmspressen. Samarbetet mellan dessa

b6.da, redaktiiren och hans fi'dmsta medarbctare, fdrdju-
pade den sedan gammalt utpriglat intellektuella traditio-
nen inom finlandssvensk arbetarrcirelse och grundlade
den hillning hos Arbetarbladet, som med skiftande
variationer fortsatts uflder 3o-ta1et av I(.-A. Fagerholm
och av hans eltertriidare iir.rda fram till i dag.

Den finlandssvenska arbetarprcssens betydelse har
icke varit enbart provinsiell eller partikuldr. De tre vik-
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tigaste organen, Arbetaren, Arbetet och Arbetarbladet,
ha spelat er betydarde ro11 som den linlindska social-
demokratins std.mma infiir Skandinavien. De ha ocksi
fcirmedlat impulser i motsatt riktr.ring, frin den skandi-
naviska arbetarrcirelsen till den finska. Dessutom ha
dessa tidningsorgan tid efter annan utgjort ett forum
for den intellektueila radikalisn.ren, vilken stidse haft
det tin.rligen trengt inom finlandssvensk tidningspress;
se hzirom t. ex. en Gustaf Mattsons svam och enasteende
kamp som iiberal journalist lrin sekelskiftet fram ti1l
det fcirsta virldskriget. De andra publikationer, som tid
e{ter annan utgivits inom Fcjrbundet har ddrenot icke
spelat samma ro11 utiLt, lven om de sikerligen liir
den svenska arbetarrorelsen varit av stor betydelse. Vi
tlnka hir-vid pi ungdomspublikationerna I(amrat och
Ti11 stonr:s, san.rt de i Vasa utgivna tidningarna Oster-
bottcns Folkblad och senare Folkbladet, vilken i bdrjan
av 2o-talet emellertid erdvrades av kommunisterna och

i sir.rom tid delade de andra komn.runisttidningarnas iide,
nir Lappo ir r93o dlev den offentliga kommunismen
under jorden.

ftent numerert har den finlandssvenska arbetarrcirel-
ser hittills icke blivit betydande. Dess representation i
rii<sdagen har aldrig varit stiirre dn den ir f. n., d. v. s.

det sitter fem svenska socialdemokratiska fo1l<represen-

tanter i Finlands riksdag; tviL fran Osterbotten, tve fren
Nyland och en frin Aboland. Orsakerna ddrtill iro
siikerligen jcke ld.tta att ange, ty trots att det syenska

kynnct obestridligen iir mer lionservativt dn det finska,
finna vi dock, att denna faktor icke utgjort nagot hinder
Iiil socialdemokratins vildiga utbredning i Sverige. Ndr
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Finlands Svenska Arbetar{drbund ir rgrT nidde sitt
stiirsta mecllemsantal, stcg siffran till cirka ro ooo, sam-
lade i 8o avdelningar. En av orsakerna til1 att fram-
nr:rrschen efter inbordeskriget varit betydligt lingsam-
nrare in fcile, n.r5ste sd.kerligen tillsklivas den oerhcjrt
starka psykologiska chockverkan det rcida upproret fram-
kallade inor-rr den sver.rska befolkningen. Den som varit
nted fri.n bcirjan av 2o-talet i den svenska arbetarrdrel-
sen kan av egen erfarenhet vittna om den djupa misstlo
mot a1lt "rdtt" som enda fran.r till Lappo priglade tdnke-
siitten hos de djupa leden inon den svenska befolk-
ningen. Detta giller i hog grad den nyldndska och 6bo-
lindska alimogen samt nestan hela der.r svenska stads-
befolkningen i de helt eller delvis svenska |uststaderna.
Den solidaste f<iranliringen har sociatrdemokratin hos

ar-betarstammen pi de svenska bruken med anor frin
16- och lToo-ta1en samt i de sttirre svenska industri-
fciretagen. dsterbottens vakna och vittberesta allmoge
har jdravdl visat ett fdrvinarde intresse fijr socialdemo-
lrratin; det finns lar.rdsortskommuner, dd.r bdnder och
f iskare uppritthiller socialdemokratiska f cireningar och
vid riksdagsvalen regelbundet lcistar pi de socialden.ro-
l<ratiska kandidatcrna.

Ett nytt shede i den {inlandssvenska arbetarriirelsen
inleddes, niir Finlands Svenska Arbetarfcjrbund med det
Socialderl.rokratislra partiets goda minne beslcit deltaga i
de val till Fir.riands syenska Folktir:g, som pi initiativ
av Svenska Folkpartiet och en av dctta parti samt
Svenska Vdnstem och socialdemokraterna utsedd lolk-
tingsdelegation utlystes att iiga run.r den 4-8 januari
r94r. En ging tidigare hade val till ett sedant Folk-
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ting iigt rum, i maj i9r9. Di deltog icl<e de svens*a

socialdemokraterna. Senare hade frigan om att sam-

mantalla ett nytt Foikting upprepade g6.nger fiirts pir tal

mcn nigon enighet raellan de svenska politiska orga-

nisationerna om dess ntidvindighet hade icke kunnat

uppnls, ej he1ler hade man inom Finlands svenska arbe-

tarriirelse i princip kunnat besluta sig fdr ett deltagande

i sidana va1. Efter vinterkriget {cill betdnkligheterna.

I(lyftorna me1lan partigrinserna minskades, och di deu

pi grund av den karelska folkforflyttningen organise-

rade snabbkolonisationen hotade svenskbygderna med en

forrrrlig invasion av finsirtalande befolkning, enades man

litt om ld.mpligheten av att sammanlslla ett Folkting,

som skulle bli en auktoritatiy representation for hela den

svelska befolkningen oberoende av partitillhdrighet.

Finlands svenska arbetarrdrelse har hlrigenom tr6tt
i relation tiil <ivriga svenska belolkningsskikt pi ett helt

annat satt iin vad som tidigare varit fallet. Finlands

Svenska Arbetarlorbund har kommit att inta en egen-

domlig mellanst:illning : genom Folktinget deltar F<ir-

bundet i hivdandet av de finlandssvenska nationalitets-

strivandena, genom Socialdcmokratiska partiet i social-

demokratins sociala reformstrlivandeu. Denna mellan-

stillning medf6r inga sr,irigheter sn linge socialdemo-

kratin fu1l{6ijer sitt av sociaiistisk vidsyn priglade

nationalitetsprogram. Det fortjdnar i detta sammanhang

pipekas, att nationalitetsparagraferna i Finlauds rege-

ringsform av ir r9r9, varigenom den svenska befolh-

ningen erhillit vlser.rtliga, i grundlagen {tjrankrade och

tillf6rs6krade nationella garantier, tillkommit genom

medverkan av socialdemokratin. Men denna mel1anstzi1l-
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ning ger Frilbundet en vihtig ftirmedlande stillning som

frirbindelse ldnk mellan den svenska nationaliteten och

landets ti11 irverv:igande del fir,sksprihiga arbetar- oc1.r

smibrukarbefolkning.
Den finlar.rdssvenska socialdernol<ratin har aldrig hiv-

dat sig pi samma breda front som delr finska. Aven
inom den svenska befolkningen utgrir den alltjlmt en

liten minoritet, ehuru tillvixten efter inbordeskriget visat
en stadigt uppitstigande kurva. Melr dess politiska bety-
delse och dess kulturpolitiska insatser ha liirvisso haft
mycket stiilre rd.ckvidd d.n vad som det ringa antalet
kunde ha betingat. Vid en granskning av den finlands-
svenska nationalitetens nringfiilgrenade liv btir den riida
nyansen icke glomnlas bort. Den har fy1lt sin uppgift
i det frirflutna och den har for visso en icke mindre
s6.dan i framtiden.
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