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Till läsaren 

Hösten 1962 blev jag anmodad att skriva en historik 
över Åbo Svenska Arbetarförening, som beredde sig på att 
fira 60-årsjubileum följande år. Jag åtog mig arbetet, trots 
att man samtidigt upplyste mig om, att det nog inte fanns 
så mycket att bygga en historik på. År 1918 beslagtogs 
nämligen föreningens egendom och trots senare efterforsk
ningar återficks ingenting utom dess lilla boksamling. 

Det enda som den gången klarade sig undan all förstö
relse var föreningens matrikel och räkenskapsböcker, som 
då varande kassören Emil F a gerström förvarade hemma hos 
sig och hade gömt uppe på sin vind. Där låg de ännu under 
våra senaste krig, varav följde, att de jämte hela Fager
ströms hem brann upp vid ett luftbombardemang. Samti
digt strök också nästan allt arkivmaterial från mellankrigs
tiden med. 

Det fanns emellertid en urkund, som inget konfiskerings
nit och inga bomber hade kunnat nå, och det var tidningen 
Arbetet, Åbo Svenska Arbetarförenings unika bidrag till 
vår finlandssvenska arbetarrörelses historia. Hur unikt viss
te jag dock inte förrän jag började studera tidningen, till 
en början mest för att leta efter notiser om föreningen, se
dan allt mer fängslad av tidningen själv och de människor 
som hade skapat den och som började ta gestalt för mig 
under läsningen. Långt innan föreningshistoriken var klar 
visste jag, att den skulle följas av en historik till, som skulle 
handla om Arbetet. 



lO Arbetet 

Arbetets arkiv, som hade förvarats på samma ställe som 
föreningens, d.v.s. i tidningens redaktionslokal vid Vester
långgatan 25, hade emellertid år 1918 rönt samma öde 
som dennas. Det fanns alltså inte heller för dess historik 
något färdigt samlat urkundsmaterial att tillgå. Denna his
torik har också byggts upp av idel småskärvor, hopletade 
från olika håll. En annan utväg hade förstås varit att för
söka leta efter det förlorade arkivet som, trots att efter
forskningarna redan en gång gett negativt resultat, fort
farande kan ligga gömt någonstans. Då detta emellertid ha
de kunnat bli ett tidsödande arbete, vars utgång dessutom 
var synnerligen oviss, valde jag den förra metoden och nöj
de mig med den, särskilt som det visade sig att de hopleta
de skärvorna gick att foga samman till en någorlunda klar 
och tydlig bild. Skulle det förlorade arkivet någon gång 
återfinnas, tror jag inte heller att det nämnvärt skulle kun
na förtydliga denna bild annat än ifråga om tidningens 
ekonomi. 

För övrigt har tidningen själv också när det gäller denna 
historik visat sig vara den bästa skattegömman. En del vär
defullt material finns dessutom bevarat i Arbetets mapp på 
Arbetararkivet. slutligen har det fortfarande funnits männi
skor att fråga ut, låt vara att de börjar bli tunnsådda och 
deras minnen allt mer urblekta av många Herrans väder 
under mer än femtio år. Fyra av dem- Anna Wiik, Sievä 
Ahlroth, Emil Fagerström och Mauritz Engberg - hann gå 
bort under arbetets gång. Trots att de inte längre kan nås, 
innefattar jag dem i mitt tack till alla dem som beredvilligt 
har hjälpt mig att rekonstruera kretsen kring den lilla tid
ningen Arbetet i Åbo på 191 O-talet. 

För de tryckta och otryckta källor som använts redovisas 
på sedvanligt sätt i en bifogad källförteckning. Den kräver 
kanske en komplettering. Alla uppgifter om Finlands Svens
ka Arbetarförbunds tidigaste öden återgår på en av mig ti
digare skriven uppsats, Den finlandssvenska arbetarrörelsens 
uppkomst, som ingår i Svenska Litteratursällskapets Histo
riska och litteraturhistoriska studier nr 41, medan uppgif-
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terna om Åboföreningen återgår på egna tidigare forsknin
gar i denna förenings historia. Uppgifterna om Axel Åhl
ström är slutligen hämtade ur min uppsats om denne i Fin
ländska gestalter IV. 

Sedan undrar någon kanske om detta arbete alls har varit 
mödan värt. Arbetet var språkrör för en mycket obetydlig 
politisk organisation och kan knappast ha spelat någon stör
re roll vare sig som nyhetsförmedlare eller opinionsbildare. 
Varför då göra den till föremål för en så vidlyftig avhand
ling? Ar det inte dessutom förmätet att tro, att en skildring 
av denna lilla tidning och de människor som skapade den, 
skall ha något av intresse att erbjuda vår tids människor el
ler ens kunna påräkna deras nyfikenhet? 

Det är intrikata frågor, och jag bör väl erkänna att jag 
mer än en gång har ställt dem själv. Men den som mycket 
starkt har fängslats av ett tema låter knappast i längden nå
got tvivel avskräcka sig från att behandla det. Han blir till 
slut besatt av det och börjar känna sig som ett medium. 
Strängt taget har väl oron för själva ämnet också varit omo
tiverad. Mycket i det förflutna, som till sin betydelse och 
sina verkningar kan förefalla obetydligt, kan m.a.o. ha åt
skilligt av intresse att erbjuda som tidsspegel och tidsfeno
men och kan från sin begränsade utsiktspunkt öppna per
spektiv både bakåt och framåt i tiden. Inte minst en tidning. 
Detta förutsätter dock, att denna faktiskt speglar tidens ide
er, antingen de sedan är traditionella eller kontroversiella, 
på ett sätt som gör det till en positiv upplevelse att ta del 
av den, vilket i sin tur förutsätter vitalitet, begåvning och 
tidsmedvetenhet hos dem som har stått för den. Alla dessa 
krav fyller i mitt tycke det lilla Arbetet, inte minst det sis
ta. I själva verket har människorna kring tidningen fängs
lat mig lika mycket som tidningen själv. Få av dem kom att 
spela någon framträdande roll i vårt offentliga liv. Andå 
ville jag påstå, att kretsen kring Arbetet som politisk grupp 
är både ovanlig och intressant och redan i sig värd en pre
sentation. 
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Hur skall man begå när man skall skildra en tidning? 
Frågan inställer sig nästan omedelbart då man ger sig i 
kast med uppgiften. Dess yttre öden erbjuder visserligen in

ga svårigheter, om man bara har nödigt källmaterial att 

tillgå. Men tidningen själv, som politiskt språkrör, debatt
forum, nyhetsförmedlare, kulturspegel? 

Det man snart lär sig inse är, att materialet, t.o.m. i en li
ten tidning med kort livslängd, är alltför omfattande för att 

låta sig allsidigt penetrera. Snart nog lär man sig också be
gripa, att den egna begränsningen ifråga om kunskaper och 
intressen omöjliggör en sådan penetration. Till slut går man 

medvetet in för en inringning av vissa bestämda ämnesom
råden. 

I detta fall har det också lätt låtit sig göra, utan att 
tidningen själv har blivit så mycket lidande på det. Arbetet 

var inget nyhetsorgan och behöver inte skildras i den egen
skapen. Också det utrikespolitiska stoffet har utan större 

olägenheter kunnat lämnas obehandlat, därför att det var på 
detta område tidningens egen stämma var svagast. Den in

nehöll visserligen tidvis mängder av utländskt stoff, men 
det var utländskt också i den meningen, att det till över

vägande delen hade levererats av utlandskorrespondenter, 

mest skandinaver, vilkas cirkulärartiklar kan studeras på 

annat håll, om inte här i landet så i de skandinaviska arbe
tarbladen. 

Aven vid behandlingen av det inhemska materialet har 

emellertid stora begränsningar gjorts. Lantdagsarbetet be
handlas relativt litet, ekonomiska frågor försiktigtvis knap

past alls. Huvudvikten har lagts på tidningen i dess egen

skap av socialistiskt kamporgan, vilket låter sig försvaras, 
eftersom det främst är som politiskt-ideologiskt organ Ar
betet är intressant. 

Dispositionen av det egentliga tidningsmaterialet kan krä

va några ord. Jag hade att välja mellan en kronologisk pre
sentation och en innehållsmässigt grupperad. Jag valde den 
senare, därför att jag tror att materialet därigenom bäst 
kommer till sin rätt. Metoden kan förstås diskuteras. Den 
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största olägenheten med den är, att ämnesgrupperna har fly
tande gränser och skär in i varandra, varför man ibland 
måste föregripa något som kommer att skildras i ett senare 
avsnitt. En del upprepningar har därför inte kunnat undvi
kas. 

slutligen vill jag säga, att jag är medveten om att fram
ställningen inte fyller strängt vetenskapliga krav. Men boken 
är inte heller i första hand tänkt som något lärdomsprov, 
den vill utan några högtflygande anspråk blott presentera 
en tidning och en tidningskrets som jag självt starkt har 
fängslats av. Att mina sympatier inte bidrar till objektivite
ten är jag också medveten om. Den objektivitet som består 
i att man hederligt citerar källorna och inte smusslar undan 
besvärande fakta vågar jag dock påstå, att jag ärligt har 
eftersträvat. 

Till Svenska Litteratursällskapet i Finland ber jag få rik
ta ett varmt tack för att det möjliggjort publiceringen av 
detta arbete. Mitt varma tack också till fil.mag. Ingegerd 
Lunden Cronström som hjälpt mig med bokens illustrering 
och uppgjort dess register. 

Sockenbacka, den 22 oktober 1968. 

A n n a B o n d e s t a m. 



Bakgrunden 

Den svenska socialdemokratiska arbetarrörelsen i vårt 

land är lika gammal som den finska, man kan rent av säga 

att den startade en hästlängd före. Finlands Svenska Arbe

tarförbund räknar nämligen officiellt sitt ursprung från den 

11 a pr il 18 99, då det fick sina stadgar stadfästa a v sena ten; 

Finlands Arbetarparti grundades först på sommaren sam-
o ma ar. 

Arbetarrörelsen var dock långt bättre förberedd på finskt 

än på svenskt håll, främst genom finskhetsrörelsen. Denna 

hade inte bara väckt det finska folket till nationellt med

vetande, utan också riktat dess uppmärksamhet på de so

ciala missförhållandena, som alla tillskrevs, inte alltid utan 

skäl, den svenska härskarkasten. Långt innan Finlands Ar

betarparti hade bildats, kunde man bland de finska arbetar

na iaktta en spirande radikalism som särskilt under senare 

delen av 1890-talet tog sig uttryck i tidvis rätt häftiga 

strejkrörelser. Är 1895 grundades tidningen Työmies som 

ända fram till1918 skulle komma att få en mycket stor be

tydelse för åsiktsbildningen bland de finska arbetarna. 

Den nationella väckelse som uppstod på svenskt håll, 

blev till karaktären annorlunda. Den betraktade som sin 

huvuduppgift att sammansvetsa en hotad språklig minoritet 

och hade därför inget intresse av att fästa uppmärksamheten 

vid sådant som mera var ägnat att splittra än att ena. Den 

bildade klassens starka dominans bland svenskarna avgjorde 

också dess inriktning. Den blev traditionsbevarande och kon-
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servativ och bidrog därigenom effektivt till att bland fin
landssvenskarna misstänkliggöra progressiva ideer. 

Grundarna av det svenska arbetarförbundet skulle också 
omedelbart få erfara hur svårt det var att väcka svenskar
nas intresse för sociala och politiska frågor. Utom Helsing
fors Svenska Arbetarförening som hade grundats redan i 
april 1898 och som för övrigt stod som initiativtagare till 
hela förbundet, fick detta inte mer än två nya medlemsor
ganisationer under de två första åren, också dessa i Helsing
fors. Frågan om hur man skulle få kontakt med svenska 
arbetare i övriga delar av landet blev därför nästan genast 
aktuell. Då och då sände man en agitator ut till svensk
bygderna, men förbundets mestadels tämligen tomma kassa 
medgav inga täta utflykter. Resultatet av denna agitation 
förblev därför länge skäligen magert. 

Så föddes drömmen om en egen tidning. Den skulle lösa 
alla problem. Skaffa förbundet pengar, öka dess medlems
skaror, sprida de socialistiska ideerna. Fastän ideerna var 
det primära, är det inte osannolikt att drömmen stimulera
des i nämnd ordning, för pengar är dessvärre en nödvändig 
förutsättning för det mesta. 

År 1901 blev drömmen verklighet. Tidningen Arbetaren 
började utkomma med faktorn Reino Drackila som redaktör 
och förbundsordföranden, den rikssvenska mekanikern Axel 
Weiidel som främsta medarbetare. Man startade med tomma 
händer och tidningen blev därefter, d.v.s. ett tämligen oan
senligt veckoblad. Mot alla förväntningar blev den heller 
ingen inkomstkälla för förbundet, utan tvärtom en ekono
misk belastning. Å andra sidan visade sig ett eget språkrör 
vara en så stor tillgång, att man trots allt inte ville ge upp, 
och mirakulöst nog lyckades man hålla det lilla företaget i 
gång år efter år. Utan mycket stora uppoffringar från dem 
som skötte det gick det dock inte. Främst gick den kroniska 
penningnöden ut över redaktörerna och medarbetarna som 
sällan fick några löner eller honorar och småningom helt 
vande sig av med att vänta sig någon ersättning för sin mö-
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da. De skrev ju "för ideerna" och sådant skulle man för allt 

i världen inte ha betalt för. 
Tack vare detta förträffliga system lyckades förbundet 

också hålla sig med en egen tidning i nästan obruten följd 

ända fram till 1918. Den hette dock inte Arbetaren hela 

tiden och var strängt taget inte heller samma tidning. 

Efter storstrejken 1905 upplevde både förbundet och 

Arbetaren en liten blomstringsperiod. Tidningen fick nya och 

friska redaktionskrafter och blev tack vare detta och de 

friare förhållandena allt bättre, prenumeranterna ökade och 

från 1907 började tidningen utkomma tre gånger i veckan. 

Hade den nöjt sig med detta, skulle den sannolikt ha klarat 

sig. Men yra av framgången ville dess unga redaktörer nu 

prompt skapa om den till stor och mäktig drake. Från mit

ten av året började den utkomma sex gånger i veckan och 

bara några månader senare stöp den. 
Det kanske snöpligaste var att detta skulle hända mitt 

under en uppgångsperiod. Men det förklarar också, varför 

man inte ansåg sig ha skäl att ge upp. Redan i början av 

1908 var man klar för nystart, och den här gången kallades 

tidningen Social Demokraten. I mitten av året började en 

svensk arbetartidning, Österbottens Folkblad, utkomma ock

så i Vasa. Dessutom hade man från 1907 börjat utge en pe

riodisk tidskrift, Folktribunen, som skulle komma att leva 

i fyra år och blev ett talangfullt språkrör för en liten grupp 

aktivistiskt och marxistiskt orienterade intellektuella. Dess 

redaktion bestod av Ivar Hörhammer, Karl H. Wiik, Runar 

C. öhman, Georg V. Johansson, Ture Janson och Yrjö Si

rola, av vilka Janson dock senare ersattes av Edvard Gylling. 

Samma unga män, undantagandes Sirola och Gylling, 

skulle dock stå också för Social Demokraten, och sannolikt 

blev det lite för mycket. I varje fall lyckades de aldrig blå

sa något verkligt liv i Arbetarens efterföljare och redan i 

september 1908 måste den ge upp. 
Det såg alltså dystert ut trots all uppgång och blomstring, 

men som tur var existerade Österbottens Folkblad fortfa

rande och det upphöjdes nu i hast till förbundsorgan. Nå-
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got lyckat arrangemang var det dock inte med förbundsled
ningen och största delen av lokalorganisationerna i södra Finland och förbundsorganet i det dåförtiden mycket av
lägsna Vasa. Trots brinnande iver och självuppoffrande nit var Vasaredaktörerna knappast heller vuxna uppgiften att av den lilla radikala lokalavisan skapa ett förbundsorgan. 

Då- helt överraskande - dök en ny svensk arbetartid
ning åter upp i södra Finland, men inte i Helsingfors, utan i Åbo. Den kallade sig Arbetet, startade med två provnum
mer i slutet av 1908 och började från 1909 utkomma regel
bundet med ett nummer i veckan. Allt tyder på att den inte ens bad förbundet om dess välsignelse, förrän den satte i 
gång. Någon sådan hade den knappast heller fått. Förbundets ledning hade nämligen vid denna tid ingen orsak i 
världen att tro, att den svenska rörelsen skulle kunna klara en tidning till. 

Storstrejken 1905 medförde ett våldsamt uppsving för 
arbetarrörelsen i vårt land. År 1904 hade Socialdemokratiska 
Partiet i runt tal 16 000 medlemmar, under de två därpå
följande åren ökade de till 85 000. Vid valet till den första 
enkammarlantdagen 1907 erhöll socialdemokraterna 329 946 
röster (37 °/o) och 80 mandat - en mycket stor, nästan sensationell framgång för ett så ungt politiskt parti. 

Den kraftiga medlemsökningen 1905-06 var naturligt
vis en följd av de exceptionella förhållandena. Redan år 1908 sjönk medlemssiffran åter med över 11 000, och den 
fortsatte att sjunka ända till 1911. Det politiska intresset 
höll kort sagt på att i snabb takt avta igen. Visserligen 
tycks de socialdemokratiska mandatvinsterna under de näs
tan årliga lantdagsvalen tala ett annat språk, men de vanns 
mestadels inte med stigande socialdemokratiska röstsiffror, 
utan med sjunkande borgerliga. De vanns m.a.o. på en pro
centuell ökning, inte på en faktisk. Vad man kan utläsa av 
dem är bara, att det politiska intresset avtog ännu snabbare 
på borgerligt än på socialdemokratiskt håll. 
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Att det svalnade hastigt också bland arbetarna kan dock 
utläsas även av andra medlemssiffror än partiets. I april 
1907 hade en facklig centralorganisation, Suomen Ammatti
järjestö (Finlands Landsorganisation), grundats i landet. Den 
startade med i runt tal12 000 medlemmar, som dock redan 
före årets utgång hade ökat till 25 000. Sedan börjar nedgån
gen också här, och år 191 O hade medlemssiffran åter sjunkit 
till15 000.1) 

Inom Finlands Svenska Arbetarförbund kan man iaktta 
en liknande kurva. Tyvärr ger förbundets årsberättelser in
te besked om dess medlemsantal, men av föreningarnas an
tal kan man i alla fall bilda sig en viss uppfattning om situa
tionen under olika år. Årsberättelsen för 1907 uppger före
ningarnas antal till ca 50 och det är nog en toppnotering. 
Två år senare hade de smultit ihop till ett trettiotal. 

De krympande medlemssiffrorna inom alla arbetarorga
nisationer bör förstås tolkas som en reaktion på den allt
för överdrivna entusiasmen under och efter storstrejken. 
Men också andra förklaringar finns. En av dem är den eko
nomiska lågkonjunktur som präglade landet i slutet av vårt 
sekels första årtionde med svår arbetslöshet och allmän mod
löshet som följd. En annan och kanske i grunden den vä
sentligaste är att den rikspolitiska situationen åter plötsligt 
försämrades. Reaktionen återerövrade i Ryssland sina år 
1905 förlorade positioner och återverkningarna av detta 
började i vårt land klart skönjas år 1908. Året därpå upp
löstes den inhemska samlingsregeringen och ersattes med en 
senat av helt förryskade finländska militärer och t.o.m. ett 
par ryssar. Därmed hade landet fått en regering som knap
past ens längre kunde kallas inhemsk och som f.ö. av folk
humorn döptes till sabelsenaten. Det slutliga dråpslaget kom 
den 30 juni 191 O med den s.k. rikslagstiftningslagen genom 
vilken de ryska lagstiftarna tillerkändes rätt att i frågor av 
riksnatur - ett synnerligen tänjbart begrepp - stifta lag 
för Finland, medan vår egen lantdag endast tillerkändes 
rätt att avge "utlåtanden". Detta betydde i realiteten slutet 
på vår autonomi. För alla stod det väl också tämligen klart, 
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att det numera bara var en tidsfråga innan landet var för
ryskat. 

Detta var redan andra gången vårt land inom en relativt 
kort tid ställdes inför en sådan utsikt. Motståndskraften var 
därför redan nersliten, och det blev heller inte något sådant 
motstånd som under Bobrikovs tid. Också lusten till politisk 
självverksamhet började som en följd därav avtyna. På ar
betarhåll lyckades man ännu varje år förmå anhängarska
rarna att lydigt traska till valurnorna för att demonstrera 
sin oppositionslystnad och samlade styrka, men med den po
litiska aktiviteten ute på fältet var det sämre ställt. 

Den lilla krets av svenska socialister i Åbo som i slutet 
av 1908 plötsligt etablerade sig som utgivare av en svensk 
arbetartidning, valde alltså ingen lämplig tidpunkt. Särskilt 
den svenska rörelsen gick kraftigt tillbaka just under Arbe
tets första utgivningsår, och någon stor läsekrets kunde den 
nya tidningen därför inte påräkna. Som vi snart skall se höll 
det också på att sluta med katastrof redan år 1909. 

Men sedan vände sig vinden, och på relativt kort tid svin
gade sig Arbetet upp till en popularitet som ter sig rätt 
märklig och som för övrigt aldrig har överträffats av någon 
svensk arbetartidning i vårt land. Hur den lyckades med det 
konststycket blir vår uppgift att försöka visa. Blott ännu 
några ord om det ideologiska klimatet. 

I seklets början hade det svenska arbetarförbundet repre
senterat en revisionistisk strömning inom vår arbetarrörel
se. Med de unga studentaktivister som under och efter stor
strejken invaderade förbundet och tidningen Arbetaren sked~ 
de härutinnan en förändring. Förbundet blev liksom partiet 
marxistiskt. 

Arbetet kom i hög grad att präglas av denna radikalism. 
Tiden själv gynnade extrema åsikter- om man alls orkade 
tycka och tänka något - och det är inte minst just 1 sm 
funktion av tidsspegel tidningen är intressant. 



Starren 

Åbo i seklets början2) var ingen stor stad trots att det 
var den andra i ordningen av landets städer. År 1910 hade 
det i runt tal 55 000 invånare. Omkring 12 000 av dessa, 
alltså något över en femtedel, var svenskar, och det räckte 
vid den tiden till för att ge staden en prägel av tvåspråkig
het som den knappast längre har. Till prägeln bidrog dess
utom svenskans dominans inom det högre borgerskapet. 
skenbart verkade staden alltså kluven i en svensk över
klass och en finsk underklass. Fullt så snävt som det verkade 
följde språket dock inte klassgränserna. Det fanns m.a.o. en 
finsk överklass i staden, fastän den i förhållande till det 
finska folkflertalet ännu var tämligen liten, och å andra 
sidan också en hel del svenskar inom stadens arbetarbefolk
mng. 

Den överväldigande majoriteten av stadens arbetare ut
gjordes alltså av finnar av vilka största delen dessutom till
hörde den första eller på sin höjd den andra generationen 
av inflyttade som lockats till staden av de uppväxande in
dustrierna. De flesta hade rekryterats ur den kringliggande 
landsbygdens väldiga människareserv av utfattiga obesutt
na, och detta kom givetvis att prägla dem i deras egenskap 
av nya stadsbor. Också som industriarbetare förblev de län
ge fattiga och traditionslösa och blev som sådana mer mot
tagliga för tidens radikala strömningar än de gamla genuina 
stadsborna. 
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Denna utveckling utmärkte självfallet inte enbart Åbo, 
utan alla städer som genom växande industrier drog till sig 
en brokig mångfald av människor. Av någon orsak blev 
dock vissa förstäder i Åbo exceptionellt illa kända, framför 

Till sin övervägande del sögs nykomlingarna också upp 
av de nya industrierna. Men inte alla. Till staden sökte sig 
- då som nu - inte bara de driftiga som ville slå sig fram 
till bättre livsvillkor, utan också landsbygdens bottensats av 
förkomna existenser. Andra åter orkade aldrig anpassa sig 
och gick småningom ner sig i stadens egen bottenävja. Alla 
dessa invandrare förändrade småninom stadens befolknings
struktur. Och inte bara den. De förändrade också staden 
själv genom den stora oreglerade förstadsbebyggelse de gav 
upphov till och som redan vid sin tillblivelse fick en viss 
prägel av slum och snabbt förskaffade sig dåligt rykte som 
tillhåll för ligister och andra skumma element. 
allt Raunistula. 

Majoriteten av befolkningen i dessa fattigkvarter utgjor
des dock a v vanliga arbetare som slet för drömmen om en 
egen liten träkåk och som intet annat önskade än att få liv
nära sig på ett hederligt och regelbundet jobb, säger Tauno 
Perälä som i en väldokumenterad gradualavhandling har 
skildrat Åbo förstäder fram till första världskriget. Men 
miljön märkte också dem. I fattigkvarteren blommade inga 
ömma känslor, och när kulturen i form av idrotts- och 
andra föreningar började skjuta skott också i denna karga 
jord, fick den ofta handgripligt försvaras mot påträngande 
ligister. För övrigt var livet även utan dessa alldeles till
räckligt hårt för att ge människorna själva en hård och kan
tig prägling. 

Det var i förstäderna arbetarrörelsen fick sina starkaste 
fästen i Åbo liksom sannolikt i alla städer med en växande 
industribefolkning. Detta gav emellertid också motagitatio
nen åtskilliga trumfar på hand. Det föll sig så lätt att sätta 
likhetstecken mellan socialist och ligist, när de s.a.s. hittades 
i samma miljö och det gjorde man också, inte minst på 
svenskt borgerligt håll. Här ett exempel ur ett lantdagsbrev 
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Aura å vid Aurabron 1909, mitt på bilden Stadshuset. 

i Åbo Underrättelser, återgivet i Arbetet den 5 november 

1909 under den lakoniska rubriken Bildat. Det skall fö

reställa kommentarer till en socialdemokratisk lantdagsmans 

kritik av den dåtida skolundervisningen: 

Skolan borde ej lära annat än socialistiskt hat, socialistisk visdom 

och taktik. Religionen borde ha endast ett bud: du skall hata, för

följa och skada din nästa, ifall han ej är proletär som du, då han 

kan få gå i fred, tills du i fyllan och villan hugger kniven i ho

nom. Vidare inlär skolan fördomar och råa krigshistorier. Den bor

de naturligtvis avskaffa till ex. fördomen om äganderätten och kraf

tigt inlära, huru all "expropriation" av ägendom är en välgärning 

mot mänskligheten. I stället för råa krigshistorier om försvar av 

hem och härd mot fiendeanfall borde historien icke tala om annat 

än möjligen slagsmål i gränderna eller stenkastning mot polis -

mord och rån icke att förglömma. 

Det växande industriproletariatet radikaliserades dess

utom ovanligt snabbt i Åbo, vilket man bl.a. kan se av de 

många strejker som redan på 1800-talet förekom i staden. 

Åboarbetarna hörde också till de första som började ivra för 

en utbrytning ur den borgerliga, Wrightska arbetarrörelsen. 
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Utbrytningen blev ett faktum år 1898, då ett lokalt arbe
tarparti grundades i Åbo, som från början av 1899 fick ett 
eget språkrör i tidningen Länsisuomen Työmies. Partiet 
hann dock knappast komma i gång, förrän Finlands Arbe
tarparti grundades sommaren 1899. Detta skedde för resten 
just i Åbo, och det var också här dess styrelse till en början 
fick sitt säte med doktor N. R. af Ursin som ordförande och 
läraren J. K. Kari som sekreterare. 

Helt utanför denna utveckling stod länge stadens svenska 
arbetarbefolkning. Jämfört med den finska var den som vi 
redan sett liten till numerären och till sin sociala struktur 
dessutom av ett äldre märke. En viss inflyttning från de 
svenska skärgårdssocknarna kring Åbo ökade säkert i nå
gon mån dess antal, men till sin övervägande del bestod den 
av genuina stadsbor med småborgerliga traditioner från den 
förindustriella epoken och den solitt konservativa livssyn 
som hör småborgerligheten till. 

Att vara radikal och oppositionell i denna svenska små
borgarmiljö hade dessutom sina risker, man kunde lätt bli 
utfrusen ur den enda gemenskap man verkligen var rotad i, 
den språkliga. De flesta drog sig också för det, hade kanske 
ingen medveten lust ens, litet av glansen från den svenska 
överklassen föll väl också över en fattig stackare bara han 
höll sig i skinnet. 

Småningom gick det dock så, att också en och annan 
svensk arbetare blev oppositionell och radikal. År 1903 var 
de redan så många, att de tyckte det kunde vara värt att 
grunda en svensk arbetarförening i staden. Typiskt nog gick 
det dock så trögt i början, att det tog ett helt år innan den 
nya föreningen alls kom i gång. 

Om Åbo Svenska Arbetarförenings tidigaste verksamhet 
vet vi annars inte stort mer än vad som står att inhämta ur 
notiser i de dåtida svenska arbetarbladen och ur ett litet 
kapitel i Aaltonen-Sinisalos historik över Turun Työväen
yhdistys. På en punkt är emellertid också dessa bristfälliga 
källor märkligt noggranna: de anger prudentligt yrket för 
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de funktionärer som nämns vid namn. Och vad finner vi? 
Jo, idel gammaldags hantverkare: plåt- och kopparslagare, 
murare, snickare, skräddare, frisörer, bokbindare o.s.v. En
dast föreningens första ordförande, Hjalmar Axberg före
trädde yrkesmässigt en nyare tid, han var järnsvarvare vid 
järnvägsverkstaden. Järnvägen i Äbo tycks för resten ha 
varit ett verkligt socialistnäste i början av seklet, därifrin 
kom småningom inte bara flera järnsvarvare, utan också 
både lokförare och eldare. 

Några samhällsomstörtande revolutionärer blir det dock 
sällan av en samling småborgare, också om de i sin egen 
miljö utgör ett radikalt ferment. Väntar man sig att inom 
Åboföreningen genast stöta på frän revoltanda och nack
styvt trots, blir man nog besviken, ifall man nu inte medgör
ligt låter sig bedra av tidningsnotisernas ibland lite karska 
ordval och blundar för, att samma notiser oftast redogör för 
en verksamhet, som föga avvek från de dåtida kulturföre
ningarnas. Orsakerna till att det blev så, kan emellertid ock
så ha varit andra än lutter fridsamhet. En var med säkerhet 
doktor Anton Karsten. 

Anton Karsten, till professionen pedagog och tidnings
man, hörde till de svenska socialliberaler som i seklets början 
anslöt sig till vår svenska arbetarrörelse. Det var han som 
under de första åren stod för de flesta föredragen vid före
ningens möten och fester och han som grundade föreningens 
bibliotek. Han var säkert till stor nytta på många vis, men 
en bildad man i en annars olärd församling blir lätt en auk
toritet som dominerar och förkväver, och så gick det väl 
del vis också här. 

Tidningsreferaten av föreningens fester sprider också en 
mycket stark doft av gammal beskedlig idyll. Låt oss som 
exempel ta årsfesten 1906. Till denna hade en så stor pub
lik infunnit sig "som lokalen utan trängsel kunde rymma", 
och programmet var överväldigande. Axberg höll hälsnings
talet, en annan föreningsmedlem läste en dikt och Karsten 
föreläste om socialismens framtid i Finland. Sen följde åter 
recitation, kantelemusik, sång av Sångartolfvans manskör 
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och bygdemålsberättelse, och när allt detta var avverkat var 
man mogen för Karstens andra föredrag som handlade om 
Runeberg och hans betydelse. På detta följde Vårt land och 
sen ytterligare en tablå "bildligt framställande censuren". 
Alltsammans hade kunnat försiggå på vilken folklig kultur
fest som helst, utom möjligen Karstens första föredrag som ju 
i varje fall hade en oroande rubrik. 

Någon stor arbetarorganisation blev Åbo Svenska Arbe
tarförening aldrig. Som de flesta arbetarföreningar i landet 
hade den sin blomstringsperiod åren närmast efter storstrej
ken, då medlemssiffran åkte upp över hundra. Sen började 
det gå neråt igen. De som snabbast föll ifrån var förstås de 
labila och ljumma som på storstrejkens efterdyningar sköljts 
in i föreningen. Men också folk av Anton Karstens typ för 
vilka rörelsen nu började bli för radikal. 

Anton Karsten var, säger Ludvig Lindström i en liten stu
die över honom3), en djupt fosterländsk man, men som så
dan av ett något annat snitt än det på den tiden vanliga. 
Han ville försoning mellan klasser och språkgrupper och 
ansåg därför, att man så långt det var möjligt skulle tillmö
tesgå också de lägre klassernas krav och därigenom ge dem 
en naturlig kärlek till sitt land. För en man med sådana 
åsikter fanns det i dåtidens Finland föga rum, och följden 
var att Anton Karsten småningom blev en mycket ensam 
man. Inte ens arbetarna gillade honom till slut, för i en tid 
då klasskampen allt mer började upphöjas till en helig 
norm, började borgare som ville sudda ut klassgränserna be
traktas med exceptionell misstro . 

.Andå kan det hända att Karsten just i detta skede kom 
att bli en större inspirator för föreningen än någonsin förr, 
men inte som medlem, utan i' en helt annan egenskap. År 
1907 grundade han nämligen den frisinnade svenska tidnin
gen Politiken i Åbo. Dess första nummer utkom i april och 
här liksom i flera följande nummer ingår på första sidan en 
Anmälan som efter vanligheten innehåller tidningens pro
gram. Den börjar: 
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Den menmgsgrupp bland de svensktalande, som representerar de 
alivarligt framstegsvänliga åsikterna och som på olika områden 
önskar gå hand i hand med öfriga reformpartier i landet har redan 
någon tid känt sig i afsaknad af ett dagligt organ, som den kunde 
kalla sitt och där denna fraktion med tillbörlig kraft och följdrik
tighet kunde kämpa för sina ideal i lifvet. Svensk allmoge, svensk
talande arbetare och för långtgående reformer ifrande bildade hafva 
därför genom s tartandet af tidningen Politiken velat tillförsäkra sig 
möjligheten att medels ett eget organ kunna deltaga i den foster
ländska utvecklingen. 

Sedan följer programmet punkt för punkt. Rikspolitiskt 
hävdar det med stor kraft den konstitutionella ståndpunk
ten, i övrigt är det deciderat radikalt och de sociala frågorna 
ägnas stor uppmärksamhet. Rättmätiga svenska intressen 
säger det sig vilja bevaka, men - och här följer det över
raskande - det säger sig också vilja bekämpa "den hos 
partierna ofta framträdande nationalismen" och verka "för 
åstadkommande af en annan grund för partibildningen än 
den nuvarande språkliga". I Helsingfors framförde Herman 
Gummerus vid samma tid liknande åsikter4). 

Politiken utkom som ett fyrsidigt blad sex gånger i veckan 
och till redaktionen hörde utom Karsten själv magister 
Svante Dahlström, läraren Ludvig Lindström och redaktör 
Hjalmar Löfman. Tidningen försökte också knyta till sig 
kända kulturpersonligheter, bl.a. Guss Mattsson5). För den 
sorts frisinne den representerade fanns det dock föga reso
nans i det dåtida Åbo, och redan innan det första året var 
till ända måste den ge upp. Dess sista nummer är daterat 
den 1 december. 

Man skulle tycka, att Politikens öde inte manade till ef
terföljd, men vem vet. När Åbo Svenska Arbetarförening 
jämt ett år senare beslöt ge sig in i ett liknande företag, kan 
den mycket väl ha byggt på erfarenheter som hade gjorts via 
Politiken och som hade avslöjat, att det kunde finnas vissa 
möjligheter för en radikal tidning i Åbo, bara man inte 
gick till verket med alltför ansvällda ambitioner. Politiken 
hade dessutom ådagalagt, att det fanns goda pennor inom 
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räckhåll. En av dem kom också att bli en av Arbetets bästa 
och flitigaste medarbetare, nämligen Ludvig Lindström. För 
övrigt hade föreningen själv vid denna tid fått ett tillskott 
av nya medlemmar som gav den en radikalare och aktivare 
prägel än tidigare och a v vilka särskilt fyra - affärsmannen 
Walter Borg, typografen Janne Ojala, den unga järnsvar
varen William Lundberg och den redan nämnda Lindström 
- också skulle komma att spela en stor roll för Arbetet. 
slutligen bör det nämnas, att en svensk socialdemokratisk 
ungdomsklubb år 1908 hade grundats i Åbo. Den fick en 
mycket fin start och gav löften om en ny blomstring för 
den svenska rörelsen. 

Som redan nämnts blev södra Finland hösten 1908 utan 
egen svensk arbetartidning. För föreningarna i denna del av 
landet måste detta ha tett sig som en otillfredsställande och 
delvis också snöplig situation, och säkert diskuterade många 
av dem på sina höstmöten vad som kunde göras. Det gjorde 
i varje fall Åboföreningen. Därom berättar nämligen Ludvig 
Lindström i Arbetets julnummer den 15 december 1911 i ett 
kåseri, Huru Arbetet blev till, som för övrigt är den enda 
skildring som finns av Arbetets start. Det är en slarvigt 
gjord, men glad och munter frihandsteckning och säkert nå
gorlunda riktig i sak. Vi skall därför se vad den har att 
berätta. 

Först får vi veta, att planen till en början endast gick ut 
på ett eget handskrivet medlemsblad, som skulle redigeras 
av en kommitte och då och då "utkomma" till förenings
mötena. Det var denna kommitte som kom på iden att bla
det lika gärna kunde tryckas. Nya diskussioner. Janne Ojala 
talade emot, men då sådant ansågs höra till hans natur rös
tades han omkull och valdes i samma veva in i redaktions
kommitten. 

Hur företaget skulle finansieras grubblade man inte vidare 
på, men man beräknade i alla fall kostnaderna för det första 
numret och kom till en sådan struntsumma att man var sä
ker på att klara den med litet lösnummerförsäljning. Dess
utom uppvaktades en del affärsbekanta och annonser inflöt 
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Gård vid Olycksbacken, närmast Brahegatan strax nedanom Trätorget i 
Åbo. I detta grannskap höll svenska arbetarföreningen till i en liten sko

butik vid tiden för Arbetets start 

t.o.m. mer än vad som behövdes för det första numret. "Och 
så kom det då ut som ni minns", säger kåsören, och fortsät
ter: 

- - - Litet var det och såg ut som en missionstidning, fast 
innehållet var litet annorlunda förstås. Åtminstone har inte jag sett 
en missionstidning med ett sådant innehåll. Då upplagan inte var 
alltför drygt tilltagen gick distributionen ganska lätt. Och så var 
Arbetet i världen. Redaktionskommitten höll ett nytt sammanträde 
och tyckte att den gjort sin sak bra, och då ingen annan än Janne 
ansåg företaget omöjligt, beslöto vi utge ett nytt nummer. - - -
Men vi voro inte mera så anspråkslösa som första gången, utan vi 
bestämde att formatet skulle vara mycket större och upplagan lika
så. Herre gud, vad vi alla voro flitiga. - - -

Och alla som inte sände bidrag fingo lov att samla annonser, och 
om m tror mig eller inte, så blev det ett par hundra netto, när 
numret var ute. 

Tydligen hade man utnyttjat tiden mellan de två prov
numren till att etablera kontakt med övriga arbetarföre
ningar i södra Finland. Så här låter det nämligen i fortsätt
nmgen: 
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Svenska arbetarföreningen hade då en liten lokal i en skobutik nä
ra trätorget, och dit läto vi köra upplagan. Kvällen före numret 
skulle ut var lokalen full av folk, som hjälpte till med inpackning
en av tidningarna, ty vi hade redan då en hel hop beställningar från 
landsorten. Varje bänk och varje bord var belamrade med tidningar, 
och innan vi skildes var en stor del av upplagan inslagen i präktiga 
paket med adresser till alla delar av den svenska landsbygden. Och 
underst bittida följande morgon voro sedan Janne och jag med ett 
hästlass till järnvägsstationen. - - -

I slutet av kåseriet berättas om Arbetets första tider och 
om några av dess mer bemärkta krumelurer, om "vännen 
Santeri" som skrev många av Arbetets första ledare och 
"många av dess mest klingande", om Janne som blev tid
ningens ansvarige redaktör och om den unge sjömannen 
August Lundberg, William Lundbergs bror, som fungerade 
som dess "husagitator". "Vännen Santeri" var Santeri Nuor
teva, vid denna tid redaktör vid Sosialisti, såsom Länsisuo
men Työmies hade börjat kalla sig från år 1906. Avsnittet 
om Janne lyder: 

Den flitigaste medarbetaren fingo vi dock naturligtvis i Janne. 
Han redigerade som en hel karl, han satte bladet och han var dess 
ombrytare till på köpet. För att nu inte tala om att vi kastade an
svaret på hans skuldror genast från första början. Alla vi andra 
hade förhinder. En del hade familjer och en del osäker plats och 
en del ville inte, och då fanns det bara Janne kvar. Och för en 
gångs skull var han genast med. "Skall det nu en gång bära åt hel
sike, så är det väl bäst att jag tar ansvaret för det", utlät han sig. 
Och till hälsik e bar det för honom, d. v .s. till länefängelset, men det 
är ju nästan detsamma. 

Det sista hänsyftar på ett majestätsbrott som Arbetet re
dan det första året blev åtalad för, och som i sinom tid ren
derade JanneOjaladet sedvanliga straffet om sex månaders 
fängelse. Ett liknande straff hade Lindström själv något ti
digare avsuttit i sin egenskap av ansvarig redaktör för Poli
tiken. Han hade alltså personlig erfarenhet av "hälsiket". 

S~ här skildras slutligen husagitatorn August Lundberg. 
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Unga sjömannen August Lund
berg, Arbetets första kolportör, 
som med tidningspacken på 
sparkstöttingen drog genom 
staden på husagitation 

Arbetet 

Upplysningsvis bör väl sägas, att Arbetet till en början ut
kom endast en gång i veckan, på fredagen: 

Bland våra värdefullaste medarbetare var även Lundberg, sjö

mannen. Det var han som ledde vår lösnummerförsäljning. Med sin 

sparkstötting drog han dagligen kring staden på husagitation, och 

det var en inte så alldeles liten del av upplagan som gick genom 

hans händer. Jag kommer ihåg en dag, då jag träffade Lundberg. 

På sparkstöttingen hade han en tidningspacke. "Nå, hur går affä

ren?", frågade jag. Lundberg såg betänksam ut. "Jag har sålt bara 

sex i dag", sade han, "de tycker att den är litet gammal redan". 

Märk väl, att detta var på torsdagen, och följande dag skulle ett 

nytt nummer utkomma. 

Så långt Ludvig Lindström, eller rättare hans kåsörsjag 

Jeppe på Bärget. Den bild han ger av Arbetets start är bara 
en snabbskiss med de roande dragen tydligt exponerade. 
Men långt bättre än torra protokoll och referat levandegör 

den både människor och händelser och inte minst ivern, be
styrsamheten och allt det interna ståhejet kring detta lilla 
företag. Och bilden har en omisskännlig tidsstämning, dof-
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tar gammal idyll trots samhällsdynamiten på hästlasset och 
August Lundbergs sparkstötting. 

I Arbetets första provnummer, daterat den 6 november 
1908, ingår ett upprop, Till Läsaren, som i all korthet redo
gör för tidningens tillkomst och vissa praktiska arrange
mang. Åbo Svenska Arbetarförening och dess ungdomsklubb 
anges som initiativtagare och redaktionsutskottet som till
fällig utgivare. Utgivarfrågan måste dock ordnas på annat 
sätt, om tidningen verkligen blev periodisk, heter det. I det 
andra provnumret den 22 december meddelas slutligen, att 
Arbetet från 1909 skulle börja utkomma regelbundet med 
ett nummer i veckan. 

Medlemmarna i redaktionsutskottet var till en början fy
ra, men utökades snart till sex. De hette Hjalmar Axberg, 
Anton Höglund, Alfred Karlsson, Walter Borg, William 
Lundberg och Janne Ojala6). Axberg skrev under signaturen 
Hjalle då och då i tidningen under dess första år och funge
rade senare som ordförande i dess bolagsdirektion under ett 
par år, annars spelade de tre förstnämnda ingen nämnvärd 
roll i dess historia. Av de tre övriga blev Ojala dess första 
ansvariga huvudredaktör, Borg dess redaktionssekreterare 
och Lundberg så småningom dess ekonom. 

Tidningen startade utan begynnelsekapital och allt som 
eventuellt flöt in i annons- och prenumerationsintäkter, 
måste reserveras för trycknings-, post- och andra oundvik
liga utgifter. Någon redaktionslokal hade den inte råd att 
hålla sig med, den uppgav som sin adress endast Tryckeri
kontoret, Ryska Kyrkogatan 14 - den trycktes nästan un
der hela sin tillvaro på Sosialistis tryckeri. Några löner och 
honorar erlades självfallet inte, det var belöning nog att 
tidningen faktiskt blev till och från 1909 började utkomma 
regelbundet varje fredag. 

Det var helt enkelt så bra, att man till en början inte rik
tigt ville tro det, säger Borg i ett kåseri från slutet av 1909. 
Därför samlades man varje torsdag kväll på tryckeriet där 
Ojala "med förklädet framför sig och ärmarna uppkavlade 
i fullt ombrytarbestyr" svor och gormade över att de stod i 
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vägen. Men de stod envist kvar och trängdes, för de måste 
med egna ögon få övertyga sig om att tidningen s ä k E: r t 
skulle komma ut. Och lite patetiskt slutar han: 

Ni läsare, som kanske ögna igenom "Arbetet" på par minuter 
och sedan kasta bort tidningen med ett uttryck av missnöje över 
dess obetydliga och magra innehåll - ni vet inte att den har många 
kära vänner, att varje nummer med alla sina fel och brister är ett 
kärleksbarn, fött av kärlek till den sak tidningen tjänar. 



De fem första åren 

Som ju var att vänta inställde sig svårigheterna nästan 
omedelbart. Ett försök att skapa en existensform för tidnin
gen genom ett andelslag strandade på guvernörens vägran 
att godkänna stadgarna. Sannolikt var dock detta minsta 
bekymret. Långt värre var, att både prenumeranter och an
nonsörer lät vänta på sig och att skrivlusten började sina 
hos både den ena och den andra. 

Hur många prenumeranter Arbetet egentligen hade under 
det första året vet vi inte med säkerhet. I ett brev till för
bundsstyrelsen7) av den 30 juli 1909 uppger Ojala dem till 
1 500 och samma antal uppger Borg i en ledare den 3 sep
tember. Det finns emellertid skäl att tro, att båda ansåg 
sanningen behöva lite extra förgyllning. I 1912 års Folk
kalender ingår nämligen en artikel om arbetarpressen i Fin
land där de två svenska arbetartidningarnas prenumerant
siffror anges på följande sätt: 

1909 1910 1911 
Arbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 1 600 2 700 
Österbottens Folkblad . . . . . . . . . . 1 600 1 400 1 400 

Redan innan ett halvår gått, var man redo att ge upp. 
Den 25 juni har Borg ett kort inlägg i tidningen, där han 
på sätt och vis bebådar Arbetets snara hädanfärd. Ojala ha
de fått sköta tidningen ensam, heter det, och läsarna före
drog Österbottens Folkblad, och när det inte var någon ide 
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att konkurrera med en annan arbetartidning var det heller 

ingen ide att fortsätta. Samma månad redogjorde också Oja

la vid ett föreningsmöte för tidningens situation, förordade 

dess indragning och förklarade att han själv i varje fall tänk

te lämna posten som ansvarig huvudredaktör. Han var tyd

ligen redan vid det laget uttröttad och utled, inte minst, så

som han sade, för att den person som ensam hade lovat skö

ta tidningens redigering för det mesta hade undandragit sig 

allt arbete. Vem denna person kan ha varit, framgår inte 

av tillgängliga källor, men uppgiften är intressant därför att 

den säger oss, att Borg inte ursprungligen hade åtagit sig 

redaktionssekreterarsysslan, utan att han sannolikt hade bör

jat sköta den för att hjälpa Ojala, som för resten var hans 

svåger. 
Någon indragning blev det dock inte. Redan i början av 

juli kunde tidningen meddela, att den hade fått löfte om bå

de pekuniär och redaktionell hjälp, och att den värsta faran 

för tillfället var överstånden. Nästan omedelbart började 

också bidrag till tidningen inflyta från Helsingfors, mesta

dels av Wiik. Den ekonomiska frågan löstes - i varje fall 

delvis - så att Åboföreningen den 4 juli företog en utflykt 

till Pargas, där Pargas Svenska Arbetarförening samma dag 

höll en lotterifest till förmån för sin byggnadsfond, och när 

åboborna återvände på kvällen var det med bindande löfte 

av Pargasföreningen att solidariskt med Åboföreningen eko

nomiskt stöda tidningen. Inför detta löfte hade också Ojala 

låtit sig beveka och lovat kvarstå till årets slut8). Hur det 

gick med Pargasföreningens byggnadsfond i det skedet för

mäler inte historien. 
De båda föreningarnas förbindelse gällde emellertid endast 

till årets slut, sedan måste man finna på andra utvägar. Den 

3 september föreslog därför Borg i en ledare i tidningen, att 

förbundet vid sin snart stundande kongress skulle besluta 

överta tidningen. Något omedelbart beslut blev det visserli

gen inte, men den 17 december kunde tidningen i sin ledare 

som utgjorde en programförklaring för 1910 meddela, att 

saken nu var ordnad. Från början av 1910 skulle förbundet 
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överta Arbetet och en redaktion tillsättas i Helsingfors med 
adress Cirkusgatan 3 (nuv. Paasivuorigatan), bestående av 
Karl Wiik, Ivar Hörhammer och Runar C. öhman. Tidnin
gen skulle emellertid fortfarande komma ut i Åbo och dess 
Åboredaktörer - alltså Borg och Ojala - kvarstå. 

Låt oss emellertid, innan vi övergår till att skildra denna 
nya fas i Arbetets historia, bekanta oss med de män som stod 
för Arbetets redigering under det första magra året. Vi bör
jar lämpligast med huvudredaktören. 

Janne eller egentligen Johan AdolfOjalavar född i Vasa 
den 5 november 1875 och alltså vid tiden för Arbetets start 
33 år gammal. Han var såsom redan har nämnts till yrket 
typograf och anställd vid Sosialistis tryckeri, där han små
ningom avancerade till underfaktor. 

I den korta presentation av Ojala som med anledning 
av majestätsbrottsdomen ingick i Arbetet den 11 november 
1911 heter det, att han hade blivit socialist under sin värn
pliktstid. Vi får emellertid också veta, att han under fyra 
år hade arbetat som typograf i Stockholm. Det är möjligt, 
att det var där hans radikalism fick sin alldeles speciella 
inriktning. JanneOjalavar nämligen anarko-syndikalist och 
det kom att få sin betydelse också för Arbetet. Efter ett år 
lämnade han visserligen posten som tidningens ansvarige hu
vudredaktör, men han fortsatte att redigera dess fackliga 
avdelning, vilket han för resten gjorde med uppenbar ta
lang och med det resultatet att Arbetet fick en starkt syn
dikalistisk färgsättning. 

Mest känd och uppskattad bland Arbetets läsare blev 
Ojala dock säkert som kåsör under signaturen Jean. Ännu 
den dag i dag framstår han som Arbetets mest färgsprakande 
medarbetare främst tack vare sina kåserier. Svarte Jean kal
lade Gunnar Mörn honom en gång och mörk lär han ha va
rit som en zigenare. Hans enda ännu levande systerson, Folke 
Borg, har ur minnet tecknat en bild av morbror Janne, vars 
djärva, lite arroganta profil förunderligt väl motsvarar den 
bild av honom som stiger fram ur hans bidrag i tidningen. 
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Janne Ojala 

En bra bild av sig själv ger också Ojala i en del brev 

till Wiik, förvarade bland förbundets papper på Arbetar

arkivet. De ~\r från slutet av 1909 då Arbetets öde som liv

ligast diskuterades. Breven sprakar av temperament, och 

avslöjar samtidigt att detta temperament tydligen i viss mån 

bar skulden till det klena resultatet under startåret. Den 12 

november heter det bland annat: 
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Folket, det svenskspråkiga nämligen, vill nog ej att dess tidning 
skall redigeras av tvänne vildsinta österbottningar, som ej med bästa 
vilja i världen kan ta' det med lämpor ... Jag kan ej skriva något 
om jag ej får vara svinaktig, det är huvudsaken varför jag ej duger. 
Det är det råa, osilade plebejblodet som rör sig vid åsynen av all 
smutsen omkring en ... 

Den som i allmänhet har betecknats som den centrala ges
talten i Arbetet-kretsen är dock inte Ojala, utan hans svå
ger Walter Borg, den andra "vildsinta" österbottningen, född 
i Vasa den 21 juni 1870. Han hade i seklets början varit 
chef för Ångfartygs Aktiebolaget Bores Expedition, men tog 
senare avsked och grundade en egen partiagentur med kaffe 
och mjöl som huvudartiklar. Sannolikt var agenturen en lö
nande affär, i varje fall gjorde det Borgska hemmet enligt 
mångas utsago ett burget intryck. Dess sol och centrum var 
Borgs hustru, född Ida Ojala, av alla skildrad som en ovan
ligt intagande kvinna, vacker att se på och med en ljus vän
lighet, en munterhet och humor som tycks ha tjusat alla. 
Familjen hade sju barn, sex söner och en dotter. Walter Borg 
hade m.a.o. kunnat leva ett lugnt och lyckligt borgerligt liv, 
om han inte hade blivit svårt angripen av två farliga bacil
ler, lungsotens och socialismens. Med dem smittade han dess
utom ner hela sin familj, så grundligt dessutom att det inte 
går att tala om hans politiska och journalistiska insatser 
utan att också nämna hustrun och sönerna. När lungsoten 
började härja bland dem slapp han själv vara med. 

Enligt åboskvallret hade Borg blivit socialist i förtreten 
över att inte bli utnämnd till direktör för Bare-bolaget. Det 
hade knappast behövt nämnas här, om det inte hade varit 
för att det också framfördes offentligt - år 19189). Att en 
representant för affärsvärlden i staden hade blivit socialist 
var väl dock så pass ovanligt, att man förstår att det måste 
skvallras. 

Det Borgska hemmet blev så småningom centrum för en 
liten radikal intellektuell krets i Åbo. Kanske skulle dess 
medlemmar aldrig ha blivit något annat än vanliga och föga 
intressanta salongsradikaler, om inte Arbetet blivit till. Men 
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Walter Borg 
Teckning ur sonen Willys skissbok 

genom att de plötsligt och på nära håll fick ett eget organ 

att skriva i, aktiverades deras politiska intresse och de drogs 

därigenom in också i föreningen och via den med i tidshän

delserna. För alla blev Arbetet något av ett öde, framför allt 

för Borg själv. Sedan han väl av omständigheterna satts att 

sköta redaktionssekreterarsysslan blev han så fångad av den 

att han inte gav den ifrån sig, förrän krafterna helt svek 

honom- och egentligen inte ens då. Bilden av Walter Borg, 
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liggande till sängs i fyrtio graders feber och dikterande sina 
artiklar för sin hustru härstammar väl nog från den tid, 
då han trotsade både sjukdom och död för att ännu få hänga 
med på ett hörn och göra en insats10). 

För Walter Borg blev Arbetet i själva verket en väsentlig 
del av hans livsinnehåll under många år, och tidningen själv 
bär genom alla åren i påfallande grad hans signum. Hans 
journalistfysionomi är både fängslande och förbryllande. Det 
var framför allt den sociala vardagen som intresserade Wal
ter Borg och som han i sina artiklar behandlade med en re
da och saklighet som ger dem både auktoritativ tyngd och 
polemisk slagkraft. Men samtidigt finns i mycket av det han 
skrivit ett egendomligt inslag av exaltation som väl i viss 
mån fick sin höga temperatur av tuberkulosen, men som nog 
också måste ha funnits som en ursprunglig komponent i 
hans kynne. Det som förbryllar hos honom är just denna 
kombination av lugn realism och stark känslohetta. 

När han egentligen kom med i rörelsen är inte känt, men 
sannolikt skedde det på ett tidigt stadium. I seklets början 
hjälpte han i varje fall många ryska revolutionärer att via 
Åbo fly till utlandet, vilket han hade speciella möjligheter 
till genom sin anställning vid Borebolaget. År 1906 ordnade 
han också resan för alla de ryska socialister som via Finland 
sökte sig till sitt partis kongress i Stockholm. Följande år åter 
hjälpte han och Ludvig Lindström Lenin att fly via Åbo 
och Pargas, en flykt som i vissa stycken blev högst dra
matisk11). Det är för övrigt möjligt, att han i likhet med 
Lindström startade som aktivist och den vägen kom med i 
arbetarrörelsen. 

Det var främst Borg och Ojala som stod för Arbetets 
första årgång. Under förra delen av året hade de emellertid 
god hjälp av Ludvig Lindström. Orsaken till att hjälpen in
skränkte sig bara till halva året var helt simpelt den, att 
han därefter började avtjäna fängelsestraff för tidigare jour
nalistiska försyndelser, och sedan blev det ju tvunget lite 
långt mellan bidragen. 
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Familjen Borg lir 1904. Walter Borg i förgrunden t.v., bakom honom 
hans hustru. I mitten en äldre kvinnlig släkting, bakom henne Borgs 
styvbror John. Barnen är fr.v. Willy, Folke, Erik, Helmer, Stig, Greta 

och Harry 

Ludvig Lindström var född i Åbo den 7 februari 187912). 

Efter studentexamen auskulterade han till folkskollärare, 
varefter han år 1902 tog tjänst som lärare vid Sydvästra 
Finlands Folkhögskola i Pargas, där han stannade tills han 
år 1907 blev ansvarig redaktör för Politiken. Som redan 
nämnts tvingades denna dock av ekonomiska skäl att upp
höra redan samma år. Vid den tiden hade Lindström redan 
hunnit skaffa sig ett tvivelaktigt rykte för politisk rabu
lism, och när han följande år sökte tjänsten som förestån
dare för det nyss grundade svenska arbetarinstitutet i Åbo 
var det med njuggan nöd han fick den. "Hårt satt det åt för 
arbetarna att driva igenom sin kandidat", heter det i ett 
brev från Åbo i Social Demokraten, och man kunde tillägga: 
hårt satt det också åt för dem att hålla honom kvar på den 
posten, inte för att han själv ville lämna den, utan för att 
Åbo svenska borgare med ovanlig ihärdighet försökte få 
honom avlägsnad. Vi kan följa den segslitna tvisten i alla 
dess faser genom flera årgångar av Arbetet. 
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Det råder heller inget tvivel om att Ludvig Lindström blev 
förföljd för sina åsikters skull. År 1913 skrev Fredrik Valros 
efter en resa till Åbo i ett brev till Axel Åhlström, att Lind
ström hade "motståndare staden full organiserade i en ca
morra under Collianders ledning. Men han håller svansen 
oppe i alla fall och ser ut som ett solskensbarn".13) 

Det sista hänsyftar förstås på Lindströms lätta och glada 
lynne som tycks ha gjort honom motståndskraftig mot både 
förföljelser och privata bekymmer- inte minst ekonomiska 
-i många år. När Wiik en gång på 20-talet karakteriserade 
honom som "snäll, viljemjuk och rolig"14) skorrar det därför 
något falskt, även om man vet vad han därmed syftar på. 
Det är emellertid en senare historia. 

År 1911 avlade Lindström filosofiekandidatexamen. Ef
ter detta var han med den tidens måttstock mätt meriterad 
för åtskilligt, men något annat arbete än föreståndartjäns
ten vid arbetarinstitutet fick han trots många försök inte -
och den var illa avlönad. Lika lite som någon annan blev 
han honorerad för sina bidrag i tidningen, och de var ändå 
både många och värdefulla. 

Lindström var politiskt verksam också på annat sätt än 
som journalist och blev redan på ett tidigt stadium ombedd 
av föreningen att ställa upp som dess lantdagskandidat. Först 
år 1913 accepterade han och blev då också invald som svensk 
socialdemokrat från Åbo läns södra valkrets. Men som van
ligt hade han otur. Den nya lantdagen hann bara med en 
vårsejour, innan första världskriget bröt ut, och sedan sam
mankallades den inte mera. I laga ordning förrättades vis
serligen lantdagsval igen år 1916, men då hade Lindström 
redan fått nog och tagit tjänst som kontorschef vid Pargas 
Kalkbergs Ab. Därmed försvann han från Åbo och så små
ningom ur tidningen. 

Dessförinnan hade han dock i många år varit en av 
Arbetets flitigaste och bästa medarbetare. I den nekrolog var
med Åbo Underrättelser hyllade Ludvig Lindström vid hans 
död år 1953, sägs många vackra ord om hans solida och 
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mångsidiga kunskaper. Dessa gör sig också med all önskvärd 
tydlighet gällande i hans otaliga bidrag i Arbetet. 

Från början av 1910 övertog förbundet tidningen och 
Helsingforsredaktionen trädde i verksamhet. Samtidigt fort
satte emellertid tidningen att utkomma i Åbo, där Borg som 
förut skötte det praktiska redigeringsarbetet. Arrangeman
get kan förefalla tungrott, men sannolikt var det vid denna 
tidpunkt det enda möjliga. Man delade s.a.s. på mödorna, 
Helsingforsredaktionen fnrsåg tidningen med material, me
dan åboborna åtog sig allt det övriga. 

I och med 1909 upphörde Ojalas tid som ansvarig huvud
redaktör. Han skulle emellertid länge ännu få lida av "svi
terna" efter den. I slutet av året blev tidningen som redan 
nämnts åtalad för majestätsbrott. Anledningen var en strunt
notis klippt ur svenska Social-Demokraten om det ryska kej
sarparets besök i Stockholm samma år. Domen föll i okto
ber 1910 och från början av 1911 började Ojala avtjäna 
straffet vid länsfängelset i Åbo15). 

Kanske var det av denna orsak man i fortsättningen dela
de på ansvaret och huvudredaktörssysslan. Huvudredaktör 
blev; sannolikt redan nu Karl Wiik16), som ansvarig lyckades 
man engagera en utanför redaktionen stående person, lok
föraren Arthur Blomqvist, som emellertid begick något for
mellt fel när han anmälde om förändringen till pressöver
styrelsen och därför hastigt måste avpolletteras. Han efter
träddes av Hörhammer, som emellertid inte hade bättre tur 
än Ojala, och 1912 var det åter dags för en ny ansvarig. 
Denna gång axlade William Lundberg det trista oket, och 
sen blev det inga fler före 191818). 

För Arbetet blev 1910 det egentliga genombrottsåret, vil
ket säkerligen var Helsingforsredaktionens förtjänst. Den 
blev inte långvarig, men den gav Arbetet den injektion den 
behövde för att bli en stimulerande tidning. Genom den 
knöts Wiik till tidningen och jämte Borg blev han också dess 
största journalistiska tillgång genom alla åren. 

Karl Wiik är en av märkesmännen inom vår arbetarrörel-
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Karl H. Wiik 

se, men trots att han till börden var svensk är han rätt lite 
känd bland vårt lands svenskar. För en yngre generation 
torde han knappast vara mer än ett namn, om ens det. En 
lite längre presentation av honom är därför i detta samman
hang motiverad. 

Karl Harald Wiik föddes i Helsingfors den 13 april 1883 
som son till en handlande, men blev faderlös redan vid 6 års 
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ålder. Det var modern, en förmögen sjökaptensdotter, han 
hade att tacka sin sorgfria barndom för. Sina andliga för
mögenheter ärvde han dock nästan uteslutande från fäder
nesidan, där det fanns både vetenskapsmän och konstnärer 
- en släkting var bl.a. målarinnan Maria Wiik - och åt
skilliga original. Han var rikt begåvad och redan i barndo
men något av en bokmal. När han vid sjutton års ålder av
lade studentexamen med lysande betyg, tog släkten för givet 
att han skulle skapa sig en framtid som vetenskapsman. Till 
en sådan framtid kände han också själv stark dragning, 
ändå tog det honom tio år innan han avlade sin filosofie
kandidatexamen med franska språket och litteraturen som 
huvudämne, och mera blev det heller aldrig. Under de tio 
studieåren hade de politiska intressena tagit överhanden och 
blivit bestämmande för hans livsinriktning. 

Sin politikerbana startade han år 1900 genom att som 
nybakad student ansluta sig till Finlands Svenska Arbetar
förbund. Särskilt märkligt var detta inte, den sociala frågan 
låg i tiden och han var långtifrån den enda av sin egen 
svenska studentgeneration som sökte sig till arbetarrörelsen. 
Men han var den enda som stannade för alltid. I grunden 
var det väl så att socialismen, särskilt i dess marxistiska form, 
passade hans komplexa natur ovanligt bra. Den gav honom 
ett fundament för en rationell samhällssyn och samtidigt det 
ideella livsinnehåll hans irrationella jag behövde. 

Inom Finlands Svenska Arbetarförbund blev han snart 
en kraft att räkna med i både organisationsarbetet och jour
nalistiken. När han år 191 O blev Arbetets huvudredaktör, 
hade han redan hunnit medarbeta både i Arbetaren och So
cial Demokraten och framför allt i tidskriften Folktribunen, 
som passade hans teoretiska läggning bäst och där hans 
eminenta journalistiska talang också bäst kommer till sin 
rätt. Den journalistiska erfarenhet och träning han redan 
hunnit skaffa sig när han blev Arbetets huvudredaktör, kom 
också denna genast till godo. 

I början av sin politikerbana verkade Wiik huvudsakligast 
på svenskt håll och det var också som svensk socialdemokrat 
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han första gången blev invald i lantdagen år 1911. Redan 
före det hade han emellertid börjat betraktas som en tillgång 
också på finskt håll. År 1909 hade man på partikongressen 
i Kotka beslutat grunda ett eget arkiv för arbetarrörelsen. 
Dess första föreståndare blev Y rjö Sirola, men han efter
träddes redan i slutet av år 1910 av Karl Wiik, som därige
nom knöts till partiet som en av dess funktionärer. Redan 
före 1918 drog han säkert också åtskilligt med finska röster 
vid lantdagsvalen, efter inbördeskriget ställde han som regel 
upp på finska listor. År 1926 blev han Socialdemokratiska 
Partiets sekreterare. 

Karl Wiik var en eminent språkbegåvning och blev därför 
tidigt anlitad i det internationella samarbetet. Från 191 O del
tog han i praktiskt taget alla internationella socialistkon
gresser och dessutom i många nationella i olika länder som 
representant för Finlands Socialdemokratiska Parti. I hans 
liv speglar sig den internationella arbetarrörelsen under en 
hel mansålder och ingalunda enbart i sina offentliga och par
lamentariska former, utan också i sina underjordiska och re
volutionära. Både som socialist och aktivist upprätthöll han 
nämligen förbindelser med de ryska revolutionärerna och 
gjorde dem åtskilliga tjänster18). 

Som nästan hela den dåtida socialistgenerationen i vårt 
land var Karl Wiik marxist. Stelbent dogmatisk var han 
dock inte till en början, det ådagalägger bl.a. en roande po
lemik med den renlärige Hörhammer i Arbetaren under för
ra hälften av 1906. Men han blev det nog med tiden, och på 
äldre dagar tycks han ha givit nästan alla samhällsföreteel
ser en dogmatiskt marxistisk tolkning. Marxismen blev kort 
sagt till slut en ren trossak för honom. 

Något av en rättfärdighetslära var socialismen däremot 
alltid för Karl Wiik eller - för att uttrycka det med hans 
hustrus ord - den var hos honom "i hög grad etiskt präg
lad"19). Det var nog också detta som gav hans ord tyngd och 
allvar både när han talade och skrev och som gjorde honom 
så respekterad inom de djupa leden. Någon folkledare av 
vanlig typ var han annars minst av allt. Han såg ut som en 
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närsynt kammarlärd och han saknade totalt det breda 
gemyt som skänker sin ägare ett slags självklar popularitet 
bland massorna. 

Till på köpet var han höggradigt excentrisk, vilket han 
med tiden dessutom själv började understryka. Det var 
kanske ett sätt att acceptera den egna särarten. Han var 
en främling bland de vanliga och måste rätt tidigt ha blivit 
medveten om det. Främlingskapet gjorde honom svårnåbar, 
men han gjorde heller ingenting själv för att skapa kontakt. 
Han kunde ledigt tiga sig igenom en dagslång samvaro med 
andra människor med minen hos en som sitter på en annan 
planet . 

.Andå var han ingen eremit, han sökte sig ju till männi
skornas värld genom att bli praktisk politiker och han hade 
idekontakter åt många håll och i många länder. Och han 
kunde vara i hög grad närvarande också när han teg i tim
mar. Det kunde han avslöja genom en plötslig och snabb 
replik. 

I grunden var han en djupt allvarlig människa, vilket in
galunda - som det påståtts - betyder att han saknade 
humor. Det var bara det att också hans humor var annor
lunda. Vänligt spefull eller skarpt ironisk, aldrig bred och 
folklig. När han kåserade kunde han ibland avslöja sinne 
för den festligaste komik. 

Han var tidigt en sökare och lär i ungdomen ett tag ha 
fastnat i teosofin, men vände den snart ryggen för att fort
sätta sökandet efter ett livsmål som kunde tillfredsställa 
hans behov av hängivelse utan sådana inslag av metafysik 
som rationalisten i honom irriterades av. Han fann det 
snabbt i socialismen och därmed var hans livsväg utstakad. 
Han lär dock alltid ha känt en viss nostalgisk dragning till 
lärda mödor, och man kan fråga sig om han slutligen valde 
rätt. Han var en utpräglat teoretisk begåvningstyp och där
för är det rimligt att anta, att den lärda banan hade passat 
honom bättre än den politiska. Men vem vet . . . 

Han hade för resten anlag åt många håll. För att inse 
detta behöver man bara läsa hans fina, delvis skönlitterärt 
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utformade artikel Svensk kulturkamp i Folktribunens förs
ta årgång. Redan som barn lär han ha skrivit skådespel, 
dikter och naturbetraktelser. Annu i Arbetaren publicerade 
han då och då under signaturen Charles små diktstumpar 
som minst av allt kan kallas konventionella och som kanske 
inte direkt avslöjar en känslig poet, men väl en satiriker av 
egenartat skaplynne. Senare upphörde han att producera 
sig skönlitterärt, men det litterära intresset levde kvar och 
avsatte spår i översättningar av hög kvalitet. Detta fick 
också sin betydelse för Arbetet. 

Annars har Wiiks betydelse för Arbetet undgått de flesta, 
men på sätt och vis bär han själv skulden till det. Det var 
nämligen han som vid alla förbundets jubileer skrev om 
dess tidningspress i Arbetarbladet, och lika generöst som 
han strödde rosor över andra, lika återhållsam var han med 
att framhäva sig själv. 

Karl Wiik fick under sitt livs sista decennium utstå mån
ga besvikelser, prövningar och lidanden, men en skildring 
av detta faller utom ramen för denna bok. 

Om Karl Wiik kan sägas ha haft några intima vänner, 
så var det de två unga män som tillsammans med honom 
bildade Arbetets Helsingforsredaktion på 1910-talet, alltså 
Runar C. öhman och Ivar Hörhammer, båda födda år 
1884 och följaktligen ett år yngre än han själv. Båda blev 
sedermera kända män i samhället, Hörhammer en av lan
dets mest framgångsrika konsthandlare, öhman överläkare 
vid Malmska sjukhuset i Jakobstad i närmare 40 år och till 
slut titulärprofessor. De kräver därför ingen närmare pre
sentation i detta sammanhang. Men det kan vara värt att 
säga några ord om deras röda ungdomstid som uppslagsver
ken ingenting har att berätta om. 

Om Ohman kan vi fatta oss kort. Han kom som ung stu
dent med i rörelsen år 1903 och stannade där tills han som 
kommunalläkare hamnade i Österbotten år 1913. Han 
tycks inte ha haft några politiska ambitioner, men gjorde 
sig nyttig på många sätt så länge han var med, bl.a. som 
medarbetare i Arbetaren och Folktribunen, i vilka han skrev 
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Ivar Hörhammer i lantdagens talarstol. Utsnitt ur en 
skämtteckning i Fyren 1909 

både under eget namn och signaturen Rax. Som publicist 

uppvisar han ingen markant profil. Att försöka bilda sig 

en uppfattning om hans journalistiska skaplynne på basen 

av det han skrev i den tidiga arbetarpressen, låter sig knap

past göra. I Arbetet skrev han mycket litet. 

Annat med Ivar Hörhammer. Han kom med i rörelsen 

omedelbart efter storstrejken och började genast medarbeta 

i Arbetaren, där han snabbt gjorde sig gällande genom sin 

radikalism och sitt aggressiva skrivsätt. Ehuru själv inte aka

demiker får han sägas ha tillhört den lilla falang av unga 

aktivistiskt orienterade intellektuella, som just vid denna 

tid invaderade tidningen och snart hade förvandlat den till 

ett stridbart aktivistorgan av omisskännlig marxistisk färg. 

För de flesta varade det radikala engagemanget inte länge, 

och vid tiden för Arbetets start hade praktiskt taget alla 

utom Hörhammer, Wiik och Dhman försvunnit ur rörelsen 

igen. Det var redan därför naturligt att det blev dessa tre 
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som kom att bilda Arbetets Helsingforsredaktion. Hörham
mer var vid denna tid också en av den svenska rörelsens 
mest aktiva politiker, bl.a. representerade han den i lantda
gen både 1909 och 1910. Sistnämnda år anställdes han av 
partiet som dess ekonom. 

Sin främsta insats på svenskt håll gjorde Hörhammer 
som utgivare av tidskriften Folktribunen, som han inte ba
ra redigerade på ett högst förtjänstfullt sätt, utan också en
sam finansierade under de fyra år 1907-191 O den utkom. 
Personligen tycks han däremot ha varit något besvärlig. 
Vid en partikongress råkade han bl.a. dödligt såra den 
nackstyva Janne Ojala med sina översittarfasoner, vilket 
resulterade i en häftig sammanstötning efteråt i Arbetets 
spalter. 

Som redan nämnts övertog Hörhammer år 1910 posten 
som Arbetets ansvarige redaktör. Därav följde att han redan 
på hösten samma år fick sig ett majestätsbrottsåtal på hal
sen. Åtalet drog emellertid ut på tiden och först i augusti 
1915 föll domen som löd på 6 månaders fängelse, vilka 
dock på grund av det s.k. pardonplakatet avkortades till 4 
månader. 20) Efter avtjänat fängelsestraff i början av 1916 
återgick Hörhammer för en tid till sitt arbete som parti
ekonom, men tog snart därefter avsked och etablerade sig än
nu samma år som konsthandlare med Gösta Stenman som 
kompanjon. 

Hörhammers sejour inom arbetarrörelsen varade alltså i 
över tio år. Om domen påverkade hans beslut att lämna 
den är svårt att veta, men omöjligt är det inte; Hörhammer 
verkar inte att ha varit av det stoff som martyrer skapas 
av. För övrigt lämnade han rörelsen i lämplig tid för att 
undgå obehaget att nödgas spela martyrens roll 'en gång till. 

Hur länge arrangemanget med de två redaktionerna bi
behölls framgår inte av tillgängliga källor, men av allt att 
döma existerade inte Helsingforsredaktionen mer än ett par 
år. Det var emellertid just så lång tid som behövdes för att 
få det lilla företaget ordentligt i gång. Under denna tid fick 

4 
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tidningen också nästan alla de medarbetare, som sedan un
der många år skulle förse den med stoff och skapa dess in
te så helt vanliga fysionomi. Som man kan vänta sig var 
de flesta från Åbo. 

Redan hösten 1909 hade i Arbetet ingått ett par artiklar 
signerade Georg Boldt. A v någon orsak blev det dock ing
en omedelbar fortsättning, men ett år senare, den 9 septem
ber 191 O, finner vi åter och denna gång på ledarplats en 
artikel av Boldt under rubriken Åbo Underrättelser och 
den svenska ungdomen. Då inledde han sitt tidvis rätt fli
tiga medarbetarskap i tidningen. 

Doktor Georg Boldt, född i Kuopio den 24 augusti 1862, 
var sedan år 1889 lärare i svenska och historia vid Svens
ka klassiska lyceum i Åbo. Hans bakgrund var högbor
gerlig, fadern var generalmajor, och han skilde sig alltså 
till både ålder och härstamning i någon mån från kretsens 
övriga medlemmar av vilka de flesta kom från småborger
liga miljöer. Han tillhörde dessutom en familj av excen
triker och idealistiska svärmare, av vilka särskilt brodern 
Jean var vida känd, inte minst från ett kort och stormigt 
gästspel i arbetarrörelsen i seklets början. Santeri Nuorteva 
var kusin till dessa Boldtar, och möjligen bidrog han till 
att aktivera Georg Boldts politiska intresse under den kor
ta tid han som Sosialistis redaktör bodde i Åbo. 

Georg Boldt hade blivit doktor på en religionsfiloso
fisk avhandling om Protestantismens ide och Immanuel 
Kant, som vi här inte skall gå in på, men om vilken kan sä
gas att den är skriven med all den verbala uttrycksfullhet 
Boldt var mäktig, och det var inte litet. Boldt var religiös, 
men helt obunden av läror och dogmer, vilka han ansåg 
vara enbart "tidliga" fenomen i motsats till den kristna 
kärleksetiken som var en gång för alla fixerad i den ur
sprungliga kristendomen. Han var starkt emotionell till sin 
läggning och det präglade inte bara allt vad han skrev -
och ingalunda minst det han skrev i Arbetet - utan tydli
gen också hans uppträdande och hela personlighet. Som pe
dagog måste han ha varit mycket ovanlig. En av hans tidi-
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gare elever, Allan Wallenius, ägnade honom efter hans död 
en hyllningsartikel i den svensk-amerikanska tidskriften 
Landkänning. Den bild han där ger är trots den ibland li
te översvallande tonen levande och fängslande. Här ett av-
snitt: 

Georg Boldt var lärare i historia och svenska vid Åbo svenska 
klassiska lyceum. 1\fven undertecknad hade lyckan att vara hans 
elev. Boldt var någonting alldeles ovanligt som lärare. Redan de 
första timmarna väckte förvåning hos eleverna, men ännu var det 
den oförståendes undran inför någonting absolut ovanligt och ovän
tat. Det fanns ingenting av gammal yrkesslentrian hos Boldt som lä
rare, här trädde människan fram, oförmedlat, uppriktigt, ärligt och 
med ett brinnande rättfärdighetspatos, som ingenting annat önskade 
än att lära ungdomen den stora lifsvisheten, som är förborgad i den 
absoluta kärlekens väsen. Och ju mera vi lärde känna honom, desto 
mera började vi taga parti för eller emot honom. Han stack icke 
under stol med, att han hyllade sig till den förkättrade, beljugna 
och hatade socialismen. Det var grundvalen för partitagandet. Och 
här delades eleverna i ett läger för eller mot. Men ingen kunde för
neka hans personlighets stora prägel, ingen kunde neka beundran in
för denna ungdomens lärare, som tog sin uppgift med ett djupare 
och sannare allvar än yrkesallvaret. 

Allan Wallenius var en människa som hade lätt för att 
entusiasmeras, :och man bör väl därför ta denna karakte
ristik för vad den tydligen är: en tillgiven elevs äreminne 
över en lärare som just han funnit värd att dyrka. Men det 
förefaller å andra sidan som om Allan Wallenius ingalunda 
hade varit ensam i sin dyrkan. Det är i varje fall uppen
bart att det existerade ett samband mellan Boldt och den 
rätt märkliga omständigheten, att det just vid denna tid 
fanns inte så få elever vid Svenska klassiska lyceet i Åbo 
som blev socialt intresserade och sökte sig till arbetarrörel
sen.21) 

En bidragande orsak kan därtill ha varit att det fanns yt
terligare en socialistiskt orienterad lärare vid lyceet, magis
ter Hjalmar Eklund, en ung lärd med ett klart och skarpt 
intellekt, som väl egentligen hade predestinerat honom för 
en universitetskarriär, om inte ödet hade velat annorlunda. 
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Hjalmar Eklund, född i Åbo den 12 januari 1880, var 
lärare i matematik och fysik och trots den stora åldersskill
naden Georg Boldts goda vän och diskussionspartner ge
nom många år. Han hade studerat filosofi i Tyskland och 
redan där via nykantianerna och Marburgskolan tillägnat 
sig en socialistisk samhällssyn.22 ) Hans socialism var m.a.o. 
fast förankrad i en filosofisk moraluppfattning, och på den 
punkten bör han och Boldt ha haft lätt att finna varandra, 
liksom i sitt gemensamma intresse för Immanuel Kant. Där
emot var Eklund inte religiös, tvärtom hade han på sin tid 
varit med om att stifta ateistklubben Prometheus. Till hans 
många särintressen hörde bl.a. bibelkritik, vilket avsatte 
spår i hans artiklar i Arbetet. 

Eklunds filosofiska kunskaper var solida. Som matema
tiker började han snart fängslas av logistiken och blev en 
stor beundrare av Bertrand Russell. Han påstås ha varit 
den första som i ett något senare skede introducerade Car
nap och Wittgenstein i vårt land. 

Hjalmar Eklund var i sin art Arbetets främsta medarbe
tare. Som sådan var han dock inte särskilt produktiv; de 
artiklar i tidningen som bär hans signatur är ganska tunn
sådda. Vanligen är de i stället så mycket längre, oftast rör 
det sig helt enkelt om vetenskapliga studier som löper ge
nom många nummer. 

Bland Arbetets medarbetare fanns många originella per
sonligheter, men priset tog säkert doktor Thorsten Renvall, 
biologilärare vid reallyceet i Åbo. Hans deby i Arbetet 
skedde via Allmänhetens spalt med en amper kritik av 
skötseln av Åbo Biologiska Museum. Sådana insändare i 
tidningarna lär han ha varit specialist på, och man tycker 
nog, att Arbetet i fortsättningen oftare än som var fallet 
hade kunnat förvisa honom till insändarspalten. Han var 
nämligen mycket polemiskt lagd eller, för att uttrycka det 
enklare, grälsjuk. Å andra sidan är det troligt, att han med 
sina biologiska artiklar i Arbetet vann åtskilliga läsare. 

I Arbetets sista nummer år 1911 ingår en tecknad grupp
bild av "några av Arbetets medarbetare", nämligen Wiik, 
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Borg, Ojala, Lindström och Boldt samt dessutom två ännu 
onämnda, Hanna Bange och Harry Borg. 

Hanna Bange, född i Tensta i Sverige den 21 juli 1879, 
hade kommit till Finland när hon gifte sig med faktorn 
William Bange i Vasa. Där började hon skriva i Österbot
tens Folkblad, och när Bange år 1911 blev faktor vid Sosia
listi och makarna flyttade till Åbo började hon snart med
arbeta i Arbetet, bl.a. under signaturen Blenda. Hon hade 
uppenbar fallenhet för att skriva, ägde rent av en inte oäven 
skönlitterär talang, men försvann ur spalterna, innan tid
ningen själv upphörde. Förklaringen finner vi i en nekro
log den 14 mars 1918. Hon hade dött två dagar tidigare 
efter en lång tids sjukdom. För övrigt kan sägas att också 
William Bange då och då medarbetade i Arbetet. 

Hanna Bange var annars inte Arbetets enda medarbetare 
av rikssvenskt ursprung och åtminstone en till bör nämnas, 
nämligen John Hedberg. Denne som var trädgårdsmästare 
till yrket, hade som nykterhetsagitator kommit till vårt 
land och slagit sig ner i Jakobstad, där han snart också blev 
politiskt verksam. Från år 191 O tycks han tidvis ha anli
tats som agitator av förbundet och kuskade som sådan om
kring i våra svenskbygder, därifrån han som "de rödes 
apostel" sände resebrev till tidningen. 23) 

I början av 1914 debuterade slutligen i tidningen den 
man som skulle bli dess mest problematiska gestalt och i ett 
senare skede fick ett delvis ödesdigert inflytande över den, 
nämligen Gunnar Mörn. 

Gunnar Mörn, född den 20 oktober 1883, var bondson 
från Saltvik, Åland, hade genomgått klockarskola och 
tjänstgjorde som sånglärare vid de svenska folkskolorna i 
Åbo. Dessutom verkade han som kördirigent, bl.a. för Ar
betets Vänners sångkör och manskören Musices Amantes. 
Han umgicks m.a.o. i kretsar som stod arbetarrörelsen täm
ligen fjärran och hur han kom att söka sig till Arbetet är 
rätt gåtfullt. Sannolikt var det till en början inte heller frå
ga om något politiskt engagemang. Han ville skriva om mu
sik och musiklivet i Åbo i lite oppositionell anda och sökte 
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sig därför till en tidning där han tilläts vara oppositionell. 
Men vad han inte var från början blev han så småning

om. Han blev rent av den radikalaste av allesamman. Han 
var sannolikt lätt påverkbar av både människor och stäm
mngar. 

Annars var han allt annat än ointelligent, det ser man 
redan därav att han förvånande snabbt tränade upp sina 
slumrande journalistiska anlag. Och träningen bestod inga
lunda enbart däri att han lät pennan löpa, han bemödade 
sig också allvarligt om att avlägsna det handikapp som ut
gjordes av hans begränsade bildning. Att han därvid följ
de smaken och läsvanorna hos den nya vänkrets han skaf
fat sig genom Arbetet är naturligt och var heller inte att 
beklaga: många inom kretsen ägde en gedigen bildning. 
Vad slags lektyr det var fråga om ser vi av den "Förteck
ning över skön- och annan litteratur, läst under somma
ren 1915" som han införde i en bevarad klippbok. Den upp
tar tio volymer Strindberg jämte en Strindbergbiografi och 
tre volymer Engström, dessutom tre böcker av den inom 
kretsen ytterst populära naturvetaren och socialisten Bengt 
Lidforss, Söderhjelms Italiensk renässans, Ord och Bild 
1914, Brantings Socialdemokratins århundrade, som ju en
bart den kunde ha räckt som lektyr för en hel sommar, Be
bels Ur min levnad I-II och Vanderveldes Alkoholismen
Religionen-Konsten. Höll han alltid den takten måste han 
snart ha blivit rätt beläst. En annan sak är att han aldrig 
lärde sig svensk rättstavning. 

Alla här presenterade medarbetare med undantag av 
Hedberg var åbobor. Ett par helsingforsare till är dock 
värda att nämna, nämligen Leo Bilden och Axel Åhl
ström. 

Erik Leopold Bilden, född i Uleåborg den 26 juli 1876, 
var något i politiska kretsar så ovanligt som ingenjör.24) 

Sin ingenjörsexamen hade han avlagt vid Tekniska Högsko
lan i Karlsruhe år 1900, och det var också under studie
åren i Tyskland han hade stiftat bekantskap med Das Ka
pital och andra socialistiska källskrifter och blivit socia-
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list. Efter några års anställning i sin hemstad flyttade han 

år 1911 till Helsingfors och tog då omedelbart kontakt 

med de svenska organisationerna där. Inom kort finner vi 

honom i den centrala ledningen för både arbetar- och ung

domsrörelsen på svenskt håll och något senare också som 

flitig medarbetare i Till Storms. Det lite överraskande i 

sammanhanget är, att han skrev både prosa och vers -

och långtifrån någon dålig vers, trots att den väl bör ka

rakteriseras som efterklang. Denne ingenjör var alltså ovan

lig på mer än ett sätt. Att han dessutom var mångsidigt 

bildad visar inte minst hans artiklar i Arbetet. De förmed

lar också bekantskapen med en sympatisk och välbalanse

rad människa som i denna krets av politiska fantaster och 

original verkar behagligt vardagsnormal och t.o.m. i sina 

polemiker var älskvärd och hyfsad. Efter 1918 blev Leo 

Hilden en verklig räddare i nöden för vårt lilla av kriget 

illa medfarna svenska arbetarförbund. 

Djupt sympatisk i sin svärmiska unga idealism var också 

Axel Åhlström, född i Helsingfors den 12 februari 1891 

och alltså vid Arbetets start ännu bara en tonårsyngling. 

Han kom från ett politiskt vaket arbetarhem och den vä

gen redan i unga år med i arbetarrörelsen via Helsingfors 

Svenska Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Åren 1911-

15 genomgick han Nykarleby seminarium och innehade se

dan ett par årsvikariat som folkskollärare, innan han i 

slutet av 1917 knöts till Arbetet som redaktör. Att valet 

till denna post föll på honom berodde på att han redan 

dessförinnan i många år både i Arbetet och framför allt 

i ungdomstidskriften Till Storms hunnit ådagalägga sina 

anlag för journalistik. Han skulle också senare som redak

tör för tidningen Arbetarbladet bli en av 20-talets främsta 

journalister i vårt land. I Arbetet skrev han - dock inte 

särskilt flitigt före 1917 - mestadels om ungdomsrörel

sen. 
Slutligen några ord om lokalskribenterna. Sådana fick 

Arbetet med tiden många, men vi kan ta dem i klump, för 

de är nästan alla anonyma och ytterst få av dem har en 
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Svenska klassiska lyceet vid Ostra Strandgatan. Uppe i bakgrunden 
Navigationsskolan, f.d. Observatoriet och under inbördeskriget de rö

das högkvarter ("Smolna") i Åbo 

egen profil. I all sin anspråkslöshet hör de dock till mönst
ret, är en del av en helhet som inte hade varit helt stilrik
tig utan dem. Från journalistisk synpunkt är dock en an
nan grupp medarbetare betydligt intressantare och vi skall 
därför i det följande ägna den några sidor. 

Under vårt sekels första decennium hade unga intellek
tuella i två skilda repriser sökt sig till vår svenska arbetar
rörelse, första gången genast efter sekelskiftet, andra gån
gen i samband med storstrejken. Vid decenniets slut hade 
dock dessa radikala strömningar, som främst hade gjort 
sig gällande i Helsingfors, redan ebbat ut. 

I stället kan vi på 191 O-talet iaktta en liknande ström
ning i Åbo. A v de unga intellektuella som här med ens 
började visa radikal aktivitet hade de flesta varit - eller 
var - elever vid Svenska klassiska lyceet. Det är därför 
rimligt att anta, att impulserna åtminstone delvis kom från 
skolan själv via någon lärare med stark förmåga att in
fluera och inspirera - alltså Boldt. 
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Troligen betydde det dock minst lika mycket att det 
just vid denna tid fanns en svensk tidning i staden med 
just den radikala fräschör som tilltalar unga människor. 
En av dem, professor Erik Jorpes, bekräftar f.ö. detta i ett 
brev av den 2 februari 1966 på följande sätt: 

Vad först intresset för tidningen Arbetet under skoltiden beträf
far, så var det tämligen naturligt. Under de två sista åren vid Klas
siska lyceet, 1913-1914, lästes bra mycket frisinnad och rent av 
socialistisk litteratur. Den senare anstrykningen avskräckte inte, sär
skilt som vi i Finland hade ett så utmärkt material att demonstre
ra social och religiös efterblivenhet. Den finlandssvenska socialis
tiska pressen fick genom Karl Wiik en förnämlig och genuin prägel, 
som tilltalade mycket. Den var fullt jämbördig med den svenska. In
te underligt att en och annan av oss redan i skolan följde den med 
intresse. Så bidrog också Hjalmar Eklund och Georg Boldt till att 
höja dess värde. I Åbo befanns den dessutom i det praktiska arbetet 
uppbäras av en grupp hängivna förnäma personligheter som William 
Lundberg, Emil Fagerström och bokbindarna Rosenlöf. 

Det är nog så riktigt att vårt land vid denna tid var ef
terblivet i många hänseenden, men egendomligt nog tycks 
det bara ha varit i Åbo som den bildade svenska ungdomen 
på 191 O-talet starkare reagerade mot det. När unga Erik 
J orpes hösten 1914 kom till Helsingfors för att studera 
medicin slogs åtminstone han av denna upptäckt. Inte en 
enda idekamrat hade han hittat här, skrev han till Allan 
Wallenius, ingen "som skulle ha en tillstymmelse till so
cialt intresse, förutom de få kamrater som inskeppats från 
Åbo". Han kände sig också illa berörd av det hejdlösa och 
själlösa superiet inom studentavdelningen och sade sig vara 
betänkt på att söka sig till socialdemokratiska ungdoms
klubben för att få träffa en lite annan sorts människor. 
Han tycks dock snabbt ha uppslukats av sina studier, så 
kanske gjorde han det inte. 

Det hade i stället flera andra av de unga radikaler "som 
inskeppats från Åbo" redan gjort. Bl.a. hade fem av dem, 
Paul och Allan Wallenius, Fredrik Valros, Egidius Gin
ström och Walter Stenmark år 1912 - då också Allan 
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Wallenius vistades i Helsingfors - varit med om att grun
da den socialistiska ungdomstidskriften Till Storms som 
de för resten starkt dominerade under ett par års tid. Mån
ga nummer är nästan helt fyllda av den översvallande vi
tala Fredrik Valros som kanske just här tränade upp sig 
för det yrke han sedan med sådan lysande förmåga skulle 
företräda under en lång följd av år. Mycket flitig var ock
så Allan Wallenius vars bidrag bestod av både dikt och 
prosa. Tendenspoesin flödar f.ö. i bladet i kapp med de 
antiklerikala artiklarna, och det var inte bara Wallenius 
som skaldade, utan också Egidius Ginström och inte minst 
E.M. Nylund, som i kamratkretsen gick under namnet Ma
lo och i många muntra brev till Allan Wallenius har skild
rat dess liv och eskapader. Också Arvid Mörne publicera
de ibland dikter i Till Storms, med förödande verkningar 
för övrigt. De lyser nämligen som fyrbåkar med nästan 
övernaturlig och tyvärr även avslöjande stråikraft över de 
andras lite ansträngt skvalpande poesiflöden. 

Versskrivandet bland dessa ungdomar var kanske ett 
tidsfenomen, men det kan också tänkas ha varit ett utslag 
av påverkningar från den kamratkrets de i huvudstaden 
hamnade i. Flera av dem bodde i Ulrikasborgs badhus i 
Brunnsparken, som om vintrarna uthyrdes till studerande 
och var en sannskyldig bohemhåla, frekventerad inte bara 
av studenter, utan också av unga journalister och förfat
tare. P.O. Barck har en passant skildrat den i sin bok om 
Ture Janson,25) som i sin tur har avporträtterat den i no
vellsamlingen Knock me down. I denna krets flödade spri
ten i kapp med vältaligheten på ett sätt, som gör det svårt 
att förstå hur det kunde bli någon tid över för studier. 
Egentligen skulle inte heller de nattliga symposierna i grun
den te sig så värst muntra trots den munterhet med vilken 
de skildrades i breven till den i Åbo suktande Wallenius av 
Nylund, Ginström och Valros, om man inte visste att del
tagarna i alla fall också sysslade med vettigare ting, t.ex. 
just Till Storms. 
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I vilken grad dessa radikala studenter medarbetade i 
Arbetet låter sig inte längre utreda, också om man anar 
flera av dem bakom åtskilliga tillfälliga pseudonymer, sär
skilt åren 1912-14. Två av dem medarbetade dock rätt 
flitigt, nämligen Valros och Allan Wallenius, den förra 
emellertid endast något över ett år under namnet Caliban, 
en signatur som föga motsvarade hans bidrag i tidningen, 
men så mycket mer hans brev till Wallenius. 

Den trista sanningen var nämligen den, att Till Storms 
genom sin blotta existens förorsakade en konflikt med Ar
betet. Arbetets utgivare som av tidigare erfarenhet visste att 
en ny arbetartidning oavsiktligt kunde bli en svår konkur
rent till en redan existerande, ville tydligen hindra en upp
repning och försökte därför förmå de unga att avstå från 
Till Storms och i stället satsa de pengar som tydligen fanns 
på Arbetet, där de i gengäld utlovades två stående spalter 
för egen räkning. Förslaget var säkert förnuftigt, men ut
löste bara floder av indignation hos ungdomarna kring 
Till Storms. Värst av alla rasade Valros, som i sina brev 
till Allan Wallenius tecknar sådana nidporträtt av Arbe
tets redaktörer, framför allt av Borg, Ojala och Wiik, att 
de endast nödtorftigt kan ursäktas med att de aldrig var 
avsedda för offentligheten och att brevskrivaren var en 
ung man full av - som han själv säger - ilska och livs
lust. Han försöker också motivera den nya tidningens exis
tens med argument som ibland verkar åtskilligt självbe
drägliga, t.ex. att Arbetet var en så usel tidning att Till 
Storms behövdes som motvikt. Betydligt vettigare verkar 
då motiveringen att Till Storms behövdes för att kunna 
ådagalägga, att det också fanns en annan socialism i lan
det än den ultraradikala som exponerades i Arbetet. Det 
är t.o.m. möjligt att vi här hittar den innersta orsaken till 
de unga studentradikalernas intresse för ett eget organ. De 
var faktiskt socialister av ett moderatare märke än det då
förtiden vanliga. Framför allt gäller detta om Valros, vars 
politiska åsikter var förnuftsbetingade och lika måttligt 
tempererade som hans lynne var hett och oregerligt. Bl.a. 
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var han en våldsam beundrare av Branting (alla hans käns
lor var stort tilltagna), medan han småningom började 
känna allt större vantrivsel i vår egen dåtida socialdemokra
ti med dess - som han tydligen tyckte - monomana hätsk
het och ohederlighet. 

Det är emellertid svårt att säga vad som här var orsak 
och vad verkan. Fredrik Valros var svensk nationalist och 
finnhatare och det färgade av sig på hans känslor för vår 
arbetarrörelse, som ju onekligen dominerades av finnarna 
och därför med naturnödvändighet måste tillskrivas mot
bjudande drag. Också breven till Wallenius svämmar över 
av hans våldsamt flödande svekomani, som ibland verkar 
något komisk, men ibland även en aning obehaglig. "Och 
när skall jag formulera mitt nationalistiskt-socialistiska pro
gram?" suckar han i ett brev av den 30 januari 1914. 

Och dock: till och med i denna galenskap fanns det en 
kärna av sundhet som i nästan allting hos detta unga kraft
geni fullt av ilska och levnadslust. Den 14 mars samma år 
t.ex. ondgör han sig i ett långt brev (alla hans brev är lån
ga och utomordentligt underhållande) över den borgerliga 
brackigheten i Svenskfinland. Ilskan är denna gång föran
ledd av att en teaterpjäs av Arvid Mörne hade gjort pub
likfiasko på Svenska Teatern. Så här kan det låta: 

Tänk dig ett sådant jävla pack är denna societet, denna bildade 
publik, denna välklädda pöbel! Den sitter på teatern, på parkett, 
kammad, skallig, fin, bildad, men dum, dum, så satans dum att den 
snart omkommer av bara dumhet, den sitter där och applåderar Al
got Sandberg (Bomullskungen) men de arma asena begriper inte ett 
dugg vad den svenska kulturkampen gäller. De beriper inte att det 
här är vår skyldighet att s k a p a kultur inte bara låta den gamla 
ligga till sig på flaskor. Det är inte socialisten, det är mera natio
nalisten i mig som är upprörd över detta. 

I grunden var väl den unga Fredrik Valros också mer 
nationalist än socialist. Att han hade sökt sig till socialde
mokratin, kan omedvetet ha berott på oppositionslystnad 
mot det han uppfattade som den svenska kulturkampens 
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brist på verkligt innehåll. "Man kan undra på vart i Her
rans namn den borgerliga ungdomen är på väg", utropar 
han den 28 februari. "Vad vill dess folkbildningsarbete! Det 
är någonting så famlande och planlöst, någonting så intel
lektuellt undermåligt, okritiskt och dumt att man kan bli 
förtvivlad ... " Och som en kontrast till detta den mål
medvetenhet som ändå fanns på socialistiskt håll: "En den 
allra ytligaste uppfattning om klasskampen - en den all
ra banalaste tro på den materialistiska historieuppfattnin
gen är dock en grund, eller k a n bli en grund, en central
punkt för annat vetande .... Jag menar att när en ung 
man vaknar till insikt om att det väsentligaste i livet om
kring oss är arbetets och kapitalets inbördes kamp - då 
är grunden till en livsåskådning lagd ... Denna social
demokrati blir dock n å g o t att hålla sig till." 

Vid denna tid - alltså i början av 1914 - skrev han 
fortfarande i Arbetet. Hans ilska hade då lagt sig lite 
grand, varav genast följde att Arbetet inte längre tedde 
sig så uruselt som tidigare. "Det vore inte stora förändringar 
att göra nu, innan det vore en ganska bra tidning", heter 
det i brevet av den 14 mars. Det är också orsaken till att 
han skriver, framhåller han. Han vill "prässa in en annan 
ton" i tidningen. 

Men snart därefter satte ilskan in på nytt. A v någon 
orsak började han nu bli färdig inte bara med Arbetet, 
utan med hela vår socialdemokrati och alla sina tidigare 
meningsfränder, som tydligen började te sig för honom som 
det understa bottenskrapet av allt uselt i detta arma land. 
Den 26 maj skäller han ner dem allihop med samma njut
ningsfullt onda vältalighet som han skällt ner den svenska 
societeten bara ett par månader tidigare: 

Du kan inte tro hur underm!l.ligt folk v!l.ra socialdemokrater är, 
enskilda angenäma klubbister undantagna . . . Arbetet har ett 
tiotal prenumeranter i Hitis. Bland dem finns det inte en enda 
som inte borde !lisas fast. Stenmark påstår att det är lika i Pargas 
. . . De har blivit socialister, inte för att de tänkt sig fram 



62 Arbetet 

till den, inte genom indignation osv utan därför att de känt sig 
släkt med hela den ondska som strömmar ut ur ett nr av Arbetet. 

Kort därpå lämnade han rörelsen. I slutet av året läm
nade han hela landet för att tillträda en tjänst som jour
nalist i Stockholm. Ett par år senare är han dock tillbaka 
igen och välinstallerad vid Hufvudstadsbladet, där slut
ligen också Ginström och Stenmark hamnade. I Till Storms 
fortsatte Leo Hilden och Axel Åhlström deras verk. 

Men det fanns bland dessa unga åboiter flera som stan
nade kvar inom rörelsen och som genom detta sitt radi
kala engagemang kom att dras med i upproret 1918. För 
enstaka av dem fick detta livsavgörande konsekvenser, men 
för bara en enda av dem var det ideerna själva som blev 
avgörande för hela den fortsatta livsinriktningen. Det var 
Allan Wallenius som vi här till slut skall ge en presenta
tion av. Det är motiverat inte bara därför att han var den 
enda i hela denna kamratkrets som genom alla åren med
arbetade i Arbetet, utan också därför att han är en så unik 
företeelse i den finlandssvenska kulturkretsen att han är 
värd att äntligen uppmärksammas någonstans. 

Allan Wallenius var född i Åbo den 13 december 1890. 
En äldre bror till honom var Paul Wallenius, som också 
en kortare tid tillhörde den radikala studentkretsen, men 
sedan försvan11 till Tyskland och blev jägare. De båda brö
derna hamnade m.a.o. i olika politiska läger, vilket knappast 
berodde på olika läggning, utan snarast på yttre omstän
digheter. Paul Wallenius som stupade i inbördeskriget på 
den vita sidan, har av sin samtid skildrats som en inkar
nation av alla manliga dygder; något får väl tillskrivas 
den överidealisering som tiden och omständigheterna lätt 
gav upphov till, men av allt att döma var han faktiskt en 
fin ung man. Det var emellertid också hans på sin tid så 
avskydda yngre bror Allan. De båda bröderna tycks för 
resten ha haft mycket gemensamt i sin läggning, de var bå
da glada och umgängsamma och omtyckta i kamratkret
sen, därom vittnar inte minst Allans väldiga ungdomskor-
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respondens. Men inom båda bodde också romantikern med 
sin eviga dragning till högspända ideal, hjältedyrkan och 
offermystik. Det blev ödesdigert för dem båda. 

Möjligen var Allan en aning tyngre till läggningen än 
Paul - han antyder det själv en gång i ett brev. Han ha
de inte heller lika lätt som brodern att finna sin väg, fatta 
ett avgörande. Det tog i själva verket många år för ho
nom. Han blev student 1911, slarvade bort halvtannat år 
i Helsingfors under fåfänga försök att samla sig till ord
nade studier, återvände 1912 till Åbo, började skriva i Ar
betet och blev samma år anställd som biträde vid stads
biblioteket. År 1915 reste han till USA, där han genom
gick en ettårig kurs vid The New York Public Library's 
Library School. Det var egentligen först efter hemkoms
ten 1916 som han på allvar blev litterärt och politiskt verk
sam. Om detta blir det skäl att berätta lite längre fram. 
Här blott några ord om skolpojken och studenten Allan 
Wallenius sådan han framträder i sina dagböcker från 
ungdomsåren. 

För den som söker det annorlunda blir dessa dagböcker 
en besvikelse. De sysslar nämligen mest med det vanligas
te av allt: en ung mans amourer, som här till råga på allt är 
ovanligt många. Så värst mycket får man inte heller ut av 
de dikter dagböckerna innehåller eller av alla de avkopie
rade bidragen ur konventstidningen Råttan. Många unga 
män på den tiden skrev vers i tonåren och Allan W allenius' 
ungdomsalster säger inte mer om hans eventuella författar
anlag än de flesta andras. 

Men ett spontant litterärt intresse fanns hos honom, det 
märks av de mängder skönlitteratur han slukade, bokförde 
och kommenterade. Det är för det mesta god litteratur och 
kommentarerna är personliga och vittnar om att böckerna 
har lästs med intensivt intresse. Hans ungdoms största läs
upplevelse var dock ingenting skönlitterärt, utan Carlyles 
Franska revolutionen, "en vidunderlig bok" som han kanske 
oriktigt, men dock på rimliga grunder tolkade som ett väl
digt samhällskritiskt verk i socialistisk anda. 
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Annars är det frånvaron av den sorts litteratur som mest 
frapperar. Hur än unga Allan Wallenius hade blivit so
cialist, inte hade han läst sig till det. Om han nu sedan alls 
var det. Alla hans socialistiska tal på konventsfesterna, 
förargelseväckande tidningsartiklar och explosioner i dag
böckerna över "brackiarkatet i Åbo" verkar nog mest som 
vanlig juvenil oppositionslystnad. Tydligen var han inte 
ens själv så värst säker, inte i grunden och ännu inte då. 
Men han hade ett istadigt temperament, och när han en 
gång hade låst fast sig i en oppositionsattityd, hölls han 
där. Typiskt är ett utbrott från 1912: 

Och målet som jag ställer upp eller målen, vad äro de sist och 
slutligen. Ingenting då jag ju gjort mig omöjlig till allt som kan ge 
mej ett hyggligt levebröd. Det låter så vackert och poetiskt, upp
rorsman, men fan själv är det i själva verket. - Men trots allt 
und doch - här ges ej vika. Kort om gott: framåt marsch. 

Fast kanske var det inte bara istadighet. Det finns hos 
denne unge man en oro av efterhängsnare art än ålderns 
vanliga, man kunde kalla det sökaroron hos en människa 
som vill något mer än "ett hyggligt levebröd". Fullt så en
vist hade han annars knappast orkat framhärda genom 
många magra år. Det är svårt att veta hur mycket Boldt 
hade med detta att göra, men sannolikt var det en hel del. 
Om hans inflytande vittnar inte bara den redan citerade 
artikeln i Landkänning, utan också dagböckerna. Georg 
Boldt är den enda av lärarna han ser upp till och vars lek
tioner han ibland berättar om, Georg Boldts gillande och 
uppskattning är de enda som betyder något. När han hös
ten 191 O på en konventsfest håller ett socialistiskt tal, git
ter han inte kommentera detta på något sätt i sin dagbok, 
trots att det var en unik skolhändelse som måste ha skapat en 
viss uppståndelse. Det enda han säger är att Boldt efteråt 
kom och tryckte hans hand och "det var det bästa av aflt". 
Ännu så sent som år 1916, när han efter hemkomsten från 
USA upplever en svår depressionsperiod är det hos Boldt 
som han uppriven och förtvivlad söker ett fäste. "Till 
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Boldt måste jag gå innan jag fann mig själv. Få se om jag 
har 'karaktär' nog att lappa samman en helhet på nytt 
av de spillror som jag nu är". 

Det är alltså troligt, att det var Boldts socialism som gav 
skolynglingen Allan Wallenius' oppositionslusta ideellt in

nehåll. Den blev därför också mest av allt en känslosak. 
Så här lät det t.ex. i det redan nämnda konventstalet: 

Nya ideal? Ja, många! Och störst och främst bland dem står den 

sociala rörelse vi känna under namnet socialdemokrati. Den ruvar 

över världen, redo att slå ut sina väldiga vingar och vinna allas 

hjärtan och sinnen. Vi ana den redan i vårt land, men vi blott ana. 

En dag skall den komma, och då från ett håll därifrån den minst 

är väntad. Och som en renande stormvind skall den brusa fram, 

som en ungdomens strid bräckande alla fördomens bojor, och över 

ramlande förbrytartroner skall dess jublande segerfanfar klinga ut 

över en värld, som äntligen en gång fritt och ärligt kan andas rym

dens luft. Och vi, vi unga skola bära dess segrande fanor, och ej 

blott dess utan alla idealitetens tecken skola en dag varda våra. 

Det var när denna något svamliga och konturlösa idea
lism började kräva ett innehåll som svårigheterna satte in. 
De marxistiska teorierna tycks inte ha fallit i smaken. Vå

ren 1911 läser han Ellen Keys Individualism och socialism 
och drar i andanom en suck av lättnad: "Socialismen är 
underkastad utvecklingen och således en evolutionär rö

relse lika väl som en revolutionär". Man kan alltså vara 
socialist också om man anser "lärofädrens statuter" olämp
liga eller föråldrade. 

I stort sett var han väl ideologiskt på samma linje som 
den socialistiska studentgrupp han tillhörde. Ett par gån
ger kom han ordentligt ihop sig med Arbetets redaktion för 

vad han ansåg vara dess politiska enkelspårighet. Någon 
större entusiasm för ideerna andas hans dagböcker inte 
heller under de följande åren. När han reste till USA, tog 
han i alla fall omedelbart kontakt med skandinaviska So
cialistiska Arbetare Förbundet där och började medarbeta 

dess tidning Arbetaren, och detta väckte det halvt av-
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William Lundberg 
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domnade politiska intresset till liv igen. Han blev fram
för allt god vän med förbundets sekreterare, den lite gåt
fulla finländaren Thor Borg och kan också av honom ha 
fått impulser till en ideologisk omorientering mot marxis
men. 

Men det som slutgiltigt blev avgörande för Allan Wal
lenius' liv och öde var ryska revolutionen och vårt eget 
inbördeskrig, som på honom verkade med styrkan hos en 
religiös väckelse. Det sparar vi emellertid till ett senare 
kapitel. 

De åboitiska studentradikalernas betydelse för Arbetet 
var inte anmärkningsvärd och det kan från den synpunkten 
verka omotiverat, att de så vidlyftigt har behandlats här. 
Men deras radikalism var på sätt och vis ett utflöde av 
tidningen själv och är redan av den anledningen värd att 
notera. Dessutom är de lite unika i 1910-talets svenska Fin
land. 

Arbetet hade till en början varken fast anställd personal 
eller en egen redaktions- och kontorslokal. Med båda fick 
tidningen för övrigt vänta ända till 1912. Visserligen an
ställdes William Lundberg i mitten av 191 O som dess eko
nom,26) men den sysslan tycks han faktiskt under halvt
annat år enbart ha skött på sin fritid. 

Andå fick hans verksamhet stor betydelse för tidningen. 
När Wiik på förbundets vägnar den 27 januari 1911 i tid
ningen publicerade en redovisning över Arbetets ställning 
den 31 december 1910 kan han uppvisa en vinst på 1.782:23 
för det gångna året och säger till detta: "För detta goda 
resultat stå vi främst i tacksamhetsskuld till vår ekonom, 
kamrat W. Lundberg, som ej skytt någon möda då det 
gällt tidningens bästa". Vinsten var för all del inte svind
lande, men om man betänker att tidningen ett år tidigare 
hade varit konkursmässig och att den på det hela taget 
arbetade under mycket svåra förhållanden, var det sna
rast anmärkningsvärt att den redan det andra året gick 
med vinst. 
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Så gjorde den också det följande. Wiik ger upprepade 

gånger Lundberg äran av denna positiva utveckling, och 

säkerligen med all rätt, även om man har skäl att förmo

da att han själv också hade bidragit till framgången genom 

att av Arbetet skapa en tidning, som drog till sig allt fle

ra läsare. "Denna vår tidning Arbetet är allaredan ett a v 

de mest spridda landsortsbladen i Finland", säger redak

tionen med uppenbar stolthet den 20 januari 1911. 

Kndå kan William Lundbergs betydelse för Arbetet knap

past överskattas. Han blev från första stunden dess största 

"ekonomiska tillgång", och det kan med visshet sägas att 

utan honom hade den aldrig klarat de svåra krigsåren. Wiik 

visste det, och när han många år senare i en a v sina över

siktsartiklar om vår finlandssvenska arbetarpress i Arbetar

bladet27) kallade Lundberg "Arbetets hängivna och skickliga 

ekonom" menade han nog vad han skrev. I all sin knapp

het är detta för övrigt en pricksäker karakteristik av den 

sällsamma människan William Lundberg, som i all sin sken

bara vanlighet är en av de mest fängslande gestalter vår 

finlandssvenska arbetarrörelse har kunnat uppvisa. 

William Lundberg var född i Åbo den 5 september 1886 

och alltså när han blev Arbetets ekonom endast 23 år gam

mal. Han var järnsvarvare till yrket och hade följaktligen 

ingen formell kompetens för sysslan. Det måste därför tas 

för givet att han till en början fick hjälp med sådant som 

en ung järnsvarvare av naturliga skäl inte kunde klara, 

t.ex. bokföring, kostnadskalkylering och liknande. Härpå 

tyder för resten en del bevarade kostnadsberäkningar från 

de tidigaste åren, gjorda med en drivnare handstil än 

Lundbergs. Att de har utförts av Borg är tämligen säkert. 

Alla bevarade ekonomiska aktstycken från de sista åren 

bär däremot Lundbergs stämpel. 
William Lundberg hade en hård barndom bakom sig, 

trots att hans ursprung inte direkt kan kallas proletärt. 

Båda föräldrarna dog i lungsot, när familjens fyra barn 

ännu var minderåriga och en gammal farmor höll sedan ihop 

hemmet, så gott det nu gick. Fattigdomen och lungsoten 
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tycks redan i barndomen ha determinerat William Lund
bergs öde.28) 

Med i rörelsen kom han tidigt, möjligen genom sin far
bror, Georg Lundberg, också han död i lungsot år 1906. Den
ne Georg Lundberg, som tycks ha absolverat ingenjörsexa
men i Tyskland, var under Åboföreningens första år en av 
dess mest intresserade och aktiva medlemmar och deltog 
som representant för förbundet i partikongressen i Uleå
borg, bara en kort tid innan han dog i blodstörtning endast 
34 år gammal. Tre år senare blev hans 14 år yngre brorson 
William Åboföreningens ordförande och den posten inneha
de han ända till 1918. Någon politisk karriär tycks William 
Lundberg dock aldrig ha eftersträvat och före 1917 påträf
far vi sällan hans namn i några politiska sammanhang. På 
det hela taget tycks han inte ha känt behov av att synas 
och uppträda, tvärtom har hans tillbakadragenhet och an
språkslöshet betonats av alla som har berättat om honom. 
De flesta har talat om honom med påfallande sympati. 
"En riddersman och idealist", kallar honom professor Jor
pes. 

Så som hans ännu levande vänner har skildrat honom, 
framstår han annars som en typisk handlingsmänniska, ut
rustad med ett gott praktiskt förstånd, påfallande organi
sationstalang och en nästan outsinlig energi och arbetsför
måga. Han skulle med säkerhet ha klarat sig bra i livet, om 
han hade använt dessa talanger till att slå sig själv fram på 
något område, där sådana egenskaper garanterar fram
gång. Men han var inte inställd på personlig karriär, han 
var som så många andra i den krets han tillhörde besatt av 
en ide, alltså slösade han dem med nästan fanatisk envis
het på den lilla tidning som var idens bärare och propa
gandist. Tydligen hörde han till den sorts människor som 
går laddade med ett evigt verksamhetsbehov, och han drog 
sig inte för något slags arbete. Ekonomtiteln tog han inte 
särskilt högtidligt, i alla offentliga handlingar som han 
själv undertecknat kallar han sig järnsvarvare. Uteblev en 
tidningsutdelare - och sådant hände minsann - tog herr 
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Huset Vesterlånggatan 25, där Arbetets redaktions- och kontorslokal 
var inrymd åren 1912-1918. Gaveln mot Formansgatan. Fotot är från 

år 1966 

ekonomen själv tidningspacken under armen och gick ut i 
staden på tidningsutdelning. På söndagarna varvade han 
den som dörrknackare för att samla nya prenumeranter 
och driva in prenumerationsavgifter. Som annonsackvisitör 
hade han varit en tillgång för vilken tidning som helst, det 
lilla obetydliga och oppkäftiga socialistbladet Arbetet hade 
ofta påfallande mycket annonser. 

Trots att han aldrig gjorde väsen av sin egen person, åt
njöt han tydligen i hög grad sina föreningskamraters förtro
ende och ägde en märklig förmåga att aktivera dem när det 
gällde. Säkert berodde det till väsentlig del på att han själv 
- för att tala med en av dem - var "en så rivande karl 
att det kan ingen tro". Wiik talar alltid om honom med 
påtaglig värme, deras mångåriga samarbete ledde också till 
en vänskap som uppenbart var en produkt av ömsesidig 
uppskattning och som för resten var inte så lite märkvär
dig. Bl.a. rymde den så föga av kamratlig förtrolighet, att 
de aldrig lade bort titlarna med varandra. In i det sista ti
tulerade Lundberg den tre år äldre Wiik i sina brev "ma
gistern". Kanske var sådant vanligt på den tiden. Den san-
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nolika förklaringen är väl dock den, att den oftast i and
ra världar existerande Wiik aldrig ens märkte det. 

I två års tid skötte Lundberg Arbetets kontor hemma hos 
sig, först den l juni 1912 fick tidningen en egen kontorslo
kal, som för övrigt senare också blev dess redaktionslokal 
och dessutom arbetarföreningens möteslokal. Den låg vid 

Vesterlånggatan 25 i samma hörnhus som Lundbergs pri

vatbostad vid Formansgatan 2. Det tycks för resten snart 

ha blivit så, att man inte skilde så noga mellan den offent

liga lokalen och den privata. Hela familjen Lundberg blev 

centrum för den lilla svenska rörelsen i Åbo, och det dis

kuterades lika ofta vid det Lundbergska köksbordet som 

inne i den egentliga möteslokalen. 
Den l januari 1912 blev Lundberg heltidsanställd som 

tidningens ekonom. Till 1914 skötte han tidningens s.k. 

kontorssida helt ensam, han var allt i en person, ekonom, 

annonsackvisitör, expeditör, kontorist och springpojke. Då 

och då tycks han dock ha haft hjälp av Borgs äldsta son, 

Harry och av skomakaren August Halldin, som tidvis ock

så reste omkring som tidningens prenumerantsamlare. Först 

år 1914 utökades personalen med ett kontorsbiträde, Sievä 

Eloranta. 
Kunde William Lundberg arbeta, så kunde han också 

sätta andra i arbete. Praktiskt taget hela arbetarföreningen 

var engagerad i affären Arbetet - och inte bara i början 

när entusiasmen ännu var hög, utan genom alla åren. Så 

värst stor var föreningen visserligen inte, för vid denna tid 

fanns det inte så många vare sig i Åbo eller annorstädes 

som fann det mödan värt att delta i något föreningsliv. 

Men de som fanns hängde troget med. Här har redan en 

del av dem skymtat fram, Hjalmar Axberg, Anton Hög

lund, Alfred Karlsson, bröderna Rosenlöf, Emil Fagerström, 

av vilka särskilt den sistnämnda vore värd en egen liten 

minneskrans. Flera andra kommer väl senare att dyka upp 

i denna historik, om inte förr så i den dödsannons där så 

många av dem är samlade under samma kors. 
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Varje år och ibland oftare samlade Lundberg dem för 
att bedriva husagitation till förmån för Arbetet. Ibland 
får vi också genom tidningen själv veta hur aktionen hade 
förlöpt - det hände att husagitatorerna under en enda ut
ryckning lyckades erhålla upp till ett par hundra nya pre
numeranter - och vilka erfarenheter som hade gjorts 
under dess gång. T.ex. att man oftast var mest fientligt in
ställd där man skröt mest med den fäderneärvda svenska 
kulturen och där man såg minst till av den. Det låter inte 
direkt överraskande. 

"På Lundbergs tid var det minsann liv i Åboföreningen", 
har mer än en sagt. Minnet bedrar, tänker man sen, när 
man i Arbetet läser om de klent besökta föreningsmötena. 
Men förstås har de rätt. Varför skulle de komma ihåg trista 
föreningsmöten som de kanske inte ens hade besökt så värst 
flitigt. De minns det som de har haft glädje av, prenume
rantkampanjerna för Arbetet, somrarnas många utflykter 
till de åboländska skärgårdskommunerna, de stora folkfes
terna där med sitt glada folkvimmel och sin stämning av 
allmän förbrödring i en gemensam fanas tecken. 

Också utflykterna och festerna var Lundbergs ide - och 
Lundbergs verk. Allt skulle försökas för att skaffa Arbetet 
pengar, och på något mystiskt sätt blev det till pengar. 
Dessutom blev dessa fester god reklam för rörelsen, det ser 
man av de stigande röstsiffrorna i Åboland. 

De största av dessa fester försiggick på Byholmen i Dals
bruk åren 1913 och 1914, den förra med 2 000, den senare 
med 4 000 deltagare. Dessa fester var emellertid tvåsprå
kiga, vilket förklarar den stora anslutningen. A v allt att 
döma var det svenska inslaget dock betydande, det kom 
nämligen svenskt föreningsfolk med förhyrda ångare ända 
från Fiskars, Billnäs, Lappvik och Hangö i Nyland. År 1914 
låg det på festdagen den 19 juli nio kustångare och en stor 
mängd större motorbåtar i Dalsbruks hamn, "en hel flottilj 
lustbåtar" som det efteråt stod i Arbetet.29) Som talare 
uppträdde Oskari Tokoi och Ludvig Lindström, av vilka 
den sistnämnda som föregående år hade valts till svensk 
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lantdagsman från Åbo läns södra valkrets, säkert till vä
sentlig del hade Arbetet och sommarfesterna att tacka för 
sin framgång. 

Sommarfesten 1914 var den sista som kunde anordnas. 
Knappt en månad senare bröt första världskriget ut och 
satte punkt för alla glada och folkvimlande tillställningar i 
skärgården. Därmed sinade också för Arbetet en liten in
komstkälla som hade behövts under den tid som följde. 

Arbetet hade som vi sett startat som ett veckoblad med 
fredagen som utgivningsdag. Tidningen var bara fyrsidig, 
men formatet stort och texten femspaltig. 

Rätt snart började dock, särskilt bland kommissionärer
na, röster höjas för en tidning med åtminstone två nummer 
i veckan, men på den punkten var förbundsstyrelsen länge 
omedgörlig. Tidningen Arbetaren hade stupat på en alltför 
lättsinnig optimism, och vis av denna trista erfarenhet vil
le man inte företa någon utvidgning förrän finanserna 
verkligen medgav det. För att i alla fall i någon mån till
mötesgå läsekretsens krav utökade man från början av 1911 
sidantalet till 6-8 och från oktober samma år till 8-10. 
Samtidigt minskades dock formatet och texten blev fyr
spaltig. 

Nästan lika negativ ställde sig förbundsstyrelsen länge 
till ett tidigt framkastat förslag om att ombilda tidningsfö
retaget till aktiebolag för att därmed skaffa det större rö
relsekapital. Denna fråga var också uppe på förbundsmötet 
i september 1911, men bordlades, vilket g a v anledning till 
en bitter kommentar av Borg i tidningen den 15 september. 

Någon direkt orsak att se pessimistiskt på Arbetets eko
nomi fanns det annars inte vid denna tid. Tidningen gick 
också 1911 med vinst och dess nettoförmögenhet hade i slu
tet av året vuxit till 3.000 mk. Tydligen hade man dock 
väntat sig en snabbare ökning av kapitalet. När Wiik den 
2 februari 1912 i tidningen publicerade en redogörelse över 
Arbetets ställning 31. 12. 1911, var han nämligen angelä
gen om att framhålla, att vinsten detta år var något mind-
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re än föregående år, vilket hade berott på utökningen av 
sidantalet. Tanken på två nummer i veckan måste därför 
bordläggas. 

Sedan beslöt sig förbundsstyrelsen i alla fall hösten 1912 
av okänd anledning för en utvidgning. Från den 1 oktober 
1912 blev Arbetet alltså en tvådagarstidning och som sådan 
existerade den ända till slutet av 1917. Formatet förblev 
detsamma som förut, däremot inskränktes sidantalet till 
6-8. Vid jul och påsk och i enstaka specialnummer kun
de det dock springa upp ända till 16. 

Med utvidgningen började emellertid också svårigheter
na. Någon höjning av prenumerationspriset kunde inte fö
retas förrän vid årsskiftet, medan tryckningskostnaderna 
och postavgifterna genast steg i påfallande grad. Året slu
tade också med en förlust på 1.400 mk. Någon katastrof 
innebar detta inte, det fanns fortfarande 1.600 mk kvar 
av det lilla kapital som hade hopbringats åren 1910-11. 
Men för en tidning med så smal ekonomisk bas som Arbe
tet var det ändå en allvarlig sak. situationen komplicera
des av att det som bokföringsmässigt betecknades som års
vinst och kapital oftast låg ute i form av oindrivna ford
ringar. Tidningen kämpade m.a.o. också när den gick med 
vinst med stora betalningssvårigheter, och en av orsakerna 
var helt enkelt den, att alla kostnader måste betalas kon
tant medan tidningen ofta levererades på kredit till pre
numeranterna. Småningom blev man strängare på den 
punkten, men helt lyckades man aldrig komma ifrån kre
ditsystemet, och varje år tycks man ha fått avskriva ford
ringar som inte gick att indriva. 

Var de enskilda prenumeranterna oberäkneliga, så var 
emellertid föreningarna så mycket pålitligare. A v ett cir
kulär den 9 februari 1913 ser vi nämligen, att förbundssty
relsen då vände sig till sju föreningar med anhållan om lån 
för tidningens räkning. En del på Arbetararkivet förvarade 
skuldsedlar ådagalägger också att denna anhållan inte för
klingade ohörd . .Andå var de föreningar man vände sig till 
allesammans små och fattiga. 
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I längden gick det dock inte att trygga sig till lokalorga
nisationerna för att klara tidningen ur tillfälliga penning
knipor. T.o.m. förbundsstyrelsen insåg småningom detta, och 
år 1913 fattades äntligen beslut om att ombilda tidnings
företaget till ett aktiebolag. En bolagsordning för Aktiebo
laget Arbetet utarbetades och insändes till senaten, vars eko
nomidepartement godkände den den 19 september. Den 13 
oktober sände Lundberg ut listor för aktieteckning jämte 
ett cirkulär, vari han redogjorde för den åtgärd som hade 
vidtagits och de skäl som motiverade den. 

A v bolagsordningen framgår att bolaget startade med ett 
aktiekapital om 5.000 mk fördelade på 500 aktier a 10 mk. 
Aktiekapitalet kunde vid behov höjas till 25.000 mk. De 
första 500 aktierna slutsåldes omedelbart, och redan sam
ma år förekom en ny emission som höjde aktiekapitalet till 
7.000 mk. 

Enligt statuterna skulle bolagets styrelse bestå av tre 
medlemmar och tre suppleanter, valda på ordinarie bolags
stämma i oktober för följande kalenderår. Den första bo
lagsstämman blev dock något fördröjd. Först den 9 decem
ber meddelar tidningen, att dess konstituerande bolags
stämma hade avhållits föregående lördag, då Hjalmar Ax
berg, Ludvig Lindström och Karl H. Wiik hade utsetts till 
ordinarie medlemmar av styrelsen med Walter Borg, John 
Sjögren och Mauritz Engberg som suppleanter. Efter stäm
man hade styrelsen sammanträtt och valt Axberg till sin 
ordförande och William Lundberg till bolagets ekonom. 

Enligt bolagsordningen skulle ordinarie bolagsstämma 
hållas två gånger om året, förutom i oktober också i april. 
Vid den senare stämman skulle bl.a. beslutas om årsvinsten. 

Någon vinst att besluta om blev det aldrig. Tillgängligt 
material om tidningens ekonomi ger all sin bristfällighet 
till trots klart besked om, att Arbetet redovisade för för
lust både 1913, 1914 och 1915. Det första året utgjorde för
lusten dock endast 471 mk och egentligen innebär det att 
tidningen hade minskat förlusten från 1912 med närmare 
1.000 mk, vilket realiter tyder på att tidningen år 1913 
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gick med vinst igen. Detta kan faktiskt stämma: året 1913 
var nämligen ett av de bästa i Arbetets korta historia med 
bl.a. en prenumerantökning på i runt tal l 000. Förlusterna 
åren 1914 och 1915 var däremot faktiska och berodde på 
kriget. 

Praktiskt taget alla uppgifter om Arbetets ekonomi som 
går att uppleta, hittar vi förutom i spridda notiser i tid
ningen själv i Arbetets mapp på Arbetararkivet i Helsing
fors. Från åren 1910-13 omfattar materialet dock endast 
enstaka cirkulär och en del skuldsedlar. Efter det tidningen 
hade ombildats till aktiebolag, blir materialet rikligare, sä
kert beroende på att Wiik satt i bolagets styrelse och där
för titt och tätt genom promemorior, kostnadsberäkningar, 
budgetförslag, postreversalskopior och dylikt hölls under
kunnig om dess ställning. En del privata brev från Lund
berg till Wiik innehåller också värdefulla upplysningar om 
tidningens ekonomi. 

Någon möjlighet att skapa en exakt och klar bild av 
tidningens ekonomiska ställning från år till år finns ändå 
inte, men det är inte heller i detta sammanhang nödvändigt. 
Vad det tillgängliga materialet i alla fall klart belyser, är 
det vi kunde kalla tidningens allmänna situation, framför 
allt vilka enorma svårigheter ett litet tidningsföretag med 
en begränsad läsekrets och utan eget tryckeri hade och sä
kerligen fortfarande har att kämpa med och vilket själv
uppoffrande slit det krävs för att hålla det flytande. 

Inte minst de budgetförslag som finns bevarade från 
olika år, kan berätta åtskilligt härom. Nu vet vi förstås 
inte, hur långt dessa budgeter faktiskt följdes, men efter
som det vi kunde kalla deras grundstomme är sig tämligen 
lik från år till år, ger de ändå upplysningar om åtskilligt. 

Låt oss skärskåda det enda av dem som finns bevarat 
från den tidsperiod som skildrats i detta kapitel. Det gäl
ler året 1914, alltså det första från den tid då tidningen 
existerade som aktiebolag. 

För detta år liksom också för år 1915 balanserar bud
geten på 25.310 mk. Detta belopp är naturligtvis uträknat 
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på basen av de inkomster man trodde sig med någorlunda 
säkerhet kunna räkna med. A v dem kom på annonsintäk
ternas del 14.310 mk och på prenumerationsintäkternas 
11.000. De senare var då uträknade för 3 200 prenume
ranter, vilket kan förefalla onödigt försiktigt, eftersom pre
numeranterna i slutet av 1913 måste ha överstigit 4 000. 
Men man visste förstås att en del prenumerationsavgifter 
aldrig skulle kunna indrivas. 

Overgår vi så till utgifterna finner vi, att tryckningskost
naderna beräknades sluka 14.700 mk och postavgifterna 
jämte hembärningen i Åbo 1.800 mk. Det blev sammanlagt 
16.500 mk för utgifter, som var oundvikliga och vilkas 
storlek man inte själv på minsta sätt kunde påverka. Åter
stoden eller 8.810 mk fick sedan användas för redaktionens 
och kontorets behov och de fördelades som följer. 

Huvudredaktören 1.000 mk, redaktionssekreteraren 1.560 
mk, honorar för bidrag 300 mk samt för korrläsning 600 
mk, eller sammanlagt för redaktionens behov 3.460 mk år
ligen. Vidare: ekonomen 2.400 mk, ett kontorsbiträde 940 
mk och en springpojke 180 mk eller för kontorets samman
lagda behov 3.520 mk årligen. För den kombinerade re
daktions- och kontorslokalen slutligen 480 mk årligen in
klusive värme, lyse och städning. Återstoden elle 1.350 mk 
fick användas för löpande utgifter, av vilka cirkulären 
som på denna tid alltid trycktes samt kontorets postavgif
ter slukade ungefär hälften. 

Vad denna budget avslöjar, ifall man inte hade vetat det 
förut, är att detta tidningsföretag inte slösade många mark 
på redaktionen. Visserligen hade man vid denna tid redan 
i någon mån ruckat på den benhårda principen att allt ar
bete för tidningen skulle utföras gratis av idel ädel idea
lism. Vi ser det främst av anslaget för redaktionssekretera
ren som dividerat med 12 ger en månadslön på 130 mk. 
När denna "reform" hade genomförts vet vi inte, men det 
är rimligt att anta att det skedde i samband med utvidg
ningen hösten 1912. Den 15 april1913 berättar Borg i ett 
kåseri litet om förhållandena vid tidningen och säger då 
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bl.a.: "Arbetet har inga yrkesredaktörer utan endast frivil
liga oavlönade medarbetare med undantag av att ersättning 
numera ges åt den, som har sig ålagt att fungera som redak
tionssekreterare". A v detta uttalande verkar det också som 
om ersättningen varit bunden vid själva posten; under de 
perioder då Borg låg på Nummela sanatorium uppbars 
den m.a.o. av någon annan. 

Anmärkningsvärt anspråkslöst är arvodet för huvudre
daktörssysslan30), vilket knappast kan ha berott på annat 
än att Wiik ville ha det så - i hela sitt liv var han ytterst 
mån om att inte sko sig på den rörelse han i alla fall äg
nade all sin tid och alla sina krafter. Han visste dessutom 
att de andra medarbetarna inte heller honorerades. De 300 
mk som hade anslagits för bidrag, kan inte ha förslagit 
långt och måste ha varit avsedda för utomstående medar
betare, främst skandinaver, men kanske i enstaka fall ock
så finnar. Av bevarade handlingar på Arbetararkivet vet 
vi i varje fall, att åtminstone Karl Kilbom honorerades för 
sina bidrag i Arbetet. V cm som fungerade som tidningens 
korrläsare vet vi inte. 

Största utgiften på kontorssidan utgör Lundbergs lön på 
200 mk i månaden. Jämfört med de övriga blev han furst
ligt avlönad, men så skötte han också sitt jobb som en hel
tidssyssla som han skulle leva av. Tydligen innefattades 
också alla hans olika funktioner vid tidningen i denna trots 
allt rätt anspråkslösa lön. I ingen bevarad budgetkopia el
ler på det hela taget någonstans står det någonsin nämnt 
ett ord om att han skulle ha uppburit provision på annon
serna. Länge skötte han också kontoret nästan helt utan 
hjälp. I det här återgivna budgetförslaget upptas dock lön 
också för ett kontorsbiträde och en springpojke. Kontors
biträdet som började bli absolut nödvändigt anställdes som 
redan nämnts från 1914. Springpojken däremot tycks ha 
förblivit en önskedröm. 

När denna budget uppgjordes i slutet av 1913, var tid
ningen redan etablerad som ett aktiebolag. Pengar började 
strömma in på försålda aktier och före årets utgång hade 
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aktiekapitalet vuxit till 7.000 mk. Under år 1913 hade 

också prenumeranterna ökat mer än under något tidigare 
år. Trots alla svårigheter och besvärligheter såg framtiden 
just då ljusare ut för den lilla tidningen än någonsin ti

digare. 
Sen kom världskriget och spolierade det mesta. 

Innan vi avslutar detta kapitel om Arbetets förhållanden 
under perioden fram till kriget, bör vi kanske också säga 
några ord om dess prenumeranter och spridning. Särskilt 
rika källor att ösa ur finns det visserligen inte, men Arbe
tets mapp på Arbetararkivet ger i alla fall så pass många 
upplysningar att vi kan bilda oss en viss föreställning om 
dessa ting. 

När det gäller prenumeranterna bör inledningsvis sägas, 

att Arbetets egna siffror inte är tillförlitliga. År 1912 an
ger Borg åtminstone vid ett par tillfällen i tidningen, att 
dess prenumerantantal redan var uppe i 5 000. A v postre
versalskopiorna på Arbetararkivet kan man dock räkna ut 

att det i slutet av detta år uppgick till i runt tal 3 000. Se
dan steg det emellertid - enligt samma källa - kraftigt 
år 1913 och måste i slutet av detta år redan ha överskridit 

4 000. Från 1914 har vi exakta uppgifter att tillgå tack vare 
en kopia av årsberättelsen 1915, där jämförande siffror mel
lan 1914 och 1915 anförs. Av dem framgår att prenume

ranterna under det första kvartalet år 1914 utgjorde 4 059 
och under det andra 4 253. Hade inte kriget kommit emel
lan, så skulle ökningen sannolikt ha fortsatt, och Arbetet 
skulle i slutet av år 1915 kanske ha kunnat redovisa för 

5 000 prenumeranter. Nu sjönk siffran i stället rätt kraftigt 
under senare delen av 1914, varom mera i ett senare sam
manhang. 

Dessa siffror är naturligtvis inte i och för sig impone
rande. Men vi bör komma ihåg, att läsvanorna på 191 O
talet var betydligt mindre uppövade än i våra dagar, sär
skilt naturligtvis inom det befolkningsskikt en sådan tid
ning som Arbetet vände sig till. Från den synpunkten är en 
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prenumerantsiffra på 3 000-4 000 redan ganska anmärk
ningsvärd. För jämförelsens skull kan anföras, att landets 
största svenska tidning, Hufvudstadsbladet, inte hade fle
ra än 30 000 prenumeranter år 191431 ). slutligen bör vi 
komma ihåg, att det fanns en svensk arbetartidning också 
uppe i Österbotten. 

Om spridningen har vi inga egentliga uppgifter före 1914, 
men vi får väl anta att Arbetet till en början mest spreds 
i Åboland för att sedan långsamt erövra också Nyland. En 
summarisk hopräkning av prenumeranterna länsvis på ba
sen av en postreversalskopia från början av 1914 ådagaläg
ger i varje fall att Nyland åtminstone vid denna tidpunkt 
redan dominerar med betydligt mer än hälften av alla pre
numeranter. Därnäst kommer Åboland med i runt tal 1100 
prenumeranter, sedan Österbotten med 500 och Åland med 
exakt 43. Den lilla återstoden gick till spridda orter i det 
finska Finland och till Petersburg. 

En radikal arbetartidning väntas främst ha sitt stöd bland 
städernas arbetare. Detta var inte fallet med Arbetet. År 
1914 var prenumeranterna nästan exakt lika många på 
landsbygden som i städerna, under senare år övervägde 
landsbygdsprenumeranterna. Detta är så mycket märkliga
re som Arbetet inte i egentlig mening var ett landsbygdsor
gan och inte heller till anda och innehåll av en art som 
kunde tänkas särskilt tilltala landsbor. Men bruksorterna 
hör förstås också till landsbygden. 

Bland enskilda orter dominerar Helsingfors och Åbo. 
Enligt postreversalen a v år 1914 hade Helsingfors 7 60 pre
numeranter, Åbo 563 (siffran för Åbo, dit tidningen ju in
te sändes per post, är upplysningsvis antecknad i margina
len). Senare överflyglade Åbo dock Helsingfors. Av de ny
ländska städerna höll sig Borgå med omgivningar med i ge
nomsnitt 250-300 prenumeranter, Hangö och Lovisa med 
300 respektive 200, men i dessa två städer sjönk antalet av 
någon orsak rätt kraftigt efter 1914; i Ekenäs var prenume
ranterna alltid få. Bästa landsbygdskommunen i Nyland 
var alltid Pojo med i runt tal 450 prenumeranter årligen, 
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Pernå hade i genomsnitt 150. Här dominerar Forsby såg, 
men överraskande många prenumeranter hade Arbetet ock
så på den rena landsbygden i denna typiska herrgårdssoc
ken. Av landskommunerna i Nyland är ytterligare Esbo och 
Tenala värda att nämna. 

I Åboland dominerade självfallet Åbo stad, där prenu
merantsiffran år för år klev uppåt och redan före 1918 
närmade sig 1000. Närmast efter Åbo i detta landskap kom 
brukssamhället Dalsbruk med i genomsnitt 220 prenume
ranter årligen - en hög siffra för ett så begränsat område 
- och Pargas med 155. 

I Österbotten där prenumeranterna alltid var få också 
efter det Österbottens Folkblad år 1914 hade upphört, är 
egentligen bara städerna Vasa och Jakobstad värda att 
nämna. Här hade Arbetet ännu år 1914 inte många prenu
meranter, men de ökade senare till i genomsnitt 145 på 
vardera orten. 

Resultatet av denna undersökning är inte överraskande. 
Vi hittar de flesta prenumeranterna på orter, där de svens
ka arbetartidningarna ännu den dag i dag har sina fles
ta läsare. Två undantag bland städerna utgör dock Åbo och 
Vasa, båda tidigare utgivningsorter för svenska arbetarblad, 
men numera av ringa betydelse för den svenska arbetarrö
relsen i vårt land. Ett undantag i motsatt riktning utgör 
Sydösterbotten, där Arbetet hade få läsare på den rena 
landsbygden, men där yttersta vänstern i våra dagar tor
de ha sitt starkaste fäste på svenskt håll. 

6 



Tidningen 

Tidningar från början av seklet gör i allmänhet inget 
stimulerande intryck vid första anblicken. Väldiga textsi
dor med kompakt ordväv, små ofta enspaltiga rubriker och 
stereotypt bildmaterial - om sådant alls förekommer. 

Lär. man sig läsa med det tålamod dessa tidningar krä
ver, kan det emellertid hända, att man får uppleva över
raskningar. Bakom den ensartade fasaden kunde också den 
tidens tidningar vara mycket olika. En del har en tydligt 
förnimbar egen melodi, andra bara prasslar. 

Hur denna melodi - om den nu finns - sedan uppfat
tas av den moderna läsaren kan emellertid fortfarande va
ra beroende av dennes egen förhands- och känsloinställ
ning. Tidsavståndet garanterar m.a.o. inte i och för sig 
någon objektivitet när det gäller sådant, som ännu den dag 
i dag för många klingar skärande kontroversiellt. Kort 
sagt: man kan säkerligen fortfarande tycka mycket olika 
också om tidningen Arbetet, precis som man gjorde på den 
tid då den utkom. 

Däremot är det svårt att tro, att någon som verkligen 
fördjupar sig i denna tidning, skall finna den likgiltig. Ar
betet prasslar avgjort inte. Högst troligt är också att många 
- om de fick möjlighet att jämföra - skulle anse att den 
till det yttre gör ett angenämare intryck än åtskilliga and
ra tidningar från samma tid. Det beror bland annat på att 
Arbetet aldrig föll för frestelsen att följa tidsmodet och gö-
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ra paradsidan till annonssida. Den gör därför nu ett mo
dernare intryck än många av sina samtida. 

Ordet modern skall dock inte tas alltför bokstavligt. På 
Arbetets första sida trängs sällan sensationsstoff och dagsak
tualiteter, där ventileras politik och samhällsfrågor, börjande 
från ledaren som genom alla åren hittas längst till vänster, 
när den inte fyller hela sidan, vilket också händer. Våra da
gars ombrytningsteknik var vid denna tid ännu inte ens på
tänkt, något som forskaren amurs i sitt stilla sinne välsig
nar. 

Till sitt yttre undergick Arbetet inga genomgripande 
förändringar under den korta tid den existerade, men någ
ra kan dock nämnas. 

Tidningens format var till en början det för tiden vanli
ga stora och sidorna femspaltiga. I mitten av 1910 skars 
det ner till 47x34 cm och sidorna blev fyrspaltiga. Detta 
format, som ligger mitt emellan våra dagars Hufvudstads
bladet och Nya Pressen, bibehölls ända till 1918, då det 
stora formatet återinfördes. Är 1917 omväxlar det större 
formatet periodvis med det mindre. Det senare var från al
la synpunkter mest tilltalande. 

Under det första året var ledarna daterade, men orubri
cerade, ett besynnerligt arrangemang som frångicks redan 
följande år. Under det första året var rubrikerna dessutom 
genomgående enspaltiga och oansenliga. Också härutinnan 
skedde en förändring redan 191 O. Rubrikerna började gö
ras två- och t.o.m. trespaltiga och förses med underrubriker 
och texten ibland också med mellanrubriker. Det blev luft 
mellan raderna och litet dramatik över textsidorna, och det 
kunde behövas på en tid, då spaltenformigheten ibland ho
tade att bli bedövande. Eftersom båda dessa förändringar 
genomfördes 1910, är det rimligt att anta, att de hade inspi
rerats av den nya Helsingforsredaktionen. 

Under de första åren innehöll tidningen ytterst litet bild
material, men från 1912 skedde en liten förändring. Por
trätt och teckningar får ibland illustrera texten. I den mån 
de tecknade illustrationerna skulle fungera som avslöjare, 
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Typiskt nummer ur Arbetets första årgång med tät text, små rubriker 

och daterad, men orubricerad ledare 
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Arbetet 1912. Texten delvis spatwsare, rubrikstilen större. Stort por
trätt dominerar sidan. 



86 Arbetet 

förfelade de dock sin uppgift. Det framgår tydligt exempel
vis av ett tecknat bildreportage från Dalsbruk från år 1912. 
Det fyller nästan ett helt uppslag och ser rätt trevligt ut, 
men direktörens villa och arbetarbarackerna är lika pitto
reska, och det var knappast meningen. 

År 1914 får tidningen tecknade vinjetter till sina sammel
rubriker av typen Hemlandet, Utlandet, Fackligt, Från byg
derna o.s.v. De kan knappast kallas märkliga, men livar i 
alla fall upp sidorna. De sparsamt förekommande fotona 
återger nästan uteslutande dragen av politiska och litterära 
stormän, mestadels utländska. Endast två av tidningens 
medarbetare ståtar med egna porträtt i tidningen: Ojala 
och Hörhammer. Detta i samband med majestätsbrottsdo
marna - en trots allt tämligen klen tröst för flera måna
ders fängelsevistelse. - slutligen bör man nämna en del po
litiska skämtteckningar och propagandaillustrationer, de 
flesta sannolikt knyckta ur finska tidskrifter och kalendrar. 
Det kunde emellertid gå veckor, ja, t.o.m. månader utan 
några illustrationer alls. 

Var tidningen till sin yttre utstyrsel anspråkslös, så var 
den i stället avancerad till sitt språk. Den år 1906 officiellt, 
men i praktiken blott långsamt och ojämnt genomförda ny
stavningen tog den redan vid starten i bruk, men därjämte 
följde den den mer ljudenliga stavning av ä-ljudet, som 
man samtidigt på en del håll började tillämpa, men som 
aldrig slog igenom och numera har frångåtts. Arbetet skri
ver alltså konsekvent t.ex. värksamhet, värk, värklig, bärg, 
hälst, sträjk, ägen, ägendom, präss, pängar, värs o.s.v., vil
ket kan vara skäl att påpeka eftersom dessa avvikelser från 
nutida språkbruk kommer att dyka fram i citaten. 

Många ansatser till att närma skriftspråket till talsprå
ket kan också märkas i tidningens redaktionella material. 
Detta gäller framför allt de korta verbformerna ha, bli, ta, 
dra, ge, be och deras sammansättningar, som är betydligt 
vanligare i tidningen än hava, bliva, taga, draga o.s.v. Om
växlande används också hur med huru, inte med icke och 
ej, också med även, stan, dan och sen med staden, dagen, 
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sedan o.s.v. Allt sådant var ovanligt i dåtida normalprosa, 
och fastän användningen är något vacklande ger det i alla 
fall tidningens språk en rätt modern klang och minskar 
tidsavståndet mellan den och dess nutida läsare. 

Den verkliga språkrevolutionen genomförde tidningen 
när den år 1913 slopade verbens pluralformer. Helt konsek
vent skedde visserligen inte heller detta, de som strängt 
höll på pluralformerna tilläts förstås använda dem, men 
också en del av reformivrarna själva, t.ex. Borg, använ-de 
dem i början allt emellanåt av misstag och inrotad vana. 
Med åren försvann pluralformerna dock helt ur tidningens 
redaktionella material och också ur de flesta medarbetares 
bidrag. 

Denna språkliga reformiver hos tidningen var medveten 
och ingick som ett led i dess strävan att riva ner de kultu
rella klassbarriärerna. Trots detta tillmötesgick den inga di
rekta krav på lättlästhet, varje medarbetare tilläts ha sin 
egen stil och skriva så svår- eller lättillgängligt han själv 
ville. Reformivern gick m.a.o. inte ut på någon utarmning 
av ordförråd och liknande. Boldt t.ex. gjorde aldrig det 
minsta försök att spela folklig, han använde alltid sitt eget 
personliga och högst expressiva språk, fullspäckat av lärda 
och åtminstone för den tidens arbetare svårbegripliga ord 
och uttryck. Redaktionen försåg i stället, när det behövdes, 
hans artiklar med fotnoter. Här som exempel fotnoten till 
hans artikel En kättares julbetraktelse i Arbetets julnum
mer 1911: Ordförklaringar till denna artikel: blasfemi= 
hädelse; paradoxal= orimlig; konkret= verklig; trinitarisk 
=treenig; kristologi= lära om Kristus; evolution =utveck
ling; ortodox= renlärig; substans= grundämne; heroer= 
stormän; intellektuell= förståndsmässig; patos= lidelse; es
kamotera= genom konstgrepp få att försvinna". 

sådana fotnoter krävde visserligen just ingen annan än 
Boldt, men de flesta medarbetarna använde emellanåt ord 
som kunde tänkas främmande för tidningens läsekrets. I 
dessa fall följde förklaringen omedelbart efteråt i en pa-
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rentes. Så förfor man i varje fall från 1910 en rätt lång tid 
framåt. 

De gamla arbetartidningarna i vårt land har haft rykte 
om sig för grovt och vulgärt språk. Ryktet går igen t.o.m. 
i skönlitteraturen; vi minns den socialistiska tidningsmur
velns replik i Gustaf Alms roman Herr Agaton Vidbäck 
och hans vänner: "- ja, jag medger: det är dynga hela 
smörjan. Men i den växer det . . . så . . . dynga, herr 
Vidbäck, mera dynga". 

Detta är förstås en grov överdrift, som dock innehåller 
ett korn av sanning. Språket i de gamla arbetartidningarna 
avvek nog väsentligt från det som numera är vanligt också 
i mycket radikala blad, det var, som citatet här ovan lå
ter ana, ofta medvetet demagogiskt och även till överdrift 
pepprat och kryddat. I viss mån gäller detta också om Ar
betet, särskilt dess första årgång, som till språk och stil än
nu är trevande och väl slaviskt följer tidsmodet inom arbe
tarpressen. Rubriker av typen Svältpiskan och Arbetare på 
svältstigen (om arbetslösheten), skräckväldet i Jakobstad 
(om förhållanden under en strejk) och andra liknande är 
på sitt sätt tidstypiska. I flera stående notisrubriker av 
typen Arbetets martyrer och En ihjälpinad eller Åter en 
ihjälpinad ingår inslag av den sorts klasspatetik, som knap
past skulle göra sig längre. Stående epitet av typen utsu
gare och roffare (om kapitalisterna), svartrockar (om präs
terna) och yrkesmördare (om militärerna) är också vanliga. 
Dessa utslag av tidsmodet kan dock knappast sägas domine
ra tidningen, och f.ö. hade de redan vid den tid då Arbetet 
blev till utsatts för stark förslitning och ägde knappast 
längre mycket av sin ursprungliga känsloladdning. 

Det språk som dominerade tidningen var de enskilda 
medarbetarnas av vilka flertalet var intellektuella. Det en
da undantaget i den inre medarbetarkretsen var Janne Oja
la, som faktiskt också skrev mest onyanserat och arrogant. 
En del av det fackliga stoffet i tidningen och självfallet al
la Ojalas egna artiklar och kåserier kom därför att få en 
rätt gräll färgsättning. Ändå ville man avgjort beteckna 
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Ojala som en tillgång för tidningen, inte bara därför att 
han med obestridlig talang representerade dess proletära si
da, utan också därför att han kunde vara bångstyrig på ett 
utomordentligt stimulerande sätt. Allt som luktade "gängse 
uppfattning" - han ironiserade blodigt över just detta be
grepp en gång - kom honom att resa borst, och hans sätt 
att gå mot strömmen med nackstyv oberördhet och att, utan 
att bliga efter applåder från något håll ta parti för alla 
som ingen annan ville eller vågade försvara, inger inte så 
litet respekt. 

Till samma kategori av medarbetare som Ojala hörde 
förstås alla de agitatorer som under årens lopp skrev i tid
ningen, och under ett senare skede Gunnar Mörn. Hit hör
de slutligen också lokalskribenternas brokiga skara. 

På grund av de stora skillnaderna i bildningsgrad kom 
Arbetets språk att bli rätt brokigt, men egentligen stör det
ta inte eftersom fenomenets orsak ligger i så öppen dag. Stö
rande kan det däremot verka, att påfallande skickliga skri
benter som Wiik och Lindström ibland slarvade med språket. 
Kritiklusten självdör dock när man vet, att deras otaliga 
bidrag i tidningen var oavlönat arbete. 

Småningom började Arbetet vimla av signaturer. Flera 
av de ordinarie medarbetarna använde visserligen olika 
signaturer både samtidigt och efter varandra, men det är i 
alla fall uppenbart att tidningen också hade medarbetare 
som förblev okända. Den främsta av dem dolde sig ba
kom namnet Vidar. En viss möjlighet finns att han kan va
ra identisk med Lindström, men det är i så fall en Lind
ström i helgdagskostym. 

En del av tidningens signaturer har redan i det föregåen
de nämnts, men det kan vara skäl att upprepa dem ännu 
en gång jämte några till, som med någorlunda säkerhet kun" 
nat identifieras. De är Jean (Ojala), Jeppe på Bärget (Lind
ström), Bege, Walter, Farbror Anders, Skrivaren, XX och 
sannolikt Joe (Borg), Johan Gabriels, Gubben Noak och 
Karl-Agust (Hörhammer), Chroniqueur (Wiik), Agitator 
(Hedberg), Blenda (Hanna Bange), Caliban (Valros) och 
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Interiörer från Sosialistis tryckeri. Arbetet, den 26 april 1912 

G. A-t (Mörn). Den signatur under vilken Mörn slutligen 

gjorde sig mest känd var Sakeus. A v den bevarade klippbo

ken framgår f.ö. att han använde mer än trettio olika pseu

donymer av vilka mer än hälften dock förekommer under 

insändare som skulle föreställa "folkets röst"! 
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Alla här uppräknade medarbetare skrev också under 
egna initialer, signaturerna användes mest under kåserier
na. Åtskilligt i tidningen är emellertid helt osignerat, inte 
bara största delen av ledarna, utan också en del artiklar 
inne i tidningen och framför allt de för Arbetet typiska 
redaktionella småartiklarna i vilka aktuella händelser re
fererades och kommenterades. 

Klipp förekom till en början rikligt i bladet. Den materi
albrist detta tyder på övergick emellertid småningom till 
något som ibland liknar överflöd. Då och då fick tidning
en t.ex. lov att lugna medarbetare som alltför länge hade 
nödgats vänta på att få se sina bidrag i tryck. Den var ock
så åtskilligt stolt över sin attraktionskraft, vilket den hade 
skäl till, om man betänker att medarbetarnas skrivlust in
te stod i något samband med hägrande honorar. Den 8 
mars 1912 riktar den följande illmariga upprop till läse-
kretsen: 

EN TIDNINGs VAKENHET 

kan man ofta bedöma efter hur mycket "klipp" den innehåller. T.ex. 
en borgerlig småstadstidning redigeras vanligen sålunda, att man tar 
en artikel ur Hbl. och gör den till "ledare" och en annan ur N.Pr. och 
gör den till andra artikel, klipper några officiella notiser ur Hbl., skri
ver själv några ortsnotiser samt slutligen klipper några utländska noti
ser ur Hbl. och någon berättelse ur N.Pr. Härmed må t.ex. jämföras 
senaste nummer av "Arbetet", vari fanns på sin höjd ett 20-tal rader 
"klippt". 

Härmed ha vi ingalunda velat berömma vår egen tidning, ty själv
beröm luktar illa. Vare det alltså fjärran ifrån oss! Vi ha bara velat 
påpeka för våra läsare hur saken förhåller sig, så att de må kunna 
följa den heliga skrifts ord: "Pröven allt och behållen det bästa". 

Självfallet förekom det fortfarande tillfälliga perioder av 
materialtorka. En sådan inställde sig exempelvis omedel
bart efter utvidgningen i oktober 1912, då det plötsligt 
gällde att fylla två nummer i veckan mot tidigare ett. Som
rarna, då medarbetarna ofta var skingrade var likaså be
svärliga. I juni 1913 skri ve r Borg i ett brev till Wiik: 
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"Nästa nummer av Arb. blir minst 8 sidigt. Jag skall nog 
fylla resten bara du ger anvisningar om ledaren. Jag har 
hr Sax som medhjälpare." 

Det som herr Sax i sådana situationer tilläts bidra med, 
var förutom smånotiser mestadels klipp ur svenska socialist
tidningar, både artiklar, kåserier och skönlitterärt, men 
ibland också korta utdrag ur böcker. Svenskarna Axel Da
nielsson, Bengt Lidforss och Anton Nyström går t.ex. i den 
formen ofta igen i Arbetets spalter, liksom också åtskilliga 
skönlitterära författare. 

Fyllnadsgods skaffade man sig även genom översättning
ar, främst av artiklar ur franska och tyska socialistorgan. 
Fyllnadsgods är kanske inte ens rätta benämningen, ofta 
var det fråga om värdefullt stoff. Att översättningarna var 
specialgjorda för Arbetet angavs alltid, däremot inte vem 
som stod för dem. Att det var Wiik råder det knappast nå
got tvivel om. Också översättningar av finska artiklar fö
rekom, dock inte särskilt ofta - det skulle bli annorlunda 
under krigstiden. Däremot förekom förstås annat finskt 
material i översättning, t.ex. partiets kongressresolutioner, 
valupprop och förstamajproklamationer, lantdagsgruppens 
petitioner, ett och annat lantdagstal o.s.v. 

En ny artikelleverantör av kvalitet fick Arbetet 1913, 
då den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus i 
Sverige erbjöd den sina samhälls- och populärvetenskapliga 
cirkulärartiklar. Anbudet accepterades genast och Labore
musartiklarna blev ett värdefullt materialtillskott för tid
ningen under hela den tid den existerade. 

Redan på ett tidigt stadium fick Arbetet fyra egna med
arbetare utomlands. Två av dem, Adolf Usenius och K. E. 
Primus Nyman, hade tidigare varit redaktörer i Arbetets 
föregångare Arbetaren, den vägen råkat i klammeri med 
höga rättvisan och sedan emigrerat, Usenius till USA, däri
från han skrev trevliga om än inte särskilt täta rapporter 
om amerikanskt vardagsliv och amerikansk arbetarrörelse, 
och Primus Nyman till London. Den tredje var Karl Kil
bom, vars första brev ingick i Arbetet redan år 1909 och 
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som sedan blev dess fasta svenska korrespondent under he
la dess tillvaro.32 ) Den fjärde slutligen var en Berlinkor
respondent som skrev under initialerna M.M. och torde va
ra identisk med den baltiska socialdemokraten M. Martna. 

Från år 1912 fick dessa fyra många kolleger i tidningen, 
men nu rörde det sig inte om egna medarbetare i egentlig 
mening, utan om utlandskorrespondenter och frilansjour
nalister, som producerade cirkulärartiklar för den skan
dinaviska arbetarpressen till ett pris som också små fattiga 
avisor orkade med. Hur mycket Arbetet erlade för dem är 
en annan fråga, det finns skäl att anta att en hel del er
hölls gratis. De flesta korrespondenterna var naturligtvis 
skandinaver. Bland svenskarna kan nämnas Emil Flygare 
som var stationerad i London, Einar Ljungberg, Otto Grim
lund, Fredrik Ström och vid en något senare tidpunkt Han
nes Sköld, som bl.a. skrev rapporter från Balkan vid tiden 
för krigsutbrottet; bland norrmännen åter Kristian Aamot 
och den rörlige och produktive Eugene Olaussen. Bland Ar
betets skandinaviska bidragsgivare hittar vi både Carl Lind
hagen, Zeth Höglund och Martin Tranmael, som jämte fle
ra av de redan nämnda säger oss, i vilket läger Arbetets ut
ländska kontakter stod att finna, d.v.s. på socialdemokra
tins vänsterkant. Utom dessa skandinaviska korresponden
ter hade Arbetet dessutom ett par kontinentala, den redan 
nämnda Martna och parisaren Achille le Roy, en gammal 
kommunard. 

Det råder knappast någon tvekan om att det var Wiik 
som skaffade Arbetet allt detta utländska material, som 
blev dess fönster ut mot Skandinavien och Europa och vars 
värde inte precis blev mindre av att man i vårt land inte 
riskerade att hitta det i några andra svenska tidningar. 
Utan alla dessa utlandskorrespondenter skulle Arbetets lä
sare inte heller fått veta särskilt mycket om vad som till
drog sig utanför de egna husknutarna. Tidningens eget ut
ländska nyhetsmaterial var nämligen mycket torftigt, vil
ket naturligtvis sammanhängde med att den inte hade någ
ra möjligheter att fungera som ett verkligt nyhetsorgan. 
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Nyhetsstoffet inskränktes mestadels till inhemska smånoti
ser, de flesta klippta ur andra tidningar, antingen finlands
svenska borgarblad eller finska partiorgan. Borgerliga fins
ka tidningar nämns så sällan i Arbetets spalter, att en 
person som enbart läste Arbetet - om nu sådana fanns -
lätt kunde ha bibringats uppfattningen, att den politiska 
gränsdragningen följde den språkliga. 

Arbetet var tvärsigenom och på alla sätt en självständig 
tidning. Den höll sin egen kurs i alla väder, och den som 
kom i vägen fick finna sig i att bli påtrampad. Den bocka
de sig inte heller för några parti- eller andra auktoriteter, 
i varje fall inte den del av redaktionen som fanns i Åbo 
och med fast hand styrdes av Walter Borg. Typisk är en 
händelse från slutet av 1911. Förbundets förra agitator, 
originalet Anders Kecklund, som vid denna tid arbetade 
på ett snickeri i Lahtis, hade under en strejk råkat i delo 
med sitt fackförbunds förtroendeman och av denne därför 
blivit beskylld för strejkbryteri. Förgrymmad häröver 
skrev Kecklund en längre inlaga i Arbetet och förklarade 
sig, något som han självfallet måste ha haft rätt till, också 
om det finns skäl att tro att konflikten nog hade sin grund 
i hans egen grälsjuka. Saken drogs emellertid inför parti
styrelsen, som gav Arbetet en anmärkning. Tidningens kom
mentar till denna, införd den 21 december och sannolikt 
skriven av Borg, lyder: 

EN SALOMONISK DOM 

har Partistyrelsen uttalat mot "Arbetet". Som man torde erinra sig in
förde vi för någon tid sedan en skrivelse av kamrat Kecklund, där han 
gick skarpt tillrätta med snickerifackförbundets f.d. förtroendeman, A. 
Räsänen. Vredgad häröver protesterade Räsänen i "Työmies" mot att 
vi intagit Kccklunds artikel. 

Nu har vår synd dragits inför Partistyrelsens höga råd, som funnit 
att vi - då vi publicerade Kecklunds artikel - förfarit på ett opas
sande och mot arbetarklassens intressen stridande sätt, varför oss till
delats en påminnelse att aldrig göra så mera. 
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Emellertid känna vi oss icke alls förkrossade av Partistyrelsens dom. 
Vi äro nämligen alls icke så säkra att arbetarklassens intressen bäst 
främjas av att en var förtroendeman alltid och under alla omständig
heter bör få rätt gent emot en annan i saken indragen part, denne må 
sedan beskyllas för strejkbryteri eller annat brott. Åtminstone bör han ha 
rätt att yttra sig utan att den tidning, som ger hans yttrande offentlig
het, därför kan anses ha begått något brott för sin del. Och under så
dant förhållande få vi väl motse flere varningar från Partistyrelsen -
eller blir det kanske nästa gång kroppsaga och slutligen fängelse för 
majestätsbrott. Vi äro nämligen vana vid att man tillgriper sådana åt
gärder, då man vill komma åt tryckfriheten. Partistyrelsens brev ha vi 
lagt till handlingarna. 

Arbetets Åbo-redaktörer. 

Arbetets nackstyvhet kommer fram i många samman
hang. När tidningen den 17 maj 1912 införde den första 
notisen om ett hägrande hädelsemål, kommenterade den 
denna helt kort sålunda: "Om svartrockarna tro att de 
kunna täppa till munnen på oss med hot om fängelse, så 
missta de sig grundligt. Det vilja vi säga rent ut åt dem". 

Det blev fängelse. 
De enskilda personer som blev påtrampade, blev det ock

så ofta tämligen omilt. Valros reagerar i sina brev till Wal-· 
lenius mot vad han kallar Arbetets benägenhet för person
ligt persiflage, och även om man tycker att just han, som 
själv med sådan njutningsfullhet ägnade sig åt samma last, 
inte precis är rätt åklagare, så måste man ge honom rätt i 
sak. Tidningen hade nog lite för stor fallenhet för att tro, 
att alla som den uppfattade som representanter för det ka
pitalistiska tjyvsamhället, lät sina handlingar dikteras av 
lumpna motiv. Dess värsta försyndelser härutinnan är en 
del angrepp på Guss Mattsson, som tydligen aldrig förläts 
för att han hade mottagit posten som chefredaktör för den 
år 1912 grundade Dagens Tidning. 

Ä andra sidan är det inte heller skäl att överbetona det
ta drag hos tidningen. Det dåtida tidningsspråket var inte 
särskilt hovsamt, och också motståndarpressen ägnade sig 
utan samvetsbetänkligheter åt ett föga uppbyggligt nidskri
veri. Enligt den var alla socialistledare och arbetartidnings-
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redaktörer samvetslösa bedragare, skrikhalsar och lätting
ar, som levde tjockt på sina enfaldiga anhängares bekost
nad, och den drog sig nog inte heller för att säga det. Val
da prov återgavs inte sällan i Arbetet, ofta under lakoniska 
rubriker av typen Bildat, Hyfsat språk och liknande. De 
tidningar som oftast citerades i dessa och f.ö. alla samman
hang var Åbo Underrättelser och Västra Finland, som ju 
hade samma utgivningsort som Arbetet. Men naturligtvis 
lästes också Hufvudstadsbladet med den uppmärksamhet 
som dess värdighet krävde och citerades påpassligt. Hbl gör 
f.ö. i Arbetets spalter mest intryck av en något knarrig 
landsfader som från sin upphöjda tron mästrar sina bång
styriga undersåtar för den skadliga radikalism och omogna 
reformiver de på sistone börjat lägga i dagen. Onåden drab
bade därvid inte enbart de värsta bråkmakarna, såsom av 
denna respektlösa notis i Arbetet framgår: 

Högerilska. Såsom ett bidrag till "den goda tonen", som borgarbla
den säga sig representera, citera vi några uttryck som Hbld i sin senaste 
lördagsledare låter komma till användning: 

"Stora gester", "säkra självmedvetenhet", "svamligt", "okunnighet 
och illvilja", "rent nonsens", "oansvarig omstörtariver och obehärskat 
klasshat", "enfaldiga initiativ" m.m. 

Denna störtflod gäller naturligtvis agrarernas petitionsförslag i äm
betsmannafrågan. 

(25. 3. 191 0). 

Anklagelser för råhet och brist på språklig hyfsning ut
slungades emellertid i båda riktningarna, och antagligen är 
det på en sådan anklagelse Jean svarar i kåseriet Hyfsat 
språk i Arbetet den 30 april 1909, vars början lyder: 

Jag vill på förhand säga dig, kära läsare, att för den som, själv obil
dad, i det dagliga livet ej hör annat av s.k. bildade än "förbannade ar
betare", "lata djävlar", "svinaktiga pigslynor" o.d. faller det sig en 
smula svårt att t.ex. säga, det kronprinsen av Serbien bar sig oförnuftigt 
åt, då han tvang en soldat att sluka en råtta, i stället för att säga att 
han var en djävul i människohamn, genom det dummaste av alla från 
barbartiden härstammande bruk av ärftlig tronföljd placerad som 
tronföljare i ett land med utsikt att i en framtid få styra ett helt folk, 
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i stället för att han för länge sedan bort inspärras på ett dårhus och 
jämte honom en hel hop precis likadana. 

Var Ojala hade läst detta om kronprinsen av Serbien vet 
vi inte, men det är inte heller nödvändigt att veta, eftersom 
det citerade stycket nog skall uppfattas symboliskt och som 
ett försvar för det drastiskt folkliga språk som just var 
Jeans. Att detta språk användes i Arbetet och inte bara av 
Jean, utan av många av dess folkliga medarbetare har re
dan omnämnts. Det vore också lönlöst att bestrida att det 
ibland kunde vara fränt i överkant och någon gång också 
smaklöst. Var gränsen sedan går mellan smaklöshet och rå
het bestämmer ofta den läsandes egna tycken. Eleganta per
fiditeter av den typ t.ex. Ture Janson kunde excellera i uti 
Hufvudstadsbladet, kunde bakom den polerade ytan vara 
minst lika grova som någonsin Janne Ojalas bitska folk
lighet. Här ett exempel, saxat ur Jansons referat av en lant
dagsdebatt och infört i Arbetet den 19 maj 1911 under rub
riken Nobelt skrivsätt: 

- - - Herr Kuusinen, som en tid varit tyst, hade hunnit samla 
en portion gift i sin ormtand, som han måste få användning för. Det är 
nog att säga, att han stod halvannan timme i talarstolen och grinade 
sitt bleka, spydiga, degenererade hångrin; han ville ådagalägga, att de 
borgerliga politikernas småbrukarreform är en ny fälla för jordbru
karna---

Visst hände det att socialisterna kallade kapitalisterna ut
sugare eller hjärtlösa flåbusar och annat liknande. Men 
ack, det fanns nog lika målande ord i den borgerliga in
vektivarsenalen. Såhär redogör t.ex. signaturen Robert (san
nolikt Borg) den 4 februari 191 O i Arbetet för excesserna i 
de borgerliga svenska Åbotidningarna under den nyss till
ändalupna valkampanjen: 

- - - Nu först veta vi vad socialismen är. Det är ett "skrävelvä
sende". Dess "anhängare lova guld och gröna skogar, men skänka en
dast munväder, inte bättre än väderkvarnarnas skrammel, än ändemas 

7 
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snatter och byprissens gläfs". De blotta i sina tidningar för den okunni
ga att socialisterna äro människor, som äro 

"beväpnade med en ideligen svängande tunga, som pallrar fram en 
massa ord, som de inte ens själva förstå. De tala alltid om det sväl
tande, förtryckta och förtrampade folket, men samtidigt låta de samma 
folk betala dryga löner åt agitatorerna och dessa de lidandes 'vänner' 
äro ej sällan beväpnade med en rymlig mage, en törstig hals och natur
ligtvis: en evigt malande mun". 

Nu är det förstås så, att enstaka exempel inte säger nå
got om invektivens och perfiditeternas frekvens i de dåtida 
tidningarna och ger därför inget klart besked om dessa 
tidningars allmänprägel vare sig på borgerligt eller socia
listiskt håll. Något med säkerhet kan heller inte sägas utan 
en jämförande undersökning av olika samtidiga tidningar 
och till sådant har det i detta sammanhang inte funnits 
möjlighet. Sannolikt skulle en sådan undersökning ådagaläg
ga, att den socialistiska pressen allmänt taget var aggressi
vare än den borgerliga och dess vokabulär - också allmänt 
taget - grövre. Den var ju vid denna tid i utpräglad grad 
en oppositionspress, som såg sin främsta uppgift vara att 
avslöja och angripa och inte minst att agera väckarklocka. 
Det gällde att ringa så att de mest tungsövda vaknade, och 
det kunde förstås skrälla väl mycket ibland. 

De exempel som anförts visar dock, att man inte heller 
på borgerligt håll var främmande för de mycket enkla de
magogiska knepen eller sållade orden när man gick till an
grepp. Inte förefaller det heller som om det skulle finnas nå
got stöd i Arbetet för det ofta framförda påståendet, att 
finlandssvenskarna förblev så okänsliga för de socialistiska 
lockropen, därför att dessa var så rått och grovt module
rade. Varför skulle just de enkla och obildade ha varit så 
överkänsliga på den punkten, när inte heller de bildades 
bildning satt djupare än att de vid behov lät grovheterna 
flöda? 

Snarare är det så, att den popularitet Arbetet småningom 
vann långt utom den svenska arbetarrörelsens egen lilla och 
trånga krets till icke nnga del berodde på att den var så 
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kampglad och så bra kunde bita ifrån sig. Till tidningens 
heder bör dessutom sägas, att den aldrig angrep någon en
bart för nöjet att få skandalisera eller skapa sensation. Den 
ville avslöja, och det som i första hand skulle avslöjas var 
"systemet" och dess avigsidor. Vem som i varje enskilt fall 
fungerade som systemets redskap och därför råkade i kläm 
var - för att använda tidningens egna ord - "ur sakens 
synpunkt av fullkomligt underordnad betydelse". 

Det fanns också åtskilligt att avslöja och kritisera i dåti
dens Finland. Man behöver inte heller vara socialist för att 
gilla mycket av det Arbetet har att anföra om orättvisor 
och sociala missförhållanden, nationell inskränkthet och re
ligiös obskurantism. Med all rätt kan man naturligtvis be
skylla tidningen för politisk snävsyn, men det är svårt att 
tro att någon som läser den skall kunna se något snävt i 
dess totalsyn på livet, samhället och medmänniskorna. 

Men vi skall låta läsarna själva avgöra vad de tycket\ 
Genom att citera. Visserligen kan det inte bli mer än ett 
axplock från olika år, och mot detta kan givetvis den an
märkningen riktas, att det är utvalt material och således in
te representerar något genomsnitt. Till detta kan blott sägas, 
att om det också vore så, ger urvalet i alla fall en viss fö
reställning om tidningens åsikter, stil och allmänna linje. 

Det som i fortsättningen följer, bör inte heller betraktas 
som ett försök att ge en repetitionskurs i vårt lands dåtida 
historia. Det är bara tidningen Arbetets version av den, och 
den var på sitt sätt något ensidig. Vilket å andra sidan inte 
behöver betyda, att den är så mycket oriktigare än den 
version vi får oss till livs i våra kurs- och läroböcker. Bo
ken om vårt land kan säkert skrivas på många olika sätt. 

slutligen bör sägas, att fullständig ordagrannhet i cita
ten har eftersträvats. Endast uppenbara tryckfel har korri
gerats, likaså har här och där tydligen bortfallna ord m
satts inom klammer. 



Rikspolitiken 

Arbetet startade med sina två provnummer i slutet av år 

1908. Samma år började förnyade ryska angrepp riktas mot 

vårt land, angrepp som inledde den nya ofärdsperiod i vår 

historia vilken kulminerade i rikslagstiftningslagen av år 

1910 och fortsatte fram till ryska revolutionen år 1917. Vi 

skall i det följande se, hur denna situation upplevdes inom 

vår arbetarrörelse, så som detta går att utläsa ur Arbetets 

spalter. Inledningsvis bör då sägas, att tidningen ifråga om 

rikspolitiken förvaltade ett traditionsarv från 1905-06, då 

en del studentaktivister invaderade tidningen Arbetaren och 

förvandlade den till ett aktivistorgan. Typiskt för andan i 

denna aktivism var dessutom dess fränhet och radikalism. 

Det var inte bara undfallenhetsmännen som fick klä skott, 

utan också de konstitutionella, och detta ofta på ett sätt 

som kunde få en att tro, att också de var svårt angripna av 

undfallenhetsandan. Med vårt redan hävdvunna sätt att se 

kan detta förefalla både orimligt och orättvist, men å and

ra sidan bör sägas, att landets utomordentligt svåra situa

tion under den andra ofärdsperioden ibland ledde till en 

försiktighet i motståndsattityderna, som av radikala och ra

biata element kunde tolkas som eftergivenhet. 

Redan sin första ledare - alltså den som ingick i det 

första provnumret den 6 november 1908 - ägnade Arbetet 

rikspolitiken och de konstitutionellas inställning till denna. 

Den bär som rubrik Vår rätt en tolkningsfråga och är osig-
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nerad, men kan knappast vara skriven av någon annan an 
Ludvig Lindström. 

Artikeln utgår från de ryska angrepp på vår autonomi 
som just år 1908 åter hade börjat förmärkas, men som de 
konstitutionella enligt artikelförfattaren inte hade fått upp 
ögonen för, emedan "motståndaren förändrat anfallsplan 
och riktar nu angreppen på andra punkter än under den 
tid, då konstitutionalismen steg till en nationell kult". Den
na konstitutionalisms största fel var att den så ensidigt be
tonade lagligheten, konstitutionen. Man glömde, heter det, 

att en nationell tillvaro är oberoende av all konstitution, att den grun
dar sig på individernas nationella samhörighetskänsla, på en gemen
samt genomkämpad och genomliden förtid, på ett starkt medvetande om 
vad den nationella hedern kräver. Man glömde att konstitutionen blott 
är dettas synliga uttryck, trosbekännelsen. Och så uppkom den konsti
tutionella ortodoxismen då grundlagens bokstav blev huvudsaken, dess 
anda och förutsättningar bisak. Man lärde sig under kampen att frå
ga: kränker detta vår grundlag? man frågade icke: är detta ett angrepp 
på vår obestridliga rätt att liksom alla folk leva vårt nationella liv. 

Som exempel tas en artikel av Leo Mechelin i Nya Pres
sen, vari denne i fråga om subventioneringen av den fin
ländsk-ryska samtrafiken hade framhållit, att den kunde 
göras till föremål för olika tolkningar och att följaktligen 
"en obestridlig klarhet i rättsfrågan ej är för handen". 

Arbetet kommenterar: 

När man sålunda gjort vår rätt till nationell tillvaro till en lagtol
kames allmänning, då är det sannerligen på tiden att den allmänna 
opinionen får nya ledare, män, vilka känna sitt ansvar gentemot folket 
större än att de äro med om att advocera berättigande åt handlingar 
som kränka detta folk. Låta vi nämligen vår känsla av svaghet förleda 
oss till att utan protester emottaga de slag vi icke kunna undgå, då 
är det naturligt att man slår oss än mera. Vi förtjäna ju inte ens ett 
bättre öde. 

Dessa synpunkter, som tämligen rättroget tolkar aktivis
ternas syn på den nationella kampen, varieras senare i mån
ga sammanhang, bl.a. i en ledare av den 8 april1910, Kam-
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pen om laglighet och kampen om rätt, som rätt bitskt ironi
serar över all den trycksvärta de konstitutionella avisorna 
offrade på "lagligheten". Vad hade vi vunnit med detta? 
Knappast annat i dagens läge än att lagtolkarna redan hade 
stirrat sig så blinda på lagparagraferna, att de var böjda till 
vilka eftergifter som helst, bara de skedde på "laglig" väg. 
Och detta var inte det enda bedrövliga: 

Vidare ha vi lyckats ställa "folket", dess stora flertal, utom den 
konstitutionella kampen. Helt naturligt för rästen. Huru kunde man 
alls vänta sig, att detta "folk" skulle kunna intressera sig för sådana 
juridiska tolkningar och hårklyverier, av vilka de konstitutionella tid
ningarnas dagsartiklar överflöda? Då så många skriftlärda män inom
och utomlands ha olika åsikter om den ena eller den andra paragrafen 
i "regeringsformen" eller "säkerhetsakten", då är det fullkomligt natur
ligt att den stora mängden av läsare helt och hållet måste förtviv la om 
att kunna begripa dessa saker, avgöra vem som har rätt. Och i stället 
för att få hela folket upp till kamp måste dessa lagtolkare se sig stå 
ensamma beväpnade framför en massa, som mer eller mindre består av 
åskådare, och vars intresse - där ett sådant förefinnes - har sin rot 
i en gammal tro på ledarnas högre förstånd. 

Och allt detta har man åstadkommit, genom att man börjat kämpa 
om laglighet i stället för att kämpa om rätt. 

Man kan naturligtvis fråga sig hur pass representativ den
na Arbetets rent aktivistiska motståndsattityd var för den 
socialdemokratiska pressen i gemen. På grund av bristande 
kunskap om dennas finska del, som utgjorde dess överväldi
gande majoritet, kan den frågan inte här besvaras, däremot 
råder knappast någon tvekan om att undfallenhetsandan 
aldrig vann insteg inom vår arbetarrörelse. "I d e n r y s k a 
f r å g a n är vår ståndpunkt densamma som intas av Fin
lands hela klassmedvetna arbetarklass: obetingat motstånd 
mot alla förryskningssträ vanden", säger också Arbetet i sin 
programförklaring för 1910, införd i dess nummer den 17 
december 1909. Det bör dock framhållas, att "Finlands he
la klassmedvetna arbetarklass" knappast till sitt synsätt var 
lika homogen som Arbetets lilla redaktionskrets. Det fanns 
socialdemokratiska politiker - framför allt Y rjö Mäkelin 
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- som starkt lutade åt konstitutionalismen och därför var 
böjda för ett samarbete med de borgerliga i motståndet mot 
förryskningen, och deras åsikter omfattades av många enkla 
män i ledet med en fortfarande fast känslaförankring i den 
första ofärdsperiodens allmänna fosterländska stämningar. 

Under trycket av vad som hände särskilt år 1910 började 
f.ö. denna samarbetstanke få förnyad aktualitet. Med lite 
god vilja kan man rent av tolka in något av en allmän pa
triotisk gemenskapskänsla i den ledare, Vad nu, vari det an
nars bistert borgarfientliga Arbetet den 17 juni 191 O kom
menterade rikslagstiftningslagen som en vecka tidigare hade 
antagits av den ryska duman: 

Men förintandet av Finlands autonomi är icke fullbordad [i] och 
med rikslagstiftningens genomförande - i Petersburg. Ty en lag är 
icke värklighet i o.m. dess antagande, i all synnerhet om den berör 
tvänne motsatta parter och den ena parten ej lämnats beslutanderätt i 
saken. Därför blir den av ryssregeringen uppgjorda och av riksduman 
sanktionerade lagen för oss finnar icke giltig; den saknar varje spår av 
moraliskt bindande betydelse, och härom råder i vårt land blott en 
mening. Och icke nog därmed: alla samhällsklasser äro eniga därom, 
att såvitt på oss ankommer lagen skall bli en lag på pappret, eller 
m.a.o. sagt lagen kommer ej att åtlydas. 

Det fanns emellertid starkt motverkande krafter till var
je art av samverkan med de borgerliga. En av dem var den 
ultramarxism som dominerade tänkesättet på partiets yt
tersta vänsterflygel, en annan den allmänna misstro mot de 
borgerliga som dominerade hela partiet. Något av denna 
misstro tolkar f.ö. Arbetet redan i sin första ledare under det 
första egentliga utgivningsåret, daterad den 8 januari 1909: 

"Gud ske lov att landet är en monarki", yttrade en av adelsståndets 
mest representativa medlemmar vid rösträttsreformens antagande år 
1906. I denna ur hjärtats djup komna suck återspeglar sig icke blott 
yttrarens utan alla hans meningsfränders syn på tingen i dag som är. 

Den ryska monarkin är icke mera fienden, den där gör intrång i den 
maktägande kapitalistklassens intressen, den är fastmera en vän, en 
räddare ur den värsta fara som kan drabba en överklass, demokratins 
herravälde. 
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De borgerligas svårigheter med att acceptera de nya de
mokratiska spelregler som började gälla i och med enkam
marlantdagens införande, dominerar också den ledare, Sam
arbete med borgarna, vari Wiik den 8 juli 1910 försöker ut
reda komplikationerna i ett tänkt samgående med de bor
gerliga inom rikspolitiken. Ett centralt avsnitt lyder: 

Att ett samarbete i politiska frågor ej utesluter ett särgående 1 so
ciala, är uppenbart. Man samarbetar såvitt intressena sammangå, ej 
mer. Men nu uppställer sig en fråga: kunna dessa två områden av med
borgerlig värksamhet också i praktiken hållas åtskilda? Denna fråga är 
av alltför stor betydelse för att här kunna förbigås. Vilket svar ger 
historien - om vi blott hålla oss till de några senaste årens? Först och 
främst för de borgerliga partiernas vidkommande. 

Dessa år ha för dem varit en tid av hård kamp. En socialdemokrati, 
som räknar två femtedelar av landets folk bland sina anhängare och 
som bygger på oförsonlig klasskamp, den är dock en fara, som påkal
lar extraordinära försvarsåtgärder. 

Man har använt dem - så ofta att de hart när blivit ordinära. 
År 1907 antog Finlands folkrepresentation nästan enhälligt lagen om 

förbud mot tillvärkning och import av berusande drycker. De sprit·· 
drycksintresserade kretsarna, sekunderade av en njutningslysten över
klass, påyrkade genom dc tongivande "konstitutionella" tidningarna 
enständigt ett avstyrkande utlåtande av senaten rörande sagda lag. De 
nådde sitt mål. 

Samma år antog lantdagen bagerilagen. Samma yrkanden gjordes, 
dock utan resultat. 

År 1908 antog lantdagen en lag om kommunalförvaltning. Med out
tröttlig iver yrkades, att regeringen skulle lämna den ostadfäst. 

År 1909, på en tid då redan den "inhemska" regeringen bestod av idel 
utlänningar, antogs den nya arbetsskyddslagen. "Hufvudstadsbladet" 
hoppades att senaten, hur den än är sammansatt, måtte förvägra lagen 
sitt understöd. 

Samma år petitionerade lantdagen om proposition angående jakt
rättens förallmänligande. - Yrkades, att petitionen måtte lämnas utan 
avseende. 

Samma år antogs den kullintrigerade förbudslagen på nytt. "Huf
vudstadsbladet" ställde i utsikt, att den skulle undergå samma öde, 
men undervisade för säkerhets skull sina läsare i konsten att tillvärka 
vin av fruktsafter. "Nya Pressen" undervisade vid samma tid i kons
ten att kringgå förbudet mot rusdryckstransport på statsjärnvägarna. 
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Samma år beslöts lägga högre skatt på öl och brännvin. - Olbryg
garna ansågo förmodligen att deras parti ej nog kraftigt bevakat deras 
intressen. De nöjde sig ej med tidningsskriverier, utan sprungo även i 
lekamlig måtto i dc höges trappor. Därav väcktes landet runt en storm 
av ovilja. Allenast sv. folkpartiets tidningar hade ej ett ord av ogillan
de. 

Sedan alla dessa kameler sväljts silade man visserligen en mygga. 
Det var när jaktherrarna i sin tur uppvaktade senaten. Då kom man 
sig till ett ogillande i N.Pr. Jaktintressena voro av föga värde i jämfö
relse med öl-intressena, de senares förkämpar äro vida mer bctydand~ 
i socialt avseende än dc förra, och därtill kom den spöslitning sv. folk
partiet i lantdagen fått utstå för ölherrarnas skull. 

Detta blott som en högst kortfattad och fragmentarisk repetitions
kurs i Finlands nyaste historia för dem som glömt den ... 

I fortsättningen av artikeln behandlar Wiik ett annat lika 
långt borgerligt syndaregister: kampen mot arbetarrörelsen 
själ v, myndigheternas trakasserier av arbetarorganisationer 
och enskilda arbetare, häktningar, husvisitationer, torpar
strejken i Laukko 1907, målarstrejken i Helsingfors 1910 
med massor av strejkbrytare "delvis tillhörande de sämsta 
elementen i Ryssland, importerade för att ta brödet ur mun
nen på finska arbetare", och frågar sedan om de borgerliga 
verkligen tror, att arbetarna med dessa och många andra 
liknande erfarenheter bakom sig kan överbevisas om att ett 
samarbete med borgare på något som helst plan är möjligt 
- "försök, mina herrar, att utveckla denna taktik på ett 
för de breda lagren smältbart sätt!" 

I fortsättningen visar det sig dock, att Wiik inte ställer 
sig helt avvisande till ett samgående, men kräver vissa loja
litetsgarantier, bl.a. att de borgerliga inte som hittills skall 
motarbeta stadfästandet av den nya kommunallagen, för
budslagen och arbetsskyddslagen och framför allt att de för
binder sig att inte längre använda "de petersburgska vägar
na" i sin politik. 

Som redan framhållits, var det inte enbart den allmänna 
misstron mot de borgerliga som torpederade samarbetet, utan 
också det motstånd som kom från ultramarxistiskt håll. I 
juli samma år behandlades samarbetsfrågan bl.a. på ett par-
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tirådsmöte, och den 22 juli ger Arbetet i sin ledare Taktiska 
frågor på partirådsmötet, ett referat av dess förhandlingar. 
Frågan hade inletts av Yrjö Sirola, som talade mot samar
bete, medan Y rjö Mäkelin som vanligt hade företrätt den 
motsatta ståndpunkten. Referatet är en översättning från 
finskan, ställvis så illa gjord att den är nästan obegriplig, 
men har vi förstått Sirola rätt sade han ungefär följande: 

Arbetarnas kamp mot de borgerliga garanterade redan i 
sig ett effektivt motstånd från deras sida mot det ryska ho
tet. Ett accepterande av samarbete kunde skapa risk för att 
av de borgerliga tolkas som ett tecken på att också social
demokraterna numera accepterade deras egen mera "sansa
de" motståndspolitik, vilket kunde leda till en försvagning 
av motståndskampen som sådan. Samtidigt kunde man be
fara att de borgerligas motståndsvilja ytterligare skulle för
svagas i samma mån socialdemokraternas inflytande i lan
det växte; det de minst av allt önskade sig var ju en arbetar
rörelse som på allvar kunde bli ett hot mot deras klassintres
sen. För motståndseffektivitetens skull var det alltså ur alla 
synpunkter bäst att intet samarbete kom till stånd. 

Detta var alltså den yttersta vänsterns ståndpunkt, som 
uttryckt i klartext innebar, att man inte till något pris ville 
liera sig med de borgerliga därför att det både stred mot 
klasskampsprinciperna och band den egna rörelsefriheten vi
savi den inhemska motståndaren. Dessutom var det från 
propagandasynpunkt utan tvivel fördelaktigast att föra en 
separat motståndskamp, där man kunde uppträda så djärvt 
och frispråkigt man själv ville och också på detta plan upp
träda som oppositionsparti. 

Sirola framhöll emellertid, att en viss skillnad alltid mås
te föreligga mellan borgerlig och socialistisk uppfattning om 
motståndskampen. Vad man än anser om hans anförande 
bör man väl ge honom rätt i detta. På borgerligt håll upp
fattades denna kamp på traditionellt sätt som en nationell 
kamp för redan tillerkända konstitutionella rättigheter, me
dan den av socialdemokraterna betraktades som en politisk 
kamp riktad mot en reaktionär regim. Det stred mot socia-
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lismens pnnc1per att odla en traditionell nationalkänsla, 
"fienden" skulle inte sökas bakom nations-, utan bakom 
klassgränserna. Socialdemokraterna tog också för givet, att 
alla konfliktorsaker mellan nationerna låg hos det kapitalis
tiska systemet, som i varje land för sina imperialistiska in
tressens skull uppammade trångsynt chauvinism och hat mot 
andra nationer. Varför skulle man t.ex. hata ryssarna som 
sådana, dessa hundra miljoner ryssar som försmäktade un
der ett långt värre förtryck än någonsin vi själva? Det man 
skulle hata och bekämpa var den reaktionära ryska regim 
och den ryska överklass som just uppträdde som förtrycka
re och som också stod bakom övergreppen mot vårt eget 
land. Med dessa övergrepp hade det ryska folket ingenting 
att skaffa, tvärtom hade det redan en gång - år 1905 -
genom en revolutionär resning räddat oss från nationell un
dergång. 

Också om enskilda socialdemokrater kunde vara påver
kade av den ryssfientliga allmänatmosfären, var detta syn
sätt förhärskande inom vår arbetarrörelse och alltså obe
roende av alla åsiktsskiftningar. Känslainställningen och 
reaktionssättet blev därför också annorlunda bland socialde
mokraterna än bland de borgerliga, trots att motståndsvil
jan var densamma på båda hållen. Mycket klart tolkar Yrjö 
Mäkelin den socialdemokratiska ståndpunkten i sitt med 
starkt bifall mottagna tal i lantdagen våren 1910, när riks
lagstiftningslagens innehåll hade bekantgjorts. Det publice
rades i Arbetet den 15 och 22 april; här ett centralt avsnitt 
i svensk språkdräkt: 

Vi skola aldrig förgäta, att i det stora ryska riket bor ett stort och 
begåvat folk med en stor historisk bestämmelse, ett frihetstörstande 
folk, som trots sina bojor bragt de största offer på frihetens altare. Vi 
skola aldrig glömma, att detta samrna folk med sitt blod köpt åt oss 
finnar en lättnadens stund och tvungit ryska regeringen till några 
medgivanden. Vi förblanda ingalunda ryska folket med den ryska re
geringen och finnhatarne, tvärtorn skall vår känsla av samhörighet med 
detta framtidsfolk tillväxa, i den mån vi drivas att hata ryska rege
ringen. Ty vi veta att detta stora folk, som ingen gemenskap har med 
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sin regerings rövarplaner, en gång - när det självt frigjort sig från 

förtrycket - skall ge oss tillbaka vad regeringen kanske nu skall berö

va oss. Overtygade därom, att hela den civiliserade världen, hela det 
värkliga, framåtskridande Ryssland och i främsta rummet det interna

tionella proletariatet, som bär framtiden i sitt sköte, skola med sym
pati följa vårt folks öde, kunna vi med lugnt mod gå den förestående 

kampen till mötes. Väl kan man för tillfället trycka oss till jorden, väl 
kan man förinta våra rättigheter, ty med allt detta mäktar den råa 

styrkan, och den har ryska regeringen nog. Men den mäktar ej beröva 

oss vårt rättsmedvetande, ej avvända den fåra i vilken vårt folks ut

veckling lupit och fortfarande löper. Och så länge man ej mäktat där
med, är striden oavgjord ... 

Enligt det borgerliga fosterlandsbegreppet låg det emeller
tid redan a priori något misstänkt i att socialisterna så öp
pet solidariserade sig med proletariatet i det land, som var
je "sann" patriot måste betrakta som arvfienden. Men ännu 
värre var att de ibland också öppet kombinerade egna för
hoppningar med de ryska socialdemokraternas. Ett exempel 
härpå erbjuder bl. a. Arbetets ledare den 6 januari 1911, Gott 
nytt år, en trots den hurtfriska rubriken rätt dyster betrak
telse över den rådande politiska situationen som dock på slu
tet anslår något ljusare tongångar med antydningar om att 
vi en gång skall "vräka undan förtrycket" och sedan fort
sätter: 

Dock icke vi ensamma. Där borta på de vida slätterna i öster kvick

nar vårt stora, olyckliga ryska broderfolk så småningom till, efter äe 

bedövande slagen åren 1906 och -07. Ur Tolstojs nyss fyllda grav hörs 

ännu hans hotfulla J ag kan ej tiga, och det ropet upptas av tusen sinom 

tusen. Det är ett folk på hundra miljoner som ej längre tigande låter 

sig förtryckas. Redan strida Rysslands raska studenter - revolutionens 

förtrupper - på gatorna och bakom dem höras arbetarbataljonernas 

tunga steg. Kanske att redan nu vågdalen är förbi och den ryska frihets

rörelsen inom kort skall brusa fram, starkare och lyckligare än någon

sin. När den segrar, betyder det också det finska proletariatets frigörel

se. 

Vad som går igen i deklarationer sådana som denna, var 
erfarenheterna från storstrejken 1905, alltså kausalförhål
landet mellan revolution i Ryssland och återställd autonomi 
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i Finland med åtföljande stark och framgångsrik aktivitet 
bland socialisterna också här. Sympatiyttringar av detta slag 
bidrog dock till att hos de borgerliga skapa misstro mot 
socialdemokraternas patriotiska tillförlitlighet, precis på 
samma sätt för övrigt som de av borgarna anlitade "peters
burgska vägarna" bland socialdemokraterna skapade miss
tro mot äktheten av den borgerliga patriotismen. Vardera 
parten beskyllde den andra för att låta sina klassintressen 
diktera sin inställning till Ryssland - och vardera hade i 
viss mån rätt. 

Tanken på en räddning för landet genom en ny revolution 
i Ryssland låg annars så snubblande nära, att man kan und
ra över, varav det kom sig att något samarbete av det slag 
som förekom i seklets början mellan ryska revolutionärer 
och finländska aktivister inte uppstod på 1910-talet. För
klaringarna är sannolikt flera. Den slutliga utgången av re
volutionen i Ryssland år 1905 manade redan i sig till för
siktighet, eftersom den tydligt hade ådagalagt på vilken 
sida styrkan satt. Det kunde m.a.o. bli högst riskabelt för 
landet att ännu en gång bli invecklat i liknande företag. 
Därtill kom, att den ryska marknaden började erbjuda vår 
industri och affärsvärld allt större expansionsmöjligheter, 
som man inte ville sätta på spel med några politiska även
tyrligheter. slutligen tedde sig inte heller storstrejkens följd
företeelser på den inhemska arbetsmarknaden för de bor
gerliga så lockande att man skulle ha önskat en upprepning. 

Det märkliga är emellertid, att det inte heller på arbetar
håll förekom något samarbete med de ryska revolutionärer
na under denna period. De kontakter som upprätthölls av 
enskilda personer av typen Wiik var privatföretag med vil
ka partiet intet hade att skaffa. Tvärtom tog detta vid kon
gresserna både i Kotka 1909 och i Helsingfors 1911 avstånd 
från de anarko-socialistiska kampmetoderna, vilket innebar 
- för att tala med Paasivirta - "inte bara ett principiellt 
ställningstagande utan också ett beslut att förhindra de rys
ka socialdemokraternas metoder att vinna insteg bland Fin
lands folk" .33) Bakom detta ställningstagande låg de trista 
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erfarenheter man hade gjort av de anarkistligor, som opere
rade i landet åren efter storstrejken och som både äventyra
de sammanhållningen inom partiet och också annars var 
detta till långt större skada än nytta. 

Också inom vår arbetarrörelse antog alltså motståndskam
pen - alldeles oavsett vad tidningar av typen Arbetet 
ibland kunde hitta på att skriva - en passiv karaktär. Alla 
som uppträdde rakryggat och kompromisslöst i detta passiva 
motstånd kunde också påräkna respekt och sympati på ar
betarhåll, även om sympatierna i övrigt inte var särskilt 
glödande och trots att någon gemensam motståndsfront ald
rig skapades. Detta ser vi t.ex. av Arbetets sätt att reagera 
på våra ämbetsmäns fasta hållning vid likställighetslagens 
genomförande år 1912. Vad som då hände, kommenterar 
tidningen bland annat i sin ledare När man likställer av den 
27 september på följande sätt: 

Likställighetslagen håller man för närvarande på att genomföra, på 
ett sätt fullt värdigt själva "lagen". Tillkommen är den i strid mot finsk 
grundlag, den avser att bereda hungriga tschinovnikar tillträde till de 
finska köttgrytorna, och den genomförs sålunda att rättskaffens män, 
som ej velat låna sig till den ryska byråkratins hantlangare, förföljs och 
fängslas. 

De tjänstemän, som hittills måst träda i breschen, ha fyllt sin plikt. 
Visserligen har vår bourgeoisis hållning i den politiska konflikten under 
senare år varit långtifrån sadelfast; den inre kampen, klasskampen, har 
så mycket tagit dess krafter i anspråk, att lusten för ett bestämt upp
förande mot den påträngande ryska byråkratin blivit allt mindre liv
lig. Men den nu förevarande konflikten var sådan, att något kompro
missande ej var möjligt: det gäller att antingen bestämt vägra - eller 
handlöst falla undan. Och det länder herrar tjänstemän till heder, att 
de hittills åtminstone valt det förra. 

Vi socialdemokrater, som dock mer än nog fått lida förtryck och par
tiskhet ä ven från den inhemska byråkratins sida, ha dock aldrig vägrat 
att ge denna byråkrati vårt erkännande, i de fall då den förstått sin 
nationella plikt och värnat intressen, som värkligen äro gemensamma för 
hela folket. Och då nu snart en mängd finska tjänstemän skola sändas 
till Petersburg för att av en främmande domstol, ett den maktägande 
byråkratins redskap, dömas till hårda straff - då kunna dessa män 
räkna på att också proletariatet skall skänka dem sin medkänsla. 
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Det rikspolitiska stoffet i Arbetet var under de första åren 
mycket rikligt. Förklaringen är enkel: tiden runt 1910 var 
ett slags politisk katastrofperiod med en snabbt mörknande 
framtidshimmel, och detta återspeglar sig självfallet också 
i landets tidningspress. Här har endast en ringa del av detta 
stoff framdragits. Till det som utelämnats hör bl.a. alla 
kannstöperierna - och trätorna - kring de många lant
dagsadresserna, som ansetts vara av mindre allmänt intres
se, och allt det material som behandlar de s.k. militärmiljo
nerna, d.v.s. de krigskontributioner med vilka vi köpte oss 
fria från rysk krigstjänst. Socialdemokraterna motsatte sig 
envetet och hårdnackat denna krigsskatt som småningom 
växte till 20 miljoner årligen. Om det var så klyftigt må 
lämnas osagt, i varje falllyckas inte Arbetet trots sina många 
polemiska inlägg i denna fråga övertyga en sentida läsare 
om, att det fanns något annat och bättre alternativ. 

Senare började det rikspolitiska stoffet i tidningen i nå
gon mån sina. Också en trist situation blir till slut en vana, 
man orkar inte spekulera över den varje dag, intresset förslits 
om möjligheterna att påverka skeendet är obefintliga. Man 
börjar skriva om annat. 

Vilket inte behöver betyda, att själva inställningen för
ändras. Då och då spottar Arbetet upp sig igen, och då är 
tonen lika karsk som förr. Så här lyder slutet av tidningens 
valledare den 13 juni 1913: 

Och den tid, som är kvar innan valet, skall vi använda för att upp
lysa våra bekanta och arbetskamrater när och fjärran om att 
blott socialdemokratin kämpar för arbetarklassens frigörelse och för 
Finlands politiska rättigheter, 
kämpar obetingat till dess segern är vunnen. 

Ryska justitieministern yttrade nyss i duman, att motståndet mot för
ryskningen i Finland uppbärs blott av ett antal bildade samt fabriks
arbetarna. 

Nu snart har Finlands arbetare, i stad och på landsbygd, tillfälle att 
visa om det ordet är sannt. De skall visa, att de står som en man till 
värn för landets och arbetarklassens lagliga rättigheter och intressen. 

Se, därför går vi till val. 



Ar betarrörelsen 

och finlandssvenskarna 

Eftersom Arbetet under största delen av sin tillvaro funge

rade som Finlands Svenska Arbetarförbunds officiella organ, 

upptas dess utrymme till inte ringa del av förbundet och 

dess medlemsorganisationers interna angelägenheter. I detta 

sammanhang kommer dessa emellertid inte att uppmärksam

mas i större utsträckning. Det kapitel som här ägnas Arbetet 

som förbundsorgan skall i stället behandla en fråga av all

männare intresse och med fortfarande oförminskad aktuali

tet. 
Ett känt faktum är, att arbetarrörelsen aldrig har utövat 

någon större lockelse på vårt lands svenskar. I och för sig be

höver det inte ligga något märkvärdigt i, att en liten folk

spillra i en isolerad avkrok i upphöjd likgiltighet för omvärl

den fortsätter att odla sina egna traditioner och därigenom 

småningom konstituerar sig som ett konserverande element 

i den större helhet, varav den utgör en del. Om denna folk

spillra lever mitt emellan större folkgrupper - i detta fall 

finnar och rikssvenskar - som har visat en påfallande mot

taglighet för dc sociala strömningarna i tiden utan att detta 

märkbart har förmått påverka den, då blir det hela emeller

tid betydligt gåtfullare. 
Åtskilliga förklaringar till fenomenet har presterats. Bland 

arbetarrörelsens äldre motståndare på svenskt håll har man 

därvid ådagalagt en påfallande lust att hänvisa till den s.k. 

nationalkaraktären. Finlandssvenskarna är praktiska till 

läggningen och har därför ingen fallenhet för utopiskt poli-
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tiska drömmerier, har det hetat. Dessutom är de starkt in
dividualistiska och ådagalägger en obändig lust att tänka 
efter eget huvud och en utpräglad motvilja mot att gå i 
flock. Tidigare hävdade man slutligen också att de - fast 
det har kanske mindre med den konstitutiva nationalkarak
tären att skaffa - stod på ett högre civilisatoriskt plan än 
finnarna och därför med spontan avsky reagerade mot so
cialisternas råa hatpropaganda. Allt sådant har förstås varit 
angenämt att höra och har haft åsyftad verkan, fastän det 
aldrig har levererats någon förklaring till, varför det exem
pelvis är ett tecken på självständigare tankeförmåga att gå 
medströms än motströms. 

För detta slags rastänkande stod kretsen kring Arbetet 
egentligen främmande. 1\ndå kunde det hända, att också den 
i hastigheten - kanske ibland också i förargelsen - utrus
tade finlandssvenskarna med vissa generella drag som ett 
slags förklaring till den envisa politiska konservatism de lade 
i dagen. Många av dennas rötter hittade man exempelvis i 
deras slöhet och servila inställning till sin egen överklass. "De 
svenska talande kroppsarbetarna i denna stad", säger Borg i 
en ledare i Arbetet den 3 september 1909, "och särskilt de
ras hustrur och halvvuxna barn skämmas att tillhöra den 
arbetande klassen och inbilla sig vara något förmer än de äro 
genom att läsa borgarbladen och efterapa herrskapsfasoner". 

Finlandssvenskarnas förmåga att tänka efter eget huvud 
gav man inte heller många styver för. Så här låter det i tid
ningens ledare den 10 september samma år, skriven med an
ledning av den förbundskongress som några dagar tidigare 
hade försiggått i Borgå: 

I dagens nummer ingår ett detaljerat referat av Borgårnötets förhand
lingar. Såsom av den vid mötet upplästa berättelsen synes är hela 
svenska arbetarrörelsen i Finland på förfall och visar en inre svaghet så 
stor, att om inte snar bot kan ernås, är det att frukta för att hela rö
relsen i en snar framtid kommer att gå en stilla sotdöd till mötes. På 
borgerligt håll framhåller man, att den praktiskt anlagda svenska be
folkningen är upplyst nog att inte låta sig Hongas av socialismens snaror, 

8 
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och man noterar på denna befolknings kreditsida all den likgiltighet, 
som de svenskatalande jordbruks- och industriarbetarna visa för arbetar
klassens fackliga och politiska organisationssträvanden. 

Ja, man finner det vara en mycket berömlig sida hos flertalet av 
den svenska obemedlade befolkningen att den, efter allmänna rösträt
tens införande, låtit sig drivas som får till valurnorna, för att på pa
rollen: svenskt språk och svensk kultur, rösta in några överklassare till 
lantdagen. Och dock är denna befolknings kunskap i svenska språket 
inskränkt till ett mycket begränsat antal ord; och kulturen represente
ras av - ja säg det den som kan. 

Följande år tas samma tema upp till behandling i två lån
ga ledare den 11 och 18 mars, av vilka den första egentligen 
är ett referat av en av lantdagsmannen William Lundström 
skriven artikel i Folktribunen, som är intressant såtillvida, 
att den söker förklara finlandssvenskarnas bristande intres
se för arbetarrörelsen utifrån deras faktiska situation. Så 
framhåller den t.ex., att den lägre svenska befolkningen i 
städerna till övervägande delen ännu bestod av hantverkare 
med gamla småborgartraditioner och en motsvarande små
borgerligt konservativ livssyn. På landsbygden åter - och 
här uppehåller sig Lundström företrädesvis vid södra Fin
land - präglades förhållandena av "herrgårds- och stor
bonde-hushållningen med dess torpare, drängar och statkar
lar jämte en lös befolkning utan bestämd eller varaktig sys
selsättning". Det var inom detta skikt socialismen tills vidare 
bäst hade vunnit terräng, men här stötte den på andra svå
righeter: 

Envar som i agitationssyfte berest den sydfinska landsbygden vet hur 
svårt det är att komma i direkt beröring med lantarbetarna. De jord
ägande kunna i kraft av den heliga äganderätten förhindra mötens av
hållande, och där sådana efter många svårigheter fås till stånd, utöva 
de genom sitt husbondevälde påtryckning på sina underhavande i syfte 
att avhålla dem från dessa möten, och där föreningar fås till stånd, ut
sättas de för häftig förföljelse från dc besuttnas sida. Det är mer än en 
förening som på detta sätt dödats. 

Men därtill kommer, säger Lundström på slutet, att dessa 
svenska arbetares egen förmåga är så ringa. Förklaringen till 
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detta finner han i deras tröghet och "nästan motvilja mot 
läsning" och inte minst i deras fullkomliga likgiltighet för 
allt som inte direkt berörde deras privata ekonomiska ange
lägenheter, vilket allt enligt Z. Topelius berodde på att "ny
länningen i herrarnas tjänst blivit undfallande och förlorat 
sin spänstighet". 

Den andra ledaren, som är osignerad men säkerligen skri
ven av Wiik, knyter några kommentarer till den första och 
dyker sedan omedelbart ner i väsentligheter: 

Ja väl, de motvärkande orsakerna äro icke svåra att finna. Vi måste 
då först ta i betraktande, att den svensktalande befolkningen överhu
vudtaget här i landet icke är stor och att en arbetarrörelse bland den 
därför nödvändigt måste hålla sig inom små och trånga gränser. Härav 
följer omedelbart, att den kraft vi kunna sätta med i spelet varit ringa 
och obetydlig. Det har aldrig kunnat bli tal om en massrörelse med all 
den styrka och kraft därmed följer. En rörelse av svenska arbetarrö
relsens ringa omfattning är nödvändigt icke blott jämförelsevis svagare 
än den finska, den är det också absolut taget. Det ligger helt visst nå
gonting i sig självt hämmande däri, att nödgas göra allt i så liten skala. 
Har det gällt att ge ut tidningar, broschyrer eller upprop, alltid har 
just den ringa upplagan och den därav följande dyrheten satt det stora 
hindret i vägen. Och då därtill sedan kommit, att vi opererat och arbe
tat bland de allra fattigaste av den svenska befolkningen, så bör det 
väl förstås och förklaras att här funnits svårigheter som varit oöverstig
liga. 

En rörelse som stöder sig på massverkan har små möjlig
heter, där just inga massor finns, är alltså kontentan av ar
tikeln, mot vars resonemang det knappast finns så mycket 
att invända. Redan efter den första artikeln hade tidningen 
för resten inbjudit sina läsare till en diskussion kring denna 
fråga. Någon diskussion blev det dock inte, vilket på sitt 
sätt belyser tillståndet inom förbundet vid denna tid. Detta 
tillstånd varade dessutom länge. Medan t.ex. partiet redan 
år 1911 började repa sig efter det bakslag som hade följt 
på det alltför våldsamma uppsvinget efter storstrejken, dröj
de det ända till1913 innan det började ljusna för förbundet, 
och också då var ljusningen endast partiell och begränsad 
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till Äboland, vilket f.ö. klart illustrerar Arbetets inflytande 

inom den närmaste omgivningen. 
Också bygdebreven ger upplysning om de svårigheter ar

betarrörelsen på svenskt håll hade att kämpa med. I början 

av 1910, då det åter var valtider, berättas t.ex. i många av 

dem, hur man från borgerligt håll sökte förhindra socialis

tiska valmöten och hur valnämnderna kontrollerade vem 

man röstade på. Det är naturligtvis svårt att veta, hur myc

ket sanning det låg i detta, men i de primitiva förhållanden 

som ännu rådde på vår landsbygd kan mycket ha förekom

mit som vore otänkbart i våra dagar. På rent svenska orter 

tycks valnämnderna mestadels ha varit sammansatta av idel 

folkpartister, vilket redan i sig kan ha gett anledning till 

mycket skvaller, om befogat eller inte är förstås svårt att 

avgöra. Annu så sent som 1917 tycks sådana ensidigt sam

mansatta valnämnder ha förekommit. Den 24 oktober be

rättas t.ex. i ett brev från Borgå-Tolkis, att arbetarna hade 

utsett två representanter till kontrollanter i vallokalen, men 

de tilläts aldrig fungera: 

Vi framhöll det orättmätiga och lagstridiga i att ett enda parti om

händerhar valförrättningen samt att ingenting borde hindra att tvänne 

kontrollanter befinner sig i vallokalen. Men det halp inte. Vi blev visa

de på dörren som om vi kommit för att stjäla ... 

Lokalskribenterna skyllde emellertid långtifrån alltid alla 

svårigheter på motståndarna. De kände i grunden den miljö 

de skildrade och visste nog, att orsakerna till de klena re

sultaten inte så sällan var att söka hos arbetarna själva. Så 

här låter det t.ex. i ett osignerat brev från Hangö den 25 feb

ruari 1910: 

HURU ARBETARNA HA DET VID HANG0 ÅNGSÅG. 

Till oss skrives: Som känt är strävar den arbetande klassen att få 

arbetstiden förkortad till åtta timmar. Men sågarena å härvarande 

Hangö ångsåg arbeta efter gammalt trälsystem 14-15 timmar om da

gen. Ty deras förman, som är en gammal poliskonstapel, har dem att 

arbeta efter en "ny" metod, som härstammar för 50 år tillbaka, då 



Arbetarrörelsen och finlandssvenskarna 117 

arbetarena behandlades som trälar. Ty dc följa icke med sin tid. Deras 
lön är en riktig svältlön, den blir efter normalarbetstid cirka 2 mark 
om dagen. Efter nuvarande löncförhållandcn och levnadskostnader 
måste ju detta betraktas som en stor oförrätt mot dessa arbetare. Ty 
arbetaren lever ej blott med sitt arbete, utan med sin arbetslön. 

Vems är felet? Det är både arbetarnas och deras förmans! Ty den 
senare tvingar dem att arbeta efter sin vilja och de å sin sida äro för 
fega att sammansluta sig med de andra för att förbättra sin ställning. 

Den 6 maj samma år skriver signaturen Anders Johan 
från Forsby såg: 

Innan jag slutar vill jag säga några ord i anledning av att ungdo
men här är så likgiltig för arbetarrörelsen. Det är ju så, men vi hava 
också andra som äro detsamma. Sällan se vi någon torpare eller stat
kar med i våra led eller möten. Må man blott höra hurudant tal de föra: 
låt socialisterna bråka bara, inte få de någåt bättre ändå, och en annan 
menar, att få de bättre, så nog får vi då också, fast aldrig vi bråkar. 
Där ser vi huru som fågeln skulle smaka bra, bara andra skulle skjuta 
och därtill steka den färdigt. 

Det var emellertid inte bara feghet och försiktighet som 
hindrade den politiska aktiviteten. Så här skriver t.ex. Kläm
tar-Janne i ett brev från Dalsbruk den 20 oktober 1911: 

Men brännvinet, se det har de intresse för. Se på dalsbrukarna bara. 
Och kortleken glömmer de ej heller. Kring den och flaskan hålla de 
nog kommunalstämma. Men när en riktig stämma är utlyst och arbe
tarue kunde med sina röster ge saken en riktig utgång, då hålla de sig 
nog borta. Visserligen ges det undantag i det ena som det andra avseen
det. Det finns folk som inte super och det finns kamrater som besöker 
stämmor, men när de äro så fåtaliga ha de det inte alltid så roligt. 

Liknande citat kunde plockas ur många brev, men det får 
räcka med dessa. Vad de avslöjar är förstås bara slöheten, 
likgiltigheten och rädslan hos enkla människor på det hela 
taget, men just sådant bildade ofta en motståndsmur av an
märkningsvärd styrka. 

Ett mera medvetet motstånd som vår svenska arbetarrö
relse hade att kämpa med möter oss i agitatorernas resebrev 
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till tidningen. Bakom exempelvis detta lyser prästinflytan
det med klar och stadig låga: 

Jag utsträckte min värksamhet till åtskilliga platser norr om Borgå, 
fast jag där på trakten kunde hålla endast ett föredrag, rästen var hus
agitation. Under en sådan fick jag veta, att på allra högsta ort, d.v.s. 
hos Gud, var man färdig med en vredesdom över socialisterna, så att 
den tiden var nära då "detta pack" får lära sig "kyssa riset". 

Detta är saxat ur John Hedbergs resebrev i Arbetet den 
5 januari 1912. Från år 1911 har vi emellertid ett resebrev 
av samma agitator, som det kan vara värt att citera litet 
mera ur, både därför att det är roligt och utgör ett utmärkt 
prov på Hedbergs temperamentsfulla skrivsätt och därför att 
det så bra illustrerar en dåtida agitators vedermödor. Det 
ingick i Arbetet den 11 augusti under rubriken När man 
driver ut djävlar med Belsebub. Här några avsnitt: 

Under mma färder och irrfärder härs och tvärs bland vänner och 
fiender, kom jag en vacker afton i land vid ett av den moderna feoda
lismens slavriken med det tvetydiga namnet "Skinnarvik". Själva nam
net inbjuder till små stilla betraktelser i mindre human riktning. Skin
narvik är ett vid havskusten beläget glasbruk, och det var för de på 
glasbruket bosatta arbetarna som jag rest för att hålla ett föredrag om 
den modärna arbetarrörelsen. För detta ändamål betingade jag mig rätt 
att få tala på en [på] glasbrukets område befintlig danslave, vilken 
disponerades av platsens ungdom. Tid utsattes och allt var klappat och 
klart, som jag i min enfald trodde. Men det visade sig att jag härvidlag 
hade gjort upp räkningen utan värden. Under en promenad kom jag 
att gå förbi kontoret, då jag ropades an, och meningen var nog att jag 
skulle förhöras. En aning sade mig och det övergick till visshet, att den 
som i denna komedi spelade titelrollen var ingen mer och ingen mind
re än överglasblåsaren, eller rättare diktatorn till, från och av skinnar
vik. 

Och så började spektaklet. Som jag ej är svag för avgudadyrkan då 
det gäller inskränkta arbetsgivare, kom nog frågor och svar i det när
maste att harmoniera med varandra. Det blev en fotografering i den 
högre stilen, där det ej gällde att så fördelaktigt som möjligt föreviga 
varandras materiella figurer, utan fastmer att exponera varandras 
själsliga egenskaper i så fula drag som det bara var möjligt. Ingressen 
var, att jag skulle fram med p a s s (H. var ju rikssvensk. AB :s anm.) 
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och så skulle jag redogöra för vem jag var och då ville jag att han 
skulle dokumentera sig som polis - vilket han naturligtvis inte kunde. 
Så fick passet sitta där det satt, och jag gjorde det uppenbart för herr 
diktatorn till, från och av Skinnarvik, att han mig veterligen icke var 
min biktfader, och så måste den taktiken övergivas. I stället fick jag 
veta, att jag var en egoist, och då jag kände honom på pulsen i samma 
riktning, så övergick anklagelsen till att jag var en sådan som icke 
ville arbeta utan i stället levde lättingens liv. Då jag med detsamma kom 
ihåg termen i killespelet "svinhugg går igen" och även gjorde bruk av 
den, klarade jag mig någorlunda. Anklagelserna fortgingo med, att jag 
var karaktärslös och att jag var kemiskt renad från kärlek till arbetar
na: följaktligen var min värksamhet ledd av mindre ädla bevekelse
grunder.---

Något föredrag skulle jag pa mga villkor få hålla där i närheten. 
Då jag gjorde honom uppmärksam på, att danslaven låg utom brukets 
område, förnekade han detta till en början, men som jag ihärdigt vid
höll min uppfattning lät han mig veta, att i alla fall var det han som 
disponerade över folket som skulle frekventera föreställningen, och om 
jag envist fasthöll min plan, skulle han omedelbart ordna om lavens 
nedrivande. 

Så fortgick uppträdet ännu en god stund, ända tills dispo
nenten tydligen fick nog och försvann in på kontoret: 

Och jag fann för gott att gå till mitt snälla värdfolk för att där få 
höra "vad dom han fäller över dem". Det var att inom två timmar så 
skulle socialisten och allt hans gepäck vara borta. Jag glömde att fråga 
om han befallde rummets särskilda desinfektion. 

Och så slutar Hedberg sin skildring med följande ord: 

Om resultatet av mitt besök i skinnarvik kan jag ej yttra mig, då jag 
inte fick tala - ja, inte ens gå på marken - landsvägen undantagen -
men i alla fall känner jag mig manad att säga: tack för hjälpen! Förty 
om man tjudrade en socialistapostel vid varje grindstolpe i Finland och 
insatte hjärnor av stål och lungor av koppar och begåvade honom med 
en överängels talförmåga, så kunde de alla tillsammans ej väcka folket 
så bra som brutala arbetsgivare göra det! 

"Res dig Finlands folk"! Avskaka dig först det moraliska oket -
rusdryckerna - sen det andliga oket och till sist det materiella oket. 
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Det är nästan så man hör, att det är en agitator som skri

ver, men skildringen behöver inte vara osann för det. Tvärt

om bestyrks den av ett annat resebrev från en annan agita

tor, infört i tidningen den 28 juni 1912. Det var August 

Halldin som på sommaren detta år reste omkring i Åboland 

och västra Nyland som kommissionär för Arbetet. Här ett 

utdrag ur hans brev: 

Det första stället jag kom till sedan jag reste från Åbo var Attu. Här 

var det omöjligt att få prenumeranter. Kungarna på Attu tillåter inga 

arbetartidningar, varken svenska eller finska, att komma till ön. Bro

schyrer såldes ett tjugotal. Ingen arbetarorganisation annat än en 

,konstitutionell" ungdomsförening finns där. Främmande personer få 

ej hysas. Till logi hade jag ett rum som förr tjänstgjort som smedja. 

Från Attu fortsattes färden över till Tolvsnäs och Wästankärr gårdar, 

men samma elände som på Attu. Man vågar inte prenumerera på arbe

tartidningar, ty den får respass som gör det. 

Från Kimito for jag till Skinnarvik. Herrn på Skinnarvik tycktes 

vara intresserad av min person och fastän han inte visste i vilket syfte 

jag kommit dit hade han bestyrt om att ett par ögon följde mig dagen 

igenom. K ven här blir tvångsförflyttning för den arbetare som vågar 

prenumerera på arbetartidningar. 

Å Strömma däremot blev jag mycket väl mottagen av sågägaren herr 

G. Hartman, som är en helt annan typ än dessa okunniga och dumdry

ga godsägare och fabriksdisponenter, som behandla sina underhavande 

som slavar och därtill yvas däröver. 

Det sista stycket andas nästan ett slags tacksamhet över 

att t.o.m. en socialistagitator någon enstaka gång kunde bli 

hyggligt bemött. Tyvärr var det ytterst sällan sådant hände. 

En kompakt fientlighet är i stället det som dominerar kon

takterna med motståndarlägret. Här ett upprop i tidningen 

som belyser detta: 

Då det på särskilda orter inträffat att il! villiga personer bemäktigat 

sig exemplar av "Arbetet" och förstört dem, innan de hunnit komma 

prenumeranterna till handa, så uppmanas alla, som på detta sätt bli 

utan sin tidning, att därom meddela till expeditionen, så att åtgärder 

må kunna vidtagas för de skyldigas befordrande till laga straff. 
(27. 10. 1911) 
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Sannolikt hade uppropet införts, därför att lokalskriben
terna inte så sällan klagade över uteblivna tidningar och 
också antydde, att det kunde vara fråga om medveten ska
degörelse. Att någon någonsin faktiskt skulle ha ställts till 
ansvar för sådant ser vi dock inte ens en skymt av i tidnin
gen. Inte förefaller det heller som om det med tiden hade 
blivit bättre. År 1915 heter det i direktionens årsberättelse: 

En tidning som Arbetet, som förfäktar åsikter, som står i strid med 

de besittande klassernas ekonomiska intressen, motarbetas av präster, 

folkskollärare, postfröknar på landsbygden m.fl., vilkas enda motstån

dare är kommissionärerna, som därför har ett tungt arbete för sig. 

Allt sådant var emellertid vanligt vid denna tid och för
klarar knappast, varför arbetarrörelsen hade så svårt att slå 
rot i det svenska Finland. Förklaringarna till detta måste 
sökas på annat håll. En av dem - och säkerligen den vik
tigaste - var, att den svenska nationalitetsrörelsen i och 
med Svenska Folkpartiets tillkomst kopplades ihop med 
svensk borgerlig politik. Den nationella vakthållningen fick 
därmed karaktären av en vakthållning också kring borger
ligt politiska ideal, och att ställa sig i opposition till dessa 
började samtidigt anses liktydigt med nationell fanflykt. De 
svenskar som inom arbetarrörelsen gjorde gemensam sak 
med finnarna, började som en följd härav stämplas som 
nationella renegater, vilket för dem själva kunde få både 
oroande och obehagliga konsekvenser. Också om det inte 
gick så långt, att de därigenom förlorade sina utkomstmöj
ligheter, blev de i alla fall moraliskt prickade av den all
männa opinionen i den svenska miljö de var hänvisade till 
att leva i. Sådant är svårt för vanligt folk att i längden ut
härda. 

Vilket starkt emotionellt hinder för finlandssvenskarnas 
radikalisering denna politiskt fungerande svenska nationa
lism faktiskt hade blivit, tycks vår dåtida svenska arbetar
rörelse dessutom inte riktigt ha insett. De små tendenser till 
nationalism som i ett tidigare skede hade kunnat spåras inom 
den själv, hade den skakat av sig med den med tiden allt 
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markantare orienteringen mot marxism och internationalism, 
och det kan ha trubbat av känslan för nationalismens effek
tivitet som politisk drivkraft. Inte minst kommer detta till 
synes i Arbetet, vars medarbetare benhårt höll på principen 
om nationalismen som en för det kapitalistiska samhället ty
pisk företeelse och redan därför stridande mot de socialistis
ka ideerna. 

I Arbetet luftades följaktligen inga nationella känslor, 
tvärtom angreps de var de än hamnade i synfältet. Ocli ef
tersom detta oftast befann sig i den närmaste omgivningen, 
var det oftast svenskarna som fick klä skott. Inte för att de 
var svenskar, men för att de av den svensknationella pro
pagandan utrustades med egenskaper, som tycktes ge dem 
alla tänkbara företräden framom deras finska landsmän och 
dessutom ett sådant försprång i bildning och kultur, att det 
för eviga tider tycktes predestinera dem för rollen som le
dande kulturskikt i landet. 

Det var förstås frestande att angripa sådant, om man inte 
själv anfäktades av några nationalromantiska griller. Men 
det var frestande också av andra orsaker. Svenskarna var 
ingen försvarslös minoritet vid denna tid, deras samhälls
positioner var i stor utsträckning orubbade, framför allt bil
dade de fortfarande det ekonomiskt ledande skiktet i lan
det, och de representerade slutligen politiskt den yttersta hö
gerflygeln. Det fanns från Arbetets synpunkt ingen orsak 
till hänsynsfullhet, men många till angrepp och kritik. 

Om det var opportunt med en sådan attityd samtidigt som 
man försökte värva proselyter för arbetarrörelsen just bland 
svenskarna, är en annan sak. De nationella känslorna var 
vid denna tid starkt överhettade och under sådana förhål
landen brukar förmågan till självkritik och självironi vara 
starkt nedsatt. Fredrik Valros reagerade i varje fall med ko
leriskt ursinne så länge han var med. Hans nationalism hade 
visserligen en ovanligt hög temperatur - han hamnade 
också till slut i Ostsvensk Samling - men hans sätt att rea
gera kan ändå på sitt sätt ha varit symptomatiskt. Åtmins
tone finns det skäl att misstänka, att Arbetets svala in-
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tresse för språkfrågan knappast skaffade den svenska arbe
tarrörelsen några nya anhängare. 

A v vad som här har sagts, bör dock ingen förledas att 
tro, att Arbetet flödar över av angrepp på vårt lands svens
kar. Nationalitetsfrågan var som sådan ingen första ran
gens fråga för arbetarrörelsen, och språkstriden avspeglar sig 
inte nämnvärt i Arbetets spalter. När den gör det, är det 
nästan enbart i presspolemiken. Egentligen finns det bara 
ett enda undantag och det är Arbetets julnummer 1910 som 
hade utformats till ett angrepp på "vår urgamla svenska 
kultur". Men mera därom i kapitlet om kulturstoff et. 

Däremot kan man säga, att Arbetet både ofta och gärna 
angrep Svenska Folkpartiet och de svenska borgarbladen. 
Eftersom tidningen själv var svensk och företrädde den 
svenska arbetarrörelsen, betraktade den helt naturligt den 
svenska borgerligheten som sin speciella motståndare. Exem
pel härpå kommer i det följande att dyka fram ideligen. 
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skillnaden mellan tidig och modern arbetarpress är vä

sentlig. Inte bara i den meningen, att den senare genom

gående är mer hyfsad i tonen, den ger också mycket större 

utrymme åt nyheter och dagsaktualiteter, både politiska och 

andra. De gamla arbetartidningarna betraktade det som sin 

huvuduppgift att propagera för ideer eller - som de själva 

uttryckte det - att sprida upplysning. 

Denna uppgift var tvåfaldig, det gällde både att avslöja 

och att profetera. Det som skulle avslöjas var givetvis orätt

färdigheten i de rådande samhällsförhållandena - en från 

journalistisk synpunkt ofta avundsvärt lätt uppgift. Miss

förhållandena och orättvisorna, både de från tidigare sekler 

ärvda och de nytillkomna låg i så öppen dag, att de inte 

behövde framletas. Också utfattiga arbetaravisor kunde där

för via notiser, handplockade i den närmaste omgivningen, 

hålla sig med ett slags socialreportage som trots sina ibland 

uppenbara propagandistiska överdrifter ännu den dag i dag 

verkar som avslöjare. Det är nämligen inte svårt att se, att 

överdrifterna mest ligger i de yviga deklamationerna och 

inte i själva stoffet, som oftast är verkligt nog. 

Det är emellertid inte endast skärpan i samhällskritiken 

som skiljer de gamla arbetaravisorna från de moderna, utan 

också det ideologiska stoffet och inte minst dess rikliga 

frekvens. Alla gamla arbetartidningar med självaktning pub

licerade "upplysningsartiklar", i vilka den socialistiska ideo

login presenterades. Hade man inte tillgång till egna, tydde 
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man sig till cirkulärartiklar, ofta av utländskt ursprung. 
Mycket anlitade "ideologer" var t.ex. dansken Gustaf Bang, 
holländaren Anton Pannecoek och inte minst Parvus, pseu
donym för den gåtfulla ryssen Alexander Helphand:34). Ock
så i Arbetet hittar vi artiklar av dessa och flera andra, dock 
inte särskilt ofta under de första åren. Wiik och Lindström 
och i viss mån Hilden gjorde nämligen tidningen relativt 
självförsörjande i fråga om ideologiskt stoff, och deras ar
tiklar klarar sig utmärkt vid en jämförelse med de utländs
ka. 

Den sociala miljön 

Vid en framställning av Arbetet i dess olika egenskaper 
av kamporgan kan det vara lämpligast att börja med det 
egentliga socialstoffet. sådant hittar vi i snart sagt varje 
nummer av tidningen, om inte annorstädes så i varje fall i no
tismaterialet. Detta saxades oftast ur de finska arbetarbladen 
och återgavs väl mestadels i direkt översättning. Visserligen 
säger Wiik i en promemoria som han sände Åhlström när 
denna år 1917 blev Arbetets redaktör: "Fyren gav en gång 
om oss omdömet, att vår jävulskhet lyser fram t.o.m. ur 
varje notis. Så borde det vara" .35) Så var det emellertid inte 
generellt sett, utom under Helsingforsredaktionens startår 
1910. Särskilt beklagansvärt är detta inte heller, om man 
ser till resultaten just detta år. De nya redaktörernas ambi
tioner att pressa in samhällskritik t.o.m. i alla möjliga strunt
notiser verkar ibland åtskilligt ansträngda, och den tydligen 
hett åtrådda djävulsglorian har åtminstone eftervärlden 
lite svårt att upptäcka. Som tur var tröttnade också redaktö
rerna själva snart på jargongen. 

Om alltså Arbetets notismaterial allmänt taget knappast 
skiljer sig från andra tidningars, hände det dock att åtskil
liga notiser gavs vad Wiik kallade "en personlig turnyr" 
och - särskil t när de behandlade sociala ämnen - försågs 
med ironiskt eller propagandistiskt tillspetsade reflexioner. 
Här ett par exempel: 
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Å TER EN IHJKLPINAD. En ung tjänarinna, Fina Vi! janen, i Sast
mola Peipunkylä har berövat sig livet med karbolsyra. I hennes ficka 
fann man två brev, i vilka hon uppger att hennes husbondefolks omänsk
liga hårdhet och skamlöshet drivit henne i döden. 

De borgare, som få läsa härom, anse förmodligen att hon gjort det 
för att ge socialisterna någonting "att rida på". 

(29. 7. 1910). 

FOR LINDRANDE A V DEN RADANDE NODEN har frälsnings
armen hos guvernören anhållit att få i Esplanaden av snö uppföra en 
grupp, föreställande en fattig mor i naturlig storlek, brytande sin sista 
brödkant åt sina tvänne barn samt därinvid få placera en sparbössa för 
insamlande av bidrag åt de fattiga. En dövstum konstnär torde ha åtagit 
sig att modellera gruppen. 

Men i den rådande blidan kommer väl inte den där snögumman att 
bli mera långlivad än överklassens välgörenhetsiver. 

(20. l. 1911). 

Arbetets miljöstoff inskränker sig dock inte till smånotiser 
och sådant. Det förekommer i riklig mängd genom alla åren 
i det kommunala reportaget från Helsingfors och Åbo, i 
Wiiks otaliga Helsingforsbrev, i talrika artiklar och kåserier, 
främst signerade av Borg, i åtskilliga brev och rapporter 
från landsbygdens bruksorter och slutligen också i en del 
verkliga socialreportage. Minst hittar vi det beklagligt nog 
i breven från den rena landsbygden. 

De exempel som här kommer att presenteras, utgör en för
svinnande liten del av detta material och är på måfå ploc
kade ur olika årgångar med en viss variation som rättesnöre. 
Innan vi alls övergår till dem, är det kanske dock skäl att 
skissera upp den bakgrund mot vilken de skall ses. 

Finland var i början av vårt århundrade ännu föga indu
strialiserat. Av landets knappt 3 miljoner invånare år 191 O 
var i runt tal 2 511 000 eller 85,3 procent bosatta på lands
bygden, medan endast 432 000 eller 14,7 procent bodde i 
städerna. A v landsborna åter hade 1 962 000 på ett eller 
annat sätt sin utkomst av jord- och skogsbruk, medan något 
över en halv miljon var sysselsatta inom industri och hant
verk, handel, kommunikationer, tjänstebefattningar o.dyl.36) 

Vårt land var m.a.o. ännu på 191 O-talet ett typiskt bon-
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desamhälle. Detta betyder emellertid inte, att alla de 
1 962 000 som räknades till den egentliga jordbruksbefolk
ningen också var bönder. Majoriteten av dem utgjordes 
tvärtom av obesuttna, dels torpare, dels - och detta gäller 
huvudparten - backstugusittare och med dem jämställda, 
d.v.s. folk som drog sig fram på tillfälligt arbete och om 
vilka man egentligen inte riktigt vet, hur de levde. 

Denna massfattigdom präglade hela den dåtida samhälls
miljön, inte bara på landsbygden, utan också i städerna. I 
den takt dessa industrialiserades började de nämligen fun
gera som magneter, som drog till sig folk från landsbygden, 
folk som sökte arbete eller kanske bara bytte miljö i hopp 
om att i städernas "överflöd" bättre kunna klara livhanken. 
Utbudet på arbetskraft var följaktligen obegränsat, och det 
höll lönerna och levnadsstandarden nere. De som inte fick 
något arbete föll fattigvården till last, och de var många. 
Städernas fattigvårdsbudgeter började svälla trots tappra 
försök att hålla dem smala. Tapperheten gick alltid ut över 
de hjälpbehövande. Sådana fanns det för resten också inom 
andra folkgrupper än den egentliga slumbefolkningen. Med 
varje vinter följde säsongarbetslöshet, särskilt inom bygg
nadsindustrin och med den jämförliga branscher. Varje låg
konjunktur kastade omedelbart tusentals arbetare in i ar
betslöshetens elände, visserligen en känd företeelse också i 
våra dagar, men numera lindrat med helt andra stödåtgär
der än då. 

Landet levde i en brytningstid, ekonomiskt, socialt och 
inte minst mentalt. Hela samhällsmiljön var i mångt och 
mycket ett arv från det gamla ståndssamhället, människor
na hade ännu inte lärt sig tänka om. De som hade börjat 
- främst socialisterna - betraktades som bråkstakar och 
vettvillingar. Också de var dock fortfarande ganska yrvak
na, och bakom deras mestadels karska och självmedvetna 
attityder dolde sig ofta stor osäkerhet om både mål och me
del. 

År 1909 rådde lågkonjunktur och svår arbetslöshet i hela 
vårt land, och detta kom att i hög grad prägla Arbetet under 
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dess första utgivningsår. I snart sagt varje nummer får vi 
läsa om arbetsinställelser, arbetslöshetsmöten och stora ar
betslöshetsdemonstrationer i Helsingfors, Åbo och Tammer
fors. Arbetslösheten bildar också bakgrunden till den hän
delse, varmed vi skall inleda skildringen av Arbetets miljö
stoff. Jämfört med mycket annat är den kanske inte så 
märkvärdig, men den ger en inblick i den dåtida socialistiska 
tankevärlden som kan vara av ett visst intresse att lära sig 
förstå. 

Den 26 november ingick i tidningen på första sidan en ar
tikel av Georg Boldt, vari denne på ett visserligen mycket 
försynt sätt gick till angrepp mot Musikaliska Sällskapet i 
Åbo för att detta av notiser i tidningarna att döma hade an
hållit om ett kommunalt understöd på 20.000 mk för sin 
musikensemble, som fungerade som Åbo stadsorkester. Till 
dennas underhåll hade staden visserligen också tidigare bi
dragit, men den äskade summan var betydligt större än förr 
och stack väl därför i ögonen, särskilt som den äskades un
der en mycket svår arbetslöshetsvinter. Boldt skriver: 

Vad vi ville framhålla är det principiellt oriktiga uti att vårt sam
hälle anser sig ha rätt att av det allmännas medel anslå stora summor 
för tillgodoseendet av ett estetiskt intresse hos överklassen samtidigt 
som detta samhälles tongivande och beslutande män icke anse kommu
nen äga medel att i tider av arbetsbrist bispringa det nödlidande pro
letariatet, samtidigt som stadens "konsuler" motsätta sig uppförandet 
av billiga arbetarbostäder och förkasta förslaget om åtgärders vidta
gande för bekämpande av tuberkulosen, som särskilt bland dc sämre 
lottade samhällsklasserna kräver fruktansvärt talrika offer. Detta är 
- säger jag - icke överstämmande med rättfärdighetens krav. 

Detta var emellertid bara en stilla förpostfäktning. Den 3 
december följde det egentliga angreppet i form av en artikel 
på ledande plats under rubriken Från det kommunala van
styrets område och försedd med inte mindre än fem under
rubriker. Artikeln var föranledd av att drätselkammarens 
budgetförslag för 191 O nu hade offentliggjorts och att man 
därav kunde se, att den förordade anslaget, trots att den 
tydligen "hyst betänkligheter i följd av det mindre gynn-
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samma förhållande stadens inkomster och utgifter komma 
att stå till varandra år 191 O". Av allt att döma hade det in
te heller gått med mindre än att andra utgiftsposter i mot
svarande grad minskades, och den som lättast gick att mins
ka var - och det var detta som utlöste tidningens raseri -
fattigvårdens, som fick avstå över 10.500 mk. 

Händelsen behandlades av Arbetet närmast som en skan
dal och det ekade länge efter den i spalterna. Mest drastiskt 
skrev som vanligt Janne Ojala i ett kåseri, Brev till majestäts
förbrytaren, vari han för Ludvig Lindström som just då satt 
inburad för sitt majestätsbrott, berättade om vad som hade 
tilldragit sig i yttervärlden. Avsnittet om MS lyder (man bör 
kanske veta, att det främst var matkontot vid fattiginrätt
ningarna som hade skurits ner): 

Musikaliska Sällskapet skall få sina 20.000. Du kan vara glad att du 

får sitta på länefängelset, ty vår drätselkammare lär ej ha makt att 

minska "matkontot" därstädes. Annat hade det varit om du suttit på 

fattighuset, eller på arbetsinrättningen, eller på gamla fattiggården, el

ler varit sjuk och medellös, ty då hade en del av din matportion gått 

åt till musikaliska sällskapet. Dessa herrar äro ej längre nöjda med sin 

wisky-grogg eller scherry-kobbel, de vilja även ha med av den kända, 

feta spisen från våra fattiginrättningar. Nåja, låt dem få den. Vi skola 
icke sätta oss upp emot dem som herren och svenska folkpartiet satt att 

styra oss i jämmerdalen. 

Naturligtvis hade stridsrop av det här slaget ingen prak
tisk betydelse. Musikaliska Sällskapet fick sina 20.000, det 
kommunala anslaget höjdes t.o.m. ytterligare under de två 
följande åren37). Som sådan är denna händelse inte heller 
särskilt remarkabel, och den har relaterats här endast som 
exempel på den sorts journalistik, som på sitt sätt kom att 
fixera vissa allmänuppfattningar på vardera sidan om barri
kaden. På den borgerliga lärde man sig snart rynka ögon
brynen åt den anstormande massobildningen, bland arbe
tarna att morra åt herrarnas kultur som de fattiga måste be
tala. Vem som slutligen skapade denna kulturfientlighet kan 
diskuteras. 

9 
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Säkert är att de fattiga av stadens myndigheter inte be
traktades med särskilt blida ögon. Deras öde ansågs ofta 
helt enkelt som självförvållat och att obegränsat ösa pen
gar över dem därför som oförnuftig kommunalpolitik. "Vem 
fan har bett dem vara fattiga, som förra konsuln och stads
fullmäktigen sa". 

Citatet är hämtat ur ett kåseri av Farbror Anders om 
Fattighuskostnader, infört i tidningen den 21 januari 1910 
och värt att citera litet mera ur, trots att det mesta blir citat 
av ett annat citat. Borg skriver: 

Det finns ingen inrättning i vår goda stad, som så länkat stadens 
fäders uppmärksamhet vid sig som fattigvården. Varje år klagar än den 
ena än den andra av fäderna att de fattiga kosta för mycket. Nu för en 
vecka sen var det unnat åt fattigläkaren och medlemmen av fattigvårds
styrelsen hr medicine doktor Tollct, att inför fullmäktige framlägga sina 
bekymmer i anledning av dc höga kostnader fattigvården drager. Fä
derna instämde samt och synnerligen, men ingen av dem kunde på rak 
arm komma fram med något förslag, som skulle råda bot på dyrheten. 
Ty ingen av stadsfullmäktige har att stöda sig på den erfarenheten, som 
en vistelse på fattiggården som hjon skulle medfört, ej heller har någon 
av fäderna studerat inrättningen i tanke att möjligen få gratis logi där 
på gamla dar. 

Nu skall en komite granska om inte kostnaderna kunde neddrivas. 
Jag för min del har inte något förtroende till komiteer, utan tycker att 
stadsfullmäktige helt rätt och slätt skulle kunna besluta emellan att 
lägga hjonen på auktion eller uppta den fattigvårdsförordning, som 
Charles Dickens beskriver i "Oliver Twist". Dessa två alternativ stämma 
ändå bäst överens med herrar stadsfullmäktiges åsikter om fattigvår
dens ordnande så billigt som möjligt, och med systemet fattigläkare m.m. 

Herr Dickens bekantgör oss med en mycket välordnad fattigvård. Han 
skriver: Direktionens medlemmar voro mycket visa, djupsinniga och 
filosofiska män, och då de råkade fästa sin uppmärksamhet vid fattig
huset, upptäckte de genast något, som vanliga dödliga aldrig skulle ha 
insett, nämligen att de fattiga trivdes där! Det var ju ett riktigt för
lustelseställe för fattigfolk, ett värdshus, där man ej behövde betala -
gratis frukost, middag, te och kvällsvard hela året runt. "Åhå"! utro
pade direktionen och smålog klippskt, "det där skola vi snart sätta p 
för". Och de införde den ordningen, att fattigt folk skulle få välja -
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Walter Borg 

ty gudbevars väl, de ville naturligtvis inte tvinga någon - mellan att 
svälta ihjäl på fattighuset steg för steg eller på en gång utanför det
samma. De ackorderade med vattenledningsvärket om, att det skulle le
vereras en obegränsad mängd vatten, och med en mjölhandlare om att 
vid vissa tider av året leverera en liten kvantitet havre mjöl, varefter 
de bestodo tre mål tunn havre soppa om dagen, en lök två gånger i 
veckan och en halv brödkaka varje söndag. Dessutom vidtogo de åt
skilliga andra kloka och människoälskande bestämmelser, som det är 
onödigt att här uppräkna. Men all hjälp var hädanefter oskiljaktigt 
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förenad med fattighuset och havrevällingen, och det skrämde folk. Den 
nya ordningen trädde i värksamhet. 

Till en början blev den lite dyrbar på grund av begravningsentrepre
nörens räkningar och nödvändigheten att låta ta in alla fattighjonens 
kläder, ty efter ett par veckors havresoppsdiet flaxade kläderna lösa 
omkring deras utmärglade, hopkrympta gestalter. Men hjonens antal 
krympte i samma proportion som deras kroppar, och direktionen var 
förtjust. 

Ja, detta tycker jag är ett gott förslag till recept på fattigvård, som 
kommer att kosta litet och har samtidigt den fördelen med sig, att vid 
nedbringade fattigvårdskostnader kan stadens fäder anslå mera medel 
åt musikaliska sällskapet och för sådana nyttiga utgifter som resekost
nader världen runt för att studera hur en apparat skall kunna inrättas 
vid bron nedanför packhuset, som bättre än fabriksskorstenarna kan vi
sa vad vind det egentligen bör blåsa i ån, vid Åttkanten och på Bäck
holmsfjärden - - -

Det bör kanske sägas, att Oliver Twist utkom tre år efter 
den engelska fattigvårdslagen av 1834 och att den här cite
rade fattighusskildringen tydligen anspelar på den. Denna 
lag blev nämligen vida beryktad för sin kalla omänsklighet. 
För att nedbringa landets fattigvårdskostnader tillgrep den 
så drastiska medel, att den i själva verket kriminaliserade 
fattigdomen. Bl.a. avskaffade den alla former av öppen fat
tigvård och de nödlidande hänvisades till fattighus där för
hållandena i avskräckande syfte gjordes så hemska, att de 
av folket döptes till "fattiglagsbastiljer" och "skräckens 
hus".38) 

Vad som i detta' sammanhang intresserar är, att den kom
mittt~, som kåseriet talar om och som tillsattes för att grunna 
ut, hur utgifterna för fattigvården i Åbo skulle kunna ned
bringas, faktiskt hänvisade - år 1910 alltså! - till denna 
engelska fattigvårdslag som till ett efterföljansvärt exem
pel.39) (Det bör dock sägas, att det fattigvårdsreglemente 
som efter flera års kommittegrubbel slutligen såg dagens 
ljus, inte gestaltades efter denna modell). 

Det förefaller alltså som om Borg hade känt Åbo stads 
goda borgare. Därom vittnar också följande lilla kåseri av 
den 20 maj samma år: 
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DÅ EN FATTIGVÅRDSDIREKTOR SKALL UTSES I ÅBO 

Fattigvårdsstyrelsen föreslår i första rummet polismästar Vestman 
och i andra rummet ordföranden i fattigvårdsstyrelsen i Tammerfors hr 
Lindberg. 

Hr V :s meriter för platsen ifråga består av: 
Ordnar: Stanislaiordens III kl. 1885, S:t Anneordens III kl. 1893, sil

vermedalj till åminnelse av Alexander III :s regering 1896, St Stanislai
ordens II kl. 1903, briljanterad ring 1904 samt intyg av guvernören N. 
Borgenström över berömlig nit och arbetsamhet i senast innehavd tjäns
tebefattning (polismästarbefattningen). 

Herr Lindbergs meriter utgöras av ett mångårigt välvitsordat arbete 
inom barnuppfostran och fattigvårdens område, om vilket fattigvårds
inspektören Helsingius säger att hr L, "i tjänsten ådagalagt ett syn
nerligt intresse, samvetsgrannhet och god ordning samt sällspord flit". 

Vi kunna slå vad om att hr Vestman av stadfullmäktige utses till 
posten ifråga, ty liksom sabelherrar äro mycket skickade att som sena
torer styra det finska folket, så är ock en sabelherre (som dessutom varit 
polismästare) mycket skickad att styra fattighjonen i Åbo stads gamla 
och nya fattiggårdar. 

Det blev Vestman som fick tjänsten, vilket dock inte 
var så svårt att förutse, eftersom befattningar av detta slag 
tycks ha betraktats som reträttplatser för gammalt militär
och polisbefäl.40) Vestman var både det ena och det andra, 
innan han blev polismästare hade han varit officer. 

Detta var f.ö. inte heller enda gången han kom att figu
rera i tidningen. Den 8 oktober 1912 hittar vi honom i en 
lång notis under rubriken Åbo Fattigvård under militärrege
mente, där det berättas om en kvinna som hade gjort ett 
självmordsförsök genom att kasta sig i Aura å. Hon hade 
besökt fattigvårdskansliet för att anhålla om understöd, men 
blivit avvisad, emedan hennes man, som varit arbetslös, nu 
erhållit arbete. Med detta förhöll det sig dock så att det 
var högst tillfälligt och knappast skulle räcka mer än några 
timmar. Tidningen, som vitsordar familjen som "hyggligt 
folk" kommenterar det snabbt indragna bidraget sålunda: 

Det behövdes inte mer för att f.d. översten och f.d. polismästaren, nu
varande fattigvårdsdirektören Westman skulle avvisa den hjälpsökande 
modern till 6 minderåriga barn. - - - Men det är väl som det skall 
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vara, eftersom kasernen och poliskammaren ansetts vara lämpliga för
skolor för föreståndarskapet. 

Det var emellertid inte bara i Äbo som fattigvårdskostna
derna var en nagel i ögat på kommunens fäder. I landets hu.
vudstad stod det inte bättre till, vilket vi upprepade gånger 
blir upplysta om i Arbetets spalter, bl.a. i en förstasidesarti
kel den l O mars 191 O, rubricerad Helsingfors "fattigvård". 
Den börjar: 

Fattigvårdsinspektören G. A. Helsingius för som känt sen en tid till
baka en hård kamp för att förmå Helsingfors oefterrättliga fattigvårds
styrelse att i någon mån fullgöra sina skyldigheter. Nyss har herr H. 
till guvernören inlämnat en ny skrivelse i ämnet, vartill han tvungits 
genom fattigvårdsstyrelsens underlåtenhet att vidtaga de reformer han 
redan i december påyrkat. På hans uppmaning har fattigvärdsinspek
törerna Malmberg och Sarlin besökt 34 understödstagande familjer, och 
rörande dessa besök meddelas ett och annat av intresse. 

Som exempel anförs sedan en 44-årig skomakare, helt ar
betsoför till följd av svår sjukdom och med sjuklig hustru 
och sex minderåriga barn, ett fall bland många liknande och 
därför inte i och för sig uppseendeväckande. Det som hade 
väckt instruktörernas uppmärksamhet var i stället ett två 
veckor gammalt medicinrecept som skomakarn inte haft 
möjlighet att lösa ut och inte heller vågat gå till fattigvårds
byrån med, emedan han var nervklen och inte stod ut med 
"de hårda ord man å byrån får höra eller över huvud det 
bemötande som där kommer hjälpbehövande till del". De 
båda instruktörerna hade för resten i många hem fått höra 
att man inte vågade sig till fattigvårdsbyrån för "därifrån 
blir man bara utkörd". Också i övrigt innehöll Helsingius 
skrivelse "en fruktansvärd kritik av hela Helsingfors fat
tigvårdsväsen", som tydligen var baserat på principen, att 
det skulle kosta så litet som möjligt och vars funktionärer 
därför uppmuntrades till sparsamhet med beröm över små 
utgiftsbudgeter. Tidningen kommenterar: 
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A v denna hr Helsingius skrivelse framgår med förfärande tydlighet, 
vilket öde våra understödstagare äro underkastade. 

Myndigheter, som med suveränt förakt sätta sig över de reform
förslag, som landets främsta kapacitet på området framställer; myn
digheter som låta de fattiga frysa och svälta för att kunna brösta sig 
över sin sparsamhet; tjänstemän som njuta lön för att fylla sina åliggan
den, men göra det på ett sätt, att de fattiga icke v å g a vända sig till 
dem av fruktan för att bli utkörda under en skur av ovett! Det är väl 
för lindrigt att säga, att denna fattigvård står hundra år efter sin tid; 
förhållandrn, sådana som de skildrade, skulle icke under n å g o n tid 
försvara sin plats. 

Stod det illa till i städerna, så var det ännu värre på lands
bygden. Tidens vanligaste vårdform var ju utackordering av 
fattighjonen, stipulerad redan i vårt lands första fattigvårds
lag av år 1852 med samhällets understödsplikt som fastsla
gen grundtanke. Men vad hjälpte det, vad de lagkloka stipu
lerade, när det sedan gammalt fanns "vårdformer" som med 
litet smidighet gick att tillämpa också inom den nya lagens 
ram. Två av dem var rotegången och fattigauktionerna, bå
da tillämpade långt in på vårt eget århundrade. Särskilt om 
fattigauktioner berättar de gamla arbetartidningarna inte så 
sällan, vi hittar dem också i Arbetet, oftast i form av klipp 
ur finska arbetartidningar. Den 12 januari 1912 berättar 
tidningen t.ex. om en änka i Kon:tiolax, vars tre barn kom
munen beslöt sälja på auktion när hon anhöll om fattig
understöd till deras uppehälle. Auktionen kom också till 
stånd, men ingen hade hjärta att ropa in barnen från den 
gråtande modern, som dock av förtvivlan förlorade förstån
det. Den 2 februari samma år berättar tidningen i en ny no
tis om en kvinna i Kank'åanpää, vars man hade förlupit fa
miljen och som faktiskt förlorade sina fyra barn vid en fat
tigauktion. K v innan hade sedan försvunnit, ingen visste 
vart. Tidningens kommentar till den ena notisen lyder: 
"Dessa skändliga fattigvårdsförhållanden tigas ihjäl av vå
ra borgartidningar, som nu ha sina bekymmer huru de skola 
få pängar till teatrar och orkestrar för överklassens höga 
nöjen." 

Den 19 januari 1912 får vi också i en notis i tidningen 
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veta, att våra fattigauktioner hade uppmärksammats t.o.m. 
i ryska tidningar, vilket hade föranlett Hufvudstadsbladet 
att förneka deras förekomst. Arbetet hävdar å sin sida att 
de fortfarande förekom och frågar, om Hbl trodde att man 
fick dem att försvinna genom att tiga ihjäl dem. Det är emel
lertid möjligt att Hbl hade sin uppgift av Helsingius själv. 
Den 28 november 1913 hittar vi nämligen en notis i Arbetet 
om att denne, efter att tidigare ha bestridit att fattigauktio
ner fortfarande förekom, numera i brev till kommunernas 
fattigvårdsstyrelser hade förbjudit dem. 

Om detta sedan hjälpte är en annan sak. Också senare hit
tar vi notiser om fattigauktioner i tidningen, t.ex. den 5 ja
nuari 1915, då den med Kansan Lehti som källa berättar om 
en auktion i Längelmäki, där alla i kommunens vård befint
liga barn och åldringar på en gång bortauktionerades. Det 
är som att läsa om en slavmarknad, "Jämfört med tidigare 
år var auktionen särdeles livlig .... De vilka man hälst 
ville ha, var i synnerhet flickor och gossar över tio år, som 
bönderna behöver till pigor och drängar". 

Utom utackorderingen med vidhängande rotegång och 
fattigauktioner fanns det emellertid också på landsbygden 
fattighus eller fattiggårdar för de medellösa, om än knap
past i alla kommuner och långt ifrån alltid i form av spe
ciellt för ändamålet uppförda anstalter. Det var dessa in
rättningar som skapade den ihållande skräck för fattighu
set man intill sen tid kunnat iaktta hos gamla människor, 
särskilt på landsbygden. Att hamna på fattighuset var näm
ligen ännu i seklets början detsamma som att bli socialt 
avlivad och lekamligen prisgiven åt ett kommunalt godtycke 
av ibland mycket upprörande art. Följande skildring från 
Pockar by i Lappträsk, hämtad ur ett resebrev av August 
Halldin och infört i tidningen den 3 mars 1914, ger kanske 
en viss föreställning om hur det kunde vara (i detta fall var 
fattighjonen tydligen inhysta i en utrangerad stuga): 

Det berättas hurusom i samma by för par m~nader sedan, d~ prästen 
kom p~ sjukbesök till ett av kommunens "välv~rdade" fattighjon, golvet 
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brast och svartrocken ramlade ned i källaren. Vid närmare undersökning 
fann prästen att gummorna hade brett halm kring väggarna för att ute
stänga den värsta kölden och snön. Själv blev jag vittne till vilket elän
de dessa gamla människor måste dväljas under. För att utestänga dra
get hade de spikat säckar för halva fönstret, deras kläder och möbler 
var av det enklaste slag man kan tänka sig. Snälla herrn, ge en slant, 
jag är socknens fattighjon, bad en gammal 80 årig gumma. 

Arbetets socialstoff inskränker sig ingalunda till att belysa 
enbart fattigvårdsförhållandena. Särskilt Borg behandlade 
ofta i sina artiklar och kåserier vardagsliv och levnadsför
hållandena inom olika folk- och yrkesgrupper på ett levan
de och engagerande sätt. Här ett exempel från den 9 decem
ber 1910: 

KVINNOR SOM HAMNARBETARE 

Kvinnor i stuveri- och hamnarbete torde mig veterligen endast före
kommit i större utsträckning i kuststäderna på ömse sidor av Botten
havet. Under mina pojkår i Wasa var kvinnoarbetet i hamnarna mycket 
vanligt och särskilt voro en mängd kvinnor höstetid, då havreexporten 
var i full gång, sysselsatta med att "trampa havran" ombord på havre
lastade danska skonertar - ett smutsigt och otäckt arbete, till vilkets 
utförande fartygsbefälhavarena utvalde de allra billigaste arbetskrafter 
som stod till buds. Jämte manliga kamrater buro kvinnor kolsäckar om 
70 a 80 kg vid lossning och lastning av kol. De voro också sysselsatta 
i fartygsrummen med skyffling och utförde i de flesta fall samma ar
bete som männen, men mot en betydligt lägre timpänning. Jag kom 
mycket ofta i beröring med den tidens hamnarbetare, genom att jag 
dagligen förde mat åt en släkting, som var förman och hade under sig 
en mängd hamnarbetare, män och kvinnor. De i hamnen arbetande 
medlemmarna av det täcka könet voro allt annat än täcka. De rökte 
och svuro och söpo som bästa manliga kamrat, och arbetsdräkten be
stod av en mängd lump, den ena trasan på den andra. Jag förstod den 
tiden icke innebörden av vad som försiggick kring mig på skutorna, 
men efteråt, sen livet gett lärdom, blev det nog klart för mig att de 
kvinnliga hamnarbetarne ingalunda voro några helgon, utan snarare 
motsatsen. Och mera sedligt förfallna varelser än dessa kvinnor voro, 
torde knappast kunna påträffas. Detta är för övrigt ett sakförhållande, 
som allmänt iakttagits och vid Sjömansmissionsföreningens möte år 1903, 
då frågan om det kvinnliga stuveriarbetet var föremål för diskussion, 
framhölls att de sedliga farorna voro så stora att landets rykte därav 
tagit skada. 
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Därefter berättar Borg om en undersökning av det kvinn
liga stuveriarbetet som hade företagits av Vita Bandet i 
Sverige, och fortsätter sedan: 

Jag har många gånger kommit att tänka på de kvinnliga sjåarna i min 
födelsestad Wasa för några årtionden sedan och deras djuriska liv, ja 
de stodo i många fall lägre än djur, då jag under det senaste året besökt 
Ättkanten (Åbo stads lastageplats). Här har nu också kvinnoarbetet 
vunnit insteg och en mängd kvinnor ses syssla såväl ombord på fartygen 
som i land. Det är det stora stuveribolaget som övertagit Erikssons affä
rer, som under ledning av E. börjat taga kvinnoarbetet i anspråk. - -

Förhållandena inom hamnarbetets område å denna ort ha under de 
senaste åren varit allt annat än drägliga. Det gick så långt att arbetarna 
för några år sedan under hot om sträjk fick en arbetsförman avlägsnad, 
vilken begagnade så rått språk och uppträdde så utmanande att ingen 
i längden kunde lida det. Sedermera uppstod förväcktingar i anledning 
av det obegränsade nattarbetet, vilka slutade med att hamnarbetarna 
startade en egen stuveri affär: Ä bo hamnarbetares andelslag. Denna af
fär utsattes för bojkott av rederier och lastemottagare, varav följden 
blivit, att en stor del av arbetarna måste ge sig på nåd och onåd åt stu
var Eriksson och att andelslagets dagar torde vara räknade. Allt detta 
begagnar den segrande sig till fördel. Arbetarna äro förbjudna att bilda 
fackföreningar eller på annat sätt organisera sig. Ett sedefördärvande 
spionerisystem är infört, som kuschat till de enskilda arbetarna, att de 
måste finna sig i allt, om de vilja behålla arbetet. En stor del arbetare 
äro kasernerade och leva som djur, bland dem flertalet ester. Man kan 
lätt tänka sig i vilken miljö kvinnorna under sådana förhållanden be
finner sig och huru sedefördärvande det skall bli för dem. 

Som redan nämnts blev den egentliga landsbygden i någon 
mån försummad i Arbetets spalter. Det påtalades också av 
landsbygdsrepresen t an tern a vid förbundskongresserna, men 
däråt var väl inte så mycket att göra. En tidning som inte 
hade råd att hålla sig med en enda fast anställd redaktör, 
hade små möjligheter att åstadkomma landsbygdsreportage 
som hade krävt tid och pengar. Därtill kom att kretsen 
kring Arbetet var utpräglat urban och troligen föga insatt i 
lantliga förhållanden. Slutligen var det länge ont om lokala 
medarbetare på den rena landsbygden, man vågade kanske 
inte skriva också om man hade kunnat, vilket inte ens alltid 
var fallet. 
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Helt utan lantligt miljöstoff var tidningen dock inte. Här 
som exempel ett avsnitt ur ett brev från Pernå, kallat Sarv
laxbaronen och infört i tidningen den 9 augusti 1912. Den 
skrivande kallar sig Vägfarande, men kan lika väl vara en 
ortsbo: 

Allmänt känt är ju frälset Sarvlax och dess ägare "folkrepresentan
ten" och försvararen av den äktsvenska kulturen baronen von Born. 
Samma man, som förbjuder fattigt folk att plocka bär i hans vidsträck~ 
ta skogsmarker, som förbjuder sina ägna torpare att fiska i havet. Hit
tills ha torparna haft lov att ta sin husbehovsfisk från ett inom godsets 
område befintligt träsk, men från och med i höst blir även detta för
bjudet. Naturligtvis är jakt även något, vilket ej tillåtes. Bara förbud 
och stränghet över all måtta. "Jag behöver inte annat än dagsvärkare," 
lär vara v. B:s valspråk. Varje vägfarande skall nog lägga märke till 
den himmelsskriande kontrasten mellan hans äget prunkande slott och 
de usla kojor hans torpare bebo. Till godset bygges som bäst ett nytt 
slott, norra Sarvlax kallat; statarhustrurna togo anställning som bruks
bärerskor och förtjänade 2 mark 50 penni om dagen. Detta blev för 
starkt för v. B. som annars betalar endast en mark för kvinnodagsvär
ken. Stararhustrurna måste avstå från förtjänsten och valla nu godsets 
kalvar för ingenting. Detta har väckt stor förtrytelse bland godsets 
folk. Vad jag nu nämnt är småsaker och vardagligheter. 

Till landsbygden hörde emellertid också bruksorterna och 
en del andra industrisamhällen i Nyland och Åboland och 
från dem är rapporterna talrikare och fylligare. Här exem
pel på en bruksskildring ur Arbetets nummer av den 3 mars 
1914. Den är osignerad och k a n vara en översättning från 
finskan, men det förringar knappast dess värde som socialt 
dokument: 

FRÅN ETT PATRIARKALisKT STYRT SAMH~LLE 

Hur arbetarna har det vid Tykö bruk. 

I Bjärnå, invid sjöstranden och norr om Mathildedal ligger ett gam
malt järnbruk, som ägs av Tykö bruks Aktiebolag. Fabriken sysselsätter 
ett 50 tal arbetare och tillvärkar grövre järnvaror, lantbruksmaskiner 
o.dyl. 

Vid denna fabrik står arbetsgivaren ännu i det gamla patriarkaliska 
och som ideal av våra brukspatroner uppställda förhållandet till sina 
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arbetare. Arbetsförh[llandena är icke reglerade genom n[gra allmänna 
prisbestämmelser eller löner, utan r[der vad dem beträffar det största 
godtycke. Timlönen utg[r med 20-25 pi, undantag för par stycken 
smeder som erhaJler 30 pi. Vid ackordarbete bestämmer värkmästaren 
godtyckligt ackordpriset och kan t.o.m. under arbetets förlopp nedsätta 
det, om han tycker att arbetarna kommer sig till alltför stor inkomst. 
S[lunda hände, för att nämna ett exempel, att en arbetare skulle erh[lla 
för fräsning av bilar 10 pi per styck, om n[gra dagar nedsattes priset 
till 7 pi, s[ till 5 pi och sist och slutligen till 3 pi stycket allt under 
samma ackordarbetes fortg[ng, d[ chefskapet ans[g att arbetaren kom 
sig till alltför hög inkomst. S[ har det ocks[ hänt att man helt god
tyckligt minskat arbetarnas timantal vid likviden, d[ lönen ansetts ut
g[ med alltför stort belopp. Arbetarna erMller ingen lön för den tid 
som [tg[r till tillvärkning av arbetsredskapen, som blir bolagets ägen
dom, och vad detta betyder i en arbetares ekonomi inses d[ vi nämner 
att ända till 55 timmar [tg[tt för en arbetare att laga [t sig värktyg, 
för vilken tid bolaget icke ville ge honom en penni i ersättning. 

Vid en fabrik, där arbetarna är s[ d[ligt betalda som här, mhte na
turligtvis barnen s[ snart som möjligt drivas ut i grottekvarnen för att 
hjälpa till att h[lla hemmet ihop. Och barnen tas gärna emot av Tykö
bolaget. I fabriken sysselsättes 13-14-15-[ringar fr[n 6 p[ morgonen 
till 6 p[ kvällen med avbrott av en halvtimmes frukost och en timmes 
middagsrast, vilket ju innefattar grovt lagbrott, men häröver behöver 
man icke bekymra sig, ty n[gon yrkesinspektör har enligt [ platsen upp
födda arbetares pht[enden ännu aldrig satt sin fot inom fabriken ifr[ga, 
och troligen vet man ej ens att en fabrik sysselsätter ett femtiotal ar
betare vid Tykö. I detta sammanhang m[ det ännu nämnas om att de 
mindedriga pojkarna sysselsättas vid farliga maskiner och en har t.o.m. 
f[tt st[ och slägga dagen ![ng, vilket icke är ett arbete för barn och 
halvvuxna. 

Detta var en skildring av förhållandena vid ett litet bruk 
i en finsk trakt i Aboland. Låt oss komplettera den med en 
annan från ett stort bruk i en svensk trakt i samma landskap 
- Dalsbruk. Med denna bruksort stod Arbetet i intim kon
takt genom alla åren, härifrån inflöt talrika lokalbrev från 
många bygdeskribenter och härifrån har tidningen själv åt
minstone två fylliga reportage åren 1911 och 1912. Det se
nare reportaget är dessutom illustrerat med talrika tecknin
gar. 

Det är emellertid det från 1911 som intresserar mest. Det 
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ingick i tidningens julnummer den 15 december och är skri
vet av pseudonymen Vidar, som trots många ansträngningar 
inte har gått att identifiera.41) Reportaget är värt att återge 
in extenso: 

BILDER FRÅN DALSBRUK 

De giva oss slagg för malm 
och spark för vårt släp och slit, 
de tröska oss ut som halm 
och läska oss sen med sprit. 

Gustaf Fröding 

Det är en mörk kväll i november. Himlen hänger gråsvart över bruks
skorstenarna, och från det svarta däruppe silar ner ett sakta duggrägn. 
Vägarna äro bottenlösa av svart gyttja, bruksviken ligger svart som en 
avgrundssjö, i vilken det röda skenet, som står över stålvärket, glimmar 
som hägringar av en brand. Och från kolugnarna, vilka i en lång rad 
stå på vikens andra strand, stiger en stickande rök, som gör att själva 
rägnet smakar bränt och dropparna bilda en sotring, där de falla. Vä
garna från bruket till de byggnader, i vilka ingeniörerna och arbetsle
darna bo, belysas av små elektriska lampor, men där arbetames kasär
ner befinna sig, där är det mörkt som i graven. Det fordras mångårig 
vana för att en sådan kväll hitta fram över de väglösa bärgen och ge
nom de svartleriga sänkorna mellan dem. Och där måste arbetarne dra
ga fram, då de gå till och från arbetet. Långt innan man kan urskilja 
något, hör man då huru grova skor slamra mot hällarna och slinta, 
där gyttjan ligger blöt i en ränna, och så glida svarta skepnader förbi 
som skuggor och slukas så åter av mörkret. 

Men uppe på höjderna ruva de stora arbetarkasärnerna och stirra 
med sina otaliga gula ögon ut i det svarta. 

* 
Det finns även ljus en sådan kväll i Dalsbruk, men det får man söka 

på annat håll. Det finns inne i värkstäderna. I valsvärket strömmar det 
ut ur vällugnarnas gap tillsammans med en olidlig hetta, och då de vit
glödande järnstyckena föras till valsmaskinerna gnistrar det omkring 
dem, och det droppar liksom ljus på deras väg. Men överväldigande är 
ljuset i stålvärket, då smältugnarna tömmas. Då stålet flyter ur den 
väldiga ugnen ned i formarna bildar det en flod så lysande, att de stora 
båglamporna i taket se ut som ömkliga små dankar, och vad underligare 
är, de kasta riktiga skuggor i taket. Och när äntligen ljusfloden slutat 
rinna, är ögat fullständigt bländat för en lång stund. 

Ett målaröga tjusas naturligtvis av de väldiga ljuseffekterna, de svar-



142 Arbetet 

ta sotiga gestalterna, som likt avgrundsandar tyckas leka med eld och 
järn, det röda skenet från coquillerna, men för dem som arbeta är allt 
detta en värklighet av ett helt annat slag. Det betyder för dem ett tungt 
arbete i en olidlig hetta, ett arbete i ett kvävande damm, det är en kamp 
för der fattiga livet, för hustrun och barnen därhemma. 

Denna kamp har även satt sin outplånliga prägel på arbetarna. De 
äro hålögda, deras hy är grågrön och blek och ögonen speja oroligt 
under lugg. De äro vana att vakta sig för döden, som lurar på dem 
i skepnaden av heta järnstänger och stänk av smältande stål, och den
na vana att låta blicken irra omkring lämnar dem icke ens då de äro 
utom arbetet. Det finnes hos dem intet raskt och spänstigt, de äro led
brutna dragkampar, men det gäller bara att stå i selen så länge man 
förmår, ty efter arbetsdagen kommer fattighuset. 

Det är ett svart liv. 
Tidigt börjar dagen och sent slutar den. För valsvärkarna räcker 

knoget tolv timmar med halvannan timmes middagsrast. För de andra 
elva och en halv. En stor del av arbetarna äro delade i dag- och natt
skiften, och vid ombytet blir arbetsdagen mycket längre. Under så
dana förhållanden bli alla bildningskurser omöjliga. När dagen är slut 
måste man sova, och den, som har nattarbete, måste söka vila om da
gen. Då man hör berättas att Dalsbruksarbetarna älska spriten för
undrar man sig ingalunda, ty den enda gång då livet för dem liksom 
pulserar i en snabbare takt än vanligt, är då brännvinet låter dem 
glömma sitt elände. 

* 
Bärget i Dalsbruk innehåller inget mineral, och det är alltför sön

derdelat för att kunna användas till någonting. Det är fullkon1ligt vär
delöst, och därför har man byggt arbetarbostäderna på bärget. Den tan
ken att arbetarue behövt en jordfläck, där de kum1at odla en blom
ma eller en kappe potatis, har icke fallit bruksledningen in. Lika litet 
att man ändå borde få en väg till sitt hem att gå på i höstmörkret. 

Där bärget är som allra oländigast, där ligger arbetarkasärnerna. Av 
dem finnes det många olika slag, nya och gamla, träbyggnader och 
stenhus, men alla ha de åtminstone ett gemensamt drag - de äro så 
otrevliga som möjligt. 

De flästa av dem äro väldiga hus i ett par våningar. slaggstens
byggnaderna och de nyare trähusen ha trappuppgångarna inne i bygg
naden, de äldre trähusen däremot ha väldiga landgångar, som leda från 
marken ända upp till övre våningen. Långs vardera våningen löper 
vidare en träbalkong, till vilken landgångarna leda och därifrån se
dan dörrar föra till bostädernas farstugor. Ett sådant hus liknar allt 
annat, men icke en boning för människor i det tjugonde seklet .. 

I alla dessa hus bor ett otal människor. Ofta flere familjer i samma 
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rum, ty rumsbristen är ständig i Dalsbruk. Inneboendesystemet har väl 
ingenstädes en sådan utsträckning som här. I samma rum, där familjen 
bor med halvvuxna barn, där logera ofta ett par stycken manliga hy
resgäster. Om sommaren är det ändå inte så svårt, ty då bo hyresgäs
terna vanligen i vedlider och andra uthus, men när hösten kommer 
och man måste tränga sig in i det lilla rummet, då blir det vida värre. 

För dem som ha nattarbete äro dessa bostadsförhållanden rent av 
olidliga. Då måste familjefadern söka sin vila i samma rum, där de 
små barnen leka. På sommaren går det dock någorlunda an, ty då kan 
hustrun hålla barnen utomhus, men det är omöjligt ens för arbetarbarn 
att vistas dagen i ända ute på bärget eller i farstun under den kalla 
vintern. Det gäller då bara att försöka hålla dem så stilla som möjligt. 
Men hurudan vilan skall bli där det finnes ett par tre barn, som leka 
på golvet, medan ett litet gråter i vaggan, kan man begripa. 

Och rummen sedan. Små äro de överallt även i de nya byggnaderna. 
Men i de äldre äro de rent av bedrövliga. Jag har sett rum, där väg
garna äro så otäta, att höstvinden driver rägnet in genom springorna 
mellan stockarna och mattorna på golvet stiga upp i bucklor då vin
den ligger på. Tak och tapeter äro nedsotade och strimmiga av väta, 
men vill man ha det snyggare, så får man lov att själv bekosta repa
rationen. - I hyra för ett sådant rum tar bolaget 6-7 mark i måna
den. 

I en av de äldre byggnaderna finns det ett litet rum, omkring tre 
och en halv meter i bredd och fem och en halv meter i längd och så 
lågt att en vanlig man med lätthet når taket med handen. I detta rum 
har bott en familj med 8 barn - summa tio personer. Vilken luft det 
skall vara på morgonen i ett sådant rum vintertid förstår man utan 
vidare. 

Omgivningen står i förhållande till det övriga. Många bostäder sak
na varje tillstymmelse till utsikt på grund av väldiga vedstaplar, som 
ligga framför fönstren. Andra fönster vetta rakt emot ett vedlider el
ler ett avträde. 

Ingenstädes en liten plantering, ty på bärget växer ingenting. Allt 
avskräde kastas i behållare, en del av slaggtegel, större delen av tr.ä. 
Från dessa leder inget avlopp, utan allt flytande får söka sig väg ut
med bärget. Från dessa behållare samlas sedan allt i stora, otäckta 
komposter, vilka sommartiden sprida en olidlig stank. Meningen är att 
man skall ha dem bekvämt för gödselns utskeppande till brukets ar
rendegårdar. Huru arbetarna ha det är en sak, som man inte anser sig 
behöva fästa något avseende vid. 

Under sådana villkor och i en sådan omgivning lever Dalsbruks 
stora arbetarbefolkning. I denna smuts och på dessa fula sotiga bärg 
växer den nya generationen upp. Och denna generation är talrik. Det 
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finns byggnader, i vilka det bor ett ~ttiotal barn. De skola en g~ng 
börja fädrens svarta liv, ocks~ de. 1\nnu s~ länge leka de i bärgrän
norna, där tid och himlens vindar samlat en liten smula matmylla och 
solen låtit några gröna grässtrån spira upp. Mellan stenarna hoppa 
flickorna hage p~ sotsvarta små jordfläckar. För dem är fosterlandets 
jord s~ ytterst knapp. 

Och ändå funnes det rum för alla dessa barn att ha ett eget hem p~ 
brukets mark. Till detsamma hör nämligen stora hemman med skogar 
och vida fält. Runt kring det svarta bruket är naturen härlig och rik. 
I stället för alla dessa stora h yre skasärner, som aldrig kunna bli några 
hem, kunde man haft rum för ett helt samhälle av små hus med bloms
tertäppor och kryddgårdsland, med människor, som kände att livet docK 
icke bara var ett svart enahanda från vaggan till graven. Därtill hade 
det bara behövts litet mera jord och litet mera god vilja. 

Men då vore inte förhållandena mera sådana de äro. D~ skulle män
niskorna inte längre vara endast medel i förvärvets hand, utan för
värvet vore till för människorna. Nu är det industrin, som är huvud
saken, industrin som skall upphjälpas, och industrin betyder nu divi
dender åt dem, som äga industrins tekniska hjälpmedel. Huru arbetar
ne vid industrin ha det, bekymrar ingen. 

För en äldre tids socialister som inte hade någon erfaren
het av välfärdens problem, men så mycket mer av den för
soffande fattigdomens, föll det sig naturligt att anse alla 
tidslyten som emanerande ur denna och i sista hand ur det 
samhällssystem som tolererade den. När Arbetet behandlar 
sådana samhällsfrågor som lungsoten och alkoholen, brotts
ligheten och prostitutionen, folkökningen och emigrationen, 
leds alla dessa problem tillbaka till "systemet" med en ben
hård konsekvens, som ibland kan verka snäv och en och 
annan gång väl också är det. Ändå blir allmänintrycket av 
tidningens redovisning av den sociala miljön ingen snävsyn, 
därför att den i sin kritik drevs av humana och progressiva 
ideal som de flesta numera utan vidare accepterar. De fles
ta av dess sociala reformkrav är också fortfarande funk
tionsdugliga. Egentligen är det bara förbudslagen som nu
mera verkar som en ideell felinvestering. Superiet var emel
lertid ett av tidens verkliga kräftsår; det är inte så märk
värdigt att man ställde sitt hopp till ett totalförbud. 
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Arbetarna 

Är 1910 hade av vårt lands ca 3 miljoner invånare en
dast 11,4 procent eller i runt tal 332 000 människor sin ut
komst av industri och hantverk.42 ) Detta är naturligtvis 
förklaringen till vårt stora landsbygdsproletariat och den 
sociala eftersläpningen. 

Det är emellertid inte utan vidare givet, att samhällsmil
jön för folkflertalet hade blivit så mycket trivsammare om 
industrialismen hade nått vårt land tidigare. Den industriel
la revolutionen var en visserligen oblodig, men det oaktat 
grym epok i Västerlandets historia. De länder som indust
rialiserades relativt sent slapp emellertid ofta de värsta for
merna av utsugning, så också Finland. Medges bör också, 
att de människor som i vårt land sökte sig till de nya in
dustrierna, nog i allmänhet fick det bättre än förut. De fick 
framför allt en regelbunden inkomst, som så liten den än 
var i alla fall var en lön i reda penningar. Säker var den 
dock inte. Det behövdes bara en liten lågkonjunktur för att 
man snabbt skulle hamna på gatan igen, och i en tid då sam
hället självt ännu hade rätt vaga begrepp om sina förplik
telser mot de egna medborgarna, betydde detta för många 
en omedelbar återgång till barndomens svältövningar. 

Någon orsak att rosa våra dåtida industriföretagare finns 
det knappast heller. Visserligen var de väl inte sådana 
"hjärtlösa flåbusar" som Arbetet och andra arbetartidnin
gar utmålade dem, men de var barn av sin tid och som såda
na åsiktsmässigt förankrade i två tidsåldrar, den gamla 
patriarkaliska av vilken de ärvt tron på sin moraliska rätt 
att sköta sina företag efter oinskränkt auktoritära principer, 
och den nya kapitalistiska med sina liberal-ekonomiska teo
rier, som gav dem ett slags pragmatisk rätt till det, efter
som ett utan alla inskränkningar fungerande näringsliv en
ligt dem bäst ansågs främja samhällsnyttan. Ingendera 
åskådningen tog någon hänsyn till det människomaterial 
som därvid utnyttjades. Arbetaren som mänsklig individ 
var ännu oupptäckt. 

lO 
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Industrialiseringen nådde emellertid vårt land så pass sent, 

att arbetarrörelsen kom nästan samtidigt, och det fick påtag

liga följder på arbetsmarknaden. Finlands arbetarparti grun

dades visserligen först år 1899, men långt dessförinnan hade 

jordmånen beretts av de Wrightska arbetarföreningarna och 

en hel del fackföreningar. De senare sysslade visserligen till 

en början med tämligen ofarliga ting, men radikaliserades 

snabbt under 1890-talet. Året 1896 var ett stort strejkår, då 

bl.a. byggnadsarbetarna och målarna i Helsingfors lyckades 

tillkämpa sig en förkortning av arbetstiden från 12 till 10 

timmar och därmed satte i gång en allmän kamp för för

kortad arbetstid, som efter storstrejken ledde till att ar

betstiden i de flesta industriella yrken reducerades till 9-1 O 

timmar och att treskiftesarbete om 8 timmar infördes i en 

del industrier. Samtidigt tillkämpade sig arbetarna en för

handlingsrätt som ledde till att kollektivavtal ingicks inom 

flera industrier. storstrejken 1905 som hade inletts som en 

rent politisk strejk, kom således tack vare arbetarnas aktivi

tet att få betydande sociala verkningar. Också våra första 

enkammarlantdagar visade en påfallande vilja till sociala 

reformer. År 1908 antog lantdagen sålunda en lag som be

gränsade arbetstiden i bagerierna till 48 timmar i veckan 

och år 1909 tre andra lagar, som reglerade arbetstiden och 

arbetsförhållandena i de industriella yrkena. Som vi snart 

skall se var det dock endast bagerilagen som stadfästes. 

I slutet av decenniet svängde nämligen pendeln abrupt 

åt andra hållet. Orsaken till detta var både det snabbt för

sämrade rikspolitiska läget och den ekonomiska lågkon

junktur som då nådde vårt land. Effekten blev dubbelver

kande genom att dessa båda företeelser stödde varandra 

och gjorde det möjligt för arbetsgivarna att gå till mot

attack. Inom några år hade arbetarparten åter förlorat en 

stor del av det som den under åren närmast efter storstrej

ken hade tillkämpat sig, och några möjligheter till nya vin

ningar fanns inte. För arbetarna kändes detta så mycket 

bittrare som de under perioden 1905-07 redan hunnit in

vaggas i överdrivna föreställningar om sin egen makt och 
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styrka. Under lågkonjunkturen minskade strejkerna av na
turliga skäl betydligt i antal, och de som trots allt förekom 
slutade nästan alla med arbetarnas nederlag. Men inte hel
ler senare blev det så mycket bättre. De lyckosamma strej
kernas tid var - tycktes det - för alltid förbi. 

Denna trend mot försämring var tydligt märkbar redan 
under Arbetets första utgivningsår och kom i hög grad att 
färga av sig på dess fackliga material. Just åren 1909-1 O 
kulminerade krisen i vårt land och försåg tidningen med 
en myckenhet agitatoriskt stoff genom alla redogörelser över 
arbetsnedläggelser, arbetslöshetsmöten, demonstrationer och 
liknande. 

Redan den 29 januari 1909 ingick i tidningen en ledare, 
som behandlade en av krisens typiska följdföreteelser. Det 
var en skrivelse som Metallarbetsgivarförbundet hade låtit 
distribuera till tidningspressen och vari meddelades, att för
bundet vid ett möte hade beslutat att inte längre ingå några 
som helst kollektivavtal med arbetarna eller att ens under
handla om sådana, och att det dessutom hade återkallat alla 
avtalsförslag som det redan hade utsänt till de till Metall
arbetarförbundet anslutna metallfackavdelningarna. 

För att alls kunna förstås måste denna skrivelses förhis
toria relateras. 

Den 15 november 1906 slöts det första kollektivavtalet 
inom metallbranschen i vårt land mellan arbetarna och ar
betsgivarna i Helsingfors. Avtalet skulle förbli i kraft till 
den 31 december 1908 och därefter fortlöpa från år till år, 
såframt det inte av någondera parten blev uppsagt två må
nader före den dag då avtalstiden utlöpte. Det bör sägas, 
att arbetarna tilltvang sig detta avtal efter en 19 veckor 
lång strejk. I slutet av 1908 lyckades också metallarbetar
na i Tammerfors och Jakobstad tilltvinga sig liknande av
tal efter nästan ett år av stormiga förhandlingar, som hade 
inletts med strejker vilka av arbetsgivarna besvarats med 
lockouter. I slutet av 1908 hade alltså metallarbetarna i tre 
av landets städer sina arbetsförhållanden reglerade genom 
kollektiva avtal. 
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"Svarte Jean", alias Janne Ojala, 
ur minnet tecknad av systersonen 
Folke Borg år 1963 

Detta tillstånd varade dock inte länge. Kollektivavtalet 
för metallarbetarna i Helsingfors som utlöpte i och med 
detta år, hade i själva verket redan på sensommaren upp
sagts av arbetsgivarna, som inte heller visade någon lust att 
få ett nytt till stånd. I stället förklarade de vid årsskiftet 
alla metallverkstäder i Helsingfors i lockout och denna va
rade sedan till den 21 januari, då de genom den nämnda 
rundskrivelsen till landets tidningspress meddelade, att de 
hädanefter inte ämnade inlåta sig på några förhandlingar 
alls.43) 

I Arbetets ledare av den 29 januari kommenteras detta 
på följande sätt: 

Arbetare, förstån I vad detta betyder? Det betyder nedprässning av 

lönerna längs hela linjen, förlängning av arbetstiden, återgång till de 

tider, då arbetsgivarue kunde "skära remmar" ur arbetames ryggar 

utan att arbetarue vågade opponera sig. Det blir en återgång till de 

primitiva barbarförhållandena, vilka numera döms även av de borger

liga i andra länder. 
Men framför allt är det provokation, oblyg och hjärtlös sådan. 

Det är ett försök att bringa arbetarue i vilddjursfejd inbördes för att 

röva brödet ur munnen på varandra. 
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Vi säga denna gång icke mera, vi säga Eder blott, herrar kapitalis
ter, att i viljen flå björnen innan den är slagen. Finlands hela arbe
tarbefolkning skall upptaga Eder stridshandske och svara Eder på ett 
sätt, som skall komma Eder att förbanna den stund då I utförden 
Eder ohederliga gärning. 

Detta låter kanske något storordigt, men så var man i 
början av 1909 ännu inte på arbetarhåll riktigt medveten 
om hur tiderna hade förändrats. Det skulle man dock snart 
bli. Arbetsgivarnas skrivelse besvarades nämligen i Helsing
fors med en metallarbetarstrejk, som liksom den förra va
rade i 19 veckor och som slutade med arbetarnas fullstän
diga nederlag. 

Långt innan denna strejk hade avgjorts till arbetsgivar
nas förmån, hade emellertid Arbetet fått lära sig, att det 
nu blåste helt andra vindar i landet än under de närmaste 
föregående åren. Redan den 12 februari skriver tidningen i 
sin ledare: 

De mäst fräcka tilltag genera icke våra herrar arbetsgivare, eller 
vad sägs t.ex. om Byggmästareförbundets Åbofilials beslut att utan 
giltig anledning bryta gällande tariffavtal, emedan det finns så mån
gen hungrande, som måste arbeta på vilka villkor som hälst och ej 
kunna yrka på uppfyllandet av träffade kollektiva överenskommel
ser. Våra herrar arbetsgivare behöva nu icke låta något hindra sig 
att kväsa till "uppstudsiga" arbetare, ty dc hava alla trumfar på 
hand och nöden tvingar hund i band, som ett borgarblad nyligen 
yttrade. 

Också senare får vi veta om företag som under året utan 
vidare bröt gällande avtal, t.ex. Kymmenebolaget, om vil
ket bl.a. Borg kåserar den 7 oktober 1910 under den ironis
ka titeln Samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare. 
Detta avtalsbrott ledde f.ö. till en rättegång, som arbetar
na förlorade. Domen motiverades med att fackföreningar 
inte hade rätt att uppträda som kärande i mål. Ett par må
nader efter avtalsbrottet återinförde Kymmenebolaget ock
så 12 timmars skiftesarbete och sänkte lönerna på en del 
avdelningar med över 50 procent.44) 
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För undvikande av missförstånd bör här inflickas, att 
de dåtida kollektivavtalen endast gällde för vissa orter el
ler enskilda företag. Riksavtal i modern mening förekom 
endast inom grafiska industrin. Med undantag för denna 
industrigren var kollektivavtalen f.ö. snart ett minne blott. 

Den 4 november 191 O berättar sålunda Arbetet i sin le
dare, rubricerad Folkets fiender i värksamhet, att de ännu 
gällande kollektivavtalen för metallarbetarna i Jakobstad 
och Tammerfors hade uppsagts, och att metallindustrin där
med från början av följande år var fri från alla ingångna 
avtal. I samma oberoende ställning stod snart också alla 
övriga industrigrenar som tillhörde Finlands Allmänna Ar
betsgivarförbund. Tidpunkten för aktionen var utomor
dentligt väl vald, konstaterar tidningen, tiderna var tryckta 
och utbudet på arbetskraft stort, vid eventuella strejker skul
le det bli lätt att få strejkbrytare. 

Som exempel på den aktivitet arbetsgivarna lade i da
gen när det gällde att slå vakt om de egna intressena, pub
licerar tidningen dessutom i samma nummer in extenso ett 
utlåtande av industristyrelsen om lagpropositionen gällande 
arbetet i de industriella yrkena. 

År 1908 hade lantdagen såsom i detta kapitel redan 
nämnts antagit den s.k. bagerilagen, som fastställde bagar
nas arbetstid till 48 timmar i veckan mot tidigare ända upp 
till 18 timmar i dygnet. Denna lag blev också stadfäst och 
trädde i kraft 1909. Branschens arbetsgivare vred sina hän
der och utmålade framtiden i svartaste svart, vilket vi bl.a. 
kan se av följande passus ur en notis i Arbetet den 9 juli: 

Den nya bagerilagen är naturligtvis till fördärv för hela den nu
varande mänskligheten. En av Å.U :s meddelare har haft ett samtal 
med en av vår goda stads större bagare och denne som ingalunda sa
de sig vara motståndare till "hovsamma reformer" påstod i sten att 
den nya lagen berett arbetsgivarna ett förfång så stort, att för en 
fortsatt framtida värksamhet på detta område finnas endast få möj
ligheter. 

När bageriägarna som dock tillverkade en nödvändig-
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hetsartikel, vars avsättning aldrig behövde inge bekymmer, 
kände sig så uppskakade av en förkortad arbetstid, förstår 
man vilka känslor lagen om arbetet i de industriella yrkena 
av år 1909 måste ha ingett våra företagare. Enligt denna 
lag fastställdes arbetstiden i dessa yrken till 1 O timmar, 
vilket visserligen redan var gällande praxis inom många in
dustrier, men som - om det blev lagstadgat - i hög grad 
band arbetsgivarnas rörelsefrihet. Lagen stipulerade också 
50 procents förhöjning av lönen vid övertidsarbete, en oav
bruten söndagsvila om 30 timmar samt vid skiftesarbete 
tre skift om 8 timmar vart. Nattarbete förbjöds helt för 
minderåriga och tilläts inte heller för unga personer annat 
än i undantagsfall och med särskilt tillstånd. Lagen för
bjöd slutligen allt arbete inom dessa yrken för alla barn 
under 13 år, krävde målsmans och inspektors godkännande 
och läkarintyg för barn mellan 13-14 år samt begränsade 
arbetstiden för alla barn under 15 år till 6 timmar och för 
unga personer mellan 15-18 år till 8 timmar i dygnet. 
Denna lag kompletterades dessutom med två andra om ar
betsskydd och yrkesinspektion. 

Redan när detta lagförslag behandlades i lantdagen väckte 
det starkt motstånd inom en del borgerliga grupper, sär
skilt förstås de som företrädde företagarkretsarna. Detta 
kan vi läsa om redan i Arbetets ledare den 19 november 
1909, som också berättar om den motagitation som hade 
bedrivits i den svenska borgarpressen och dennas reaktion 
inför den antagna lagen. Bl.a. återger den ur Hufvudstads
bladets "dagsartik el" den 17 november 1909 den redan rätt 
berömda passus som lyder: 

Sedan saken numera dock bragts därhän att ett beslut av lantda
gen föreligger, måste man ställa den fordran på senaten, huru sam
mansatt den än må vara, att densamma i c k e å högsta ort tillstyrker 
lagförslaget utan påpekar att dess stadfästande skulle bli i hög grad 
ödesdigert för landets ekonomiska utveckling. 

När detta skrevs hade landets inhemska regenng redan 
ersatts med den s.k. ryssenaten, vilket förklarar uttrycket 
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"huru sammansatt den än må vara", vilket i sin tur av Ar
betet tolkades så att det var likgiltigt för Hufvudstadsbla
det, varifrån hjälpen kom, bara den kom. Lagpropositioner
na skulle nämligen förses med senatens utlåtande, innan de 
via det ryska ministerrådet presenterades för kejsaren i och 
för stadfästelse, och det fanns chanser att kunna påverka 
honom, särskilt om utlåtandet gick i reaktionär riktning 
och på den grund också hade sanktionerats av det ytterst 
reaktionära ministerrådet. Detta var alltså en av "de pe
tersburgska vägarna", som man på arbetarhåll beskyllde 
borgarna för att alltför gärna vilja anlita. 

Det var också denna väg man beträdde, när det gällde 
att torpedera lagen om arbetet i de industriella yrkena. Se
naten hade inbegärt utlåtande om lagen av industristyrel
sen, och det var detta utlåtande Arbetet avtryckte i sitt 
nummer den 4 november 191 O under rubriken Värdet av 
borgarnas reformarbete. Utlåtandet var avstyrkande, och 
annat var knappast heller att vänta, eftersom våra företa
garkretsar hade starka försänkningar inom industristyrel
sen. 

Detta utlåtande finns säkert tillgängligt också på annat 
håll och behöver alltså inte här återges. Så mycket kan dock 
sägas, att det på en nutida läsare nog verkar tämligen reak
tionärt och dessutom alltför mycket dominerat av privat
företagarsynpunkter för att ens vara objektivt övertygan
de. Landet var fattigt, heter det, och "den järnhårda nöd
vändigheten" tvingade oss därför att alltid överväga vad 
som var ekonomiskt möjligt att realisera. Vår inhemska 
industri var fortfarande för svag för att tåla så stora och 
genomgripande reformer, den redan på många håll införda 
10-timmarsdagen hade inte åtföljts av någon intensifiering 
av arbetstakten, de stora inskränkningar som hade gjorts 
både i fråga om barns och unga personers arbetsmöjlighe
ter skulle bli "till obotlig skada" både för dem och landets 
försörjning o.s.v. En del påståenden bevisas dessutom med 
siffror ur en undersökning föranstaltad av storindustrin. 

Industristyreisens utlåtande väckte våldsam indignation 
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på arbetarhåll, vilket bl.a. framgår av det upprop partisty
relsen och Landsorganisationens styrelse gemensamt pub
licerade i arbetarpressen och som i svensk språkdräkt in
gick i Arbetet den 11 november under rubriken Vad säga 
Finlands arbetare om försöken att bringa arbetarskydds
lagen på fall? Det börjar: 

Utsugarklassen och dess ämbetsmannakår arbeta oavlåtligt på att 
störta den nya arbetarskyddslag, som lantdagen antog senaste år. För 
att hävda arbetsgivarnas heliga profiträtt har Allmänna Arbetsgivar
förbundet vädjat till Industristyrelsen. Och ingalunda förgäves. Ty 
i dagarna har denna sistnämnda i enlighet med Arbetsgivarförbundets 
förslag avstyrkt stadfästandet av ifrågavarande lag. 

I slutet av uppropet uppmanas arbetarna att anordna 
demonstrationer för att låta de maktägande veta, vad ar
betarna tänkte om industristyreisens tilltag, och i Helsing
fors anordnades också ett stort demonstrationsmöte som 
refereras i Arbetet den 18 november. Det förlöpte inte utan 
intermezzon, men fick dock hållas och resulterade i en re
solution som var både lång och skarp i tonen. Längre än 
så sträckte sig inte arbetarnas möjligheter vid denna tid. 

Som redan nämnts blev lagen om arbetet i de industriella 
yrkena aldrig stadfäst. Hur stor andel industristyreisens ut
låtande hade i denna utgång vet vi inte, men i Arbetets le
dare den 25 juli 1913, som med referat av en del lantdags
förhandlingar redogör för de borgerliga svenskarnas för
syndelser i det förflutna, heter det på tal om arbetsskydds
lagen: 

Ett år senare hände likafullt, att senaten beslöt förorda arbets
skyddslagen. Då gick e n d e p u t a t i o n a v i n d u s t r i h e r r a r 
till senaten - i hemlighet. Vad den gjorde där vet man inte men någ
ra dar senare u p p h ä v d e s e n a t e n s i t t b e s l u t. 

Det värsta med aktioner av ovanrelaterat slag och de 
mer eller mindre sanna rykten de gav upphov till var, att 
de skapade en misstro mot de borgerliga, som i sin tur föd-
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de tvivel på parlamentariska verksamhetsformer över hu
vud. Vad lönade det sig att sitta i lantdagen och stifta la
gar, när kapitalisterna ändå hade möjlighet att desavuera 
lantdagens beslut och inte heller drog sig för att göra det 
om de kände sina egna intressen hotade. 

Hur arbetsgivarna rustade sig, när de väntade strejker, 
var också ett stående tema i tidningen, som därmed ville 
visa hur klasskampen hårdnade på ömse sidor. Våren 1910 
utbröt en målarstrejk i Helsingfors som gav utmärkt illu
strationsmaterial till denna tes. Den 29 april t.ex. ingick i 
tidningen en notis under rubriken De frihetsälskande ar
betsgivarna och borgarbladen med bl.a. följande innehåll: 

Helsingfors byggmästareklubb har tillsänt alla sina medlemmar ett 
cirkulärbrev, i vilket de uppmanas att under tiden för målarsträjken 
på allt sätt understöda måleriarbetsgivarna genom att ej sysselsätta 
sträjkande måleriarbetare, att bojkotta alla de måleriaffärer, som in
gått på arbetarnas fordringar, samt att försöka invärka på de järn
affärer, vilka även försälja tapeter och mattor, att de till sträjkande 
målare vägra försälja färger och måleritillbehör och att allra minst 
bevilja dem kredit. Måleriarbetsgivareklubben har för sin del lovat 
se till, att specialaffärerna för färger o. tapeter ej kommer att sälja 
av sina varor till måleriarbetarna. 

Denna strejk ägnas stor uppmärksamhet i Arbetet, lik
som den på det hela taget tycks ha väckt rätt stort upp
seende. Den 13 maj berättar tidningen i en artikel, Från 
gångna strejktider, om det stora strejkåret 1896, då bygg
nadsarbetarna och målarna i Helsingfors som de första till
kämpade sig en förkortning av arbetsdagen från 12 till 10 
timmar (också nu gällde strejken nämligen arbetstiden). Den 
20 maj åter berättar den i en ny artikel om samma strejk, 
Arbetsgivarnas kamp, med tidningen Framtid som uppgifts
källa om de besvärligheter arbetsgivarna hade haft med 
sina strejkbrytare, vilket hade lett till att de nu tänkte sän
da en deputation till Petersburg för att skaffa nya därifrån. 
Detta gjorde de också och med gott resultat, och det var 
varken första eller sista gången sådant hände. Nu bör det 
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sägas, att ett slags internationell strejkbrytartrafik rätt all
mänt förekom på denna tid och att införskaffandet av 
strejkbrytare från Ryssland bör ses som ett utslag av en 
allmän sedvänja. 1\ndå kan det knappast bestridas, att de 
ryska strejkbrytarna utgör ett för våra arbetsgivare kom
prometterande inslag i de dåtida arbetsstriderna, eftersom de 
ådagalägger att de - samtidigt som man offentligt plä
derade för en nationell sammanhållning över klassgränser
na - försökte kämpa ner det egna landets arbetare med 
strejkbrytare just från det land som man skulle skapa en 
enig front emot. 

Denna internationella strejkbrytartrafik behandlas i en 
rätt intressant artikel, Sträjkbrytare från annat land, i Ar
betets nummer den 4 oktober 1912. Avsnittet om Finland 
lyder: 

Och här i Finland? Ha vi ej många gånger fått pröva på detsam
ma? Ha ej våra arbetsgivare gång på gång vänt sig till Petersburg och 
t:lstersjöprovinserna, för att bland storstadens bottensats eller lands
ortens trasproletariat fiska opp sträjkbrytare? Vi sågo det under må
larsträjken i Helsingfors 1910; då var det ryska målare som hämtades 
hit i flere tiotal. Många av dem voro visserligen klassmedvetna arbe
tare, som vände om så snart de fingo veta att här rådde sträjk, men 
de övriga, som till stor del icke ens voro yrkeslärda, stannade kvar 
som sträjkbrytare. Den som var i tillfälle att se dem och ge akt på 
deras snuskiga och supiga leverne, måste nästan undra på, att våra 
arbetsgivare täcktes ha med sådant folk att skaffa. 

Det hände emellertid att strejkbrytare också erhölls från 
rakt motsatt håll, från Sverige. I varje fall hände detta 
under typografstrejken 1911. Denna arbetskonflikt som 
var ovanlig redan därför att den omspände hela landet, 
tilldrog sig osedvanligt stor uppmärksamhet därför, att här 
stod för en gångs skull två likvärdiga motståndare mot va
randra. Typograferna var landets bäst organiserade arbets
kår med betydande ekonomiska resurser bakom sig, både 
egna och internationella, utgången av kraftmätningen vän
tades m.a.o. få ett slags symptomatisk karaktär. Konflikt
orsaken var det nya kollektivavtal som hade blivit aktuellt 
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då det gamla utlöpte i slutet av 1910. Nya avtalsförslag 
hade uppgjorts i god tid av båda parterna, men trots upp
repade kontakter och trots att typograferna på flera punk
ter prutade av på sina till en början avgjort för höga ford
ringar, kunde man inte enas och vid det nya årets ingång 
bröt strejken ut.45) Den varade i tre månader och slutade 
med ett förkrossande nederlag för typograferna. 

Den väsentligaste orsaken till nederlaget var väl, att 
strejken aldrig fick den effekt man hade väntat sig. Redan 
på hösten hade Grafiska arbetsgivarförbundet grundat 
strejkbrytarskolor i både Helsingfors och Åbo där man 
snabbutbildade maskinsättare, vilket vi bl.a. kan läsa om i 
artikeln Rustningar av Jean i Arbetets nummer den 7 ok
tober. Man hade alltså ett nödtorftigt utbildat strejkbrytar
garde redan när strejken bröt ut, och detta kompletterades 
sedan med strejkbrytare från Sverige. 

Hur man rustade för att ta emot dessa gäster utifrån, 
ger följande notis i Arbetet den 20 januari 1911 en aning 
om: 

NYTT HOTELL. Till ett borgerligt tryckeri i Åbo hämtades härom 

dagen 28 st. järnsängar, lika många madrasser, 19 nattkärl och vad an

nat till detta livets nödtorft hörer. Ett större batteri ölflaskor hade 

hämtats redan tidigare och uppstaplats för att tjusa gästernas blickar. 
Vilka dessa gäster äro inses lätt. Det är s trä jkbrytarpack, som skall 

ligga i de 28 järnsängarna, tömma de oräkneliga ölflaskorna och över

föra deras innehåll till dc 19 nattkärlen. Man har rustat sig som om 

man väntade att få utstå en belägring. Vad särskilt ölet beträffar, 
så bevisar dess ymniga förekomst å ifrågavarande tryckeri, hurusom 

man på håll som vederbör nogsamt inser, vilket mäktigt medel alko

holen är till arbetarklassens förslavande och dess förande i bourgeoisiens 

släptåg. Vi veta fall då man med brännvin försökt köpa röster vid 

lantdagsvalet - varför skulle man då inte köpa sträjkbrytare för någ

ra flaskor öl. 

strejkbrytartrafiken från Sverige får man ibland också 
på annat sätt glimtar av i bladet, men intressantare än des
sa är en artikel av William Bange, Kampen inom den gra
fiska industrin, som ingick den 31 mars och som med ut
gångspunkt från den aktuella situationen berättar om en 
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trafik i motsatt riktning, som är föga känd och därför värd 

att relatera. Banges artikel är tydligen skriven, innan strej

ken var avgjord och den andas fortfarande en viss opti

mism. Trots motgångar står kåren i sin helhet tämligen 

stark, heter det, "och segern hade väl redan varit given om 

inte arbetsgivarna fått hjälp från det håll man minst vän

tat, nämligen från Sverige". Kr detta Nemesis? frågar han 

sedan och besvarar själv frågan på följande sätt: 

Man säger visst så. Vedergällningen har kommit. Ty allt emellanåt 

har man från vårt land gjort svenskarna samma otjänst. Det har t.ex. 

varit ett ideligt transporterande av sträjkbrytare från Finland över 

Bottniska viken, till förargelse särskilt för arbetarna inom den norr

ländska sågvärksindustrin. Ifrågavarande snygga trafik pågick redan 

under Sundsvallssträ j k en på 1870-talet (då svenska regeringen sände 

kanonbåtar dit upp för att hålla arbetarna i schack) och har sedan 

upprepats med korta mellanrum. Jag minns särskilt ett år för ej allt 

för länge sen, då det var mycket oroligt i Norrland och sträjkbrytar

pack från Finland importerades som vanligt. Alla övertalningsförsök 

voro fruktlösa, sträjkbrytarna tycktes ingenting begripa. Man an

skaffade då med stor uppoffring finsktalande agitatorer, men dessa 

blevo ännu mindre förstådda av sträjkbrytarna, som voro svensk

talande Österbottningar. De sträjkande spöade då upp främlingarna, 

vilket ju nog hade till följd att tillströmningen minskade, men exe

kutorerna dömdes till ohyggliga fängelsestraff. 

Så snart det är arbetsnedläggelse i de norrländska sågvärksdistrik

ten är emellertid ännu sträjkbrytartrafiken från Finland i full gång. 

Ty det finns ju alltid villiga, trots att sträjkbrytarens glanstid i all

mänhet brukar vara kort. Han är bottensatsen i samhällets slaskbrunn 

som under upprörda tider bubblar upp och flyter ovanpå, men spricker 

så snart normala förhållanden återinträda. 

Typografstrejken 1911 är för Arbetets del såtillvida in

tressant som det var nu tidningen öppet började demonst

rera sin anarko-syndikalistiska linje. Det skedde redan den 

13 januari i artikeln Borgarbladen som moralens väktare, 

där tidningen polemiserar mot en beskyllning för övergrepp 

mot strejkbrytare som Åbo Underrättelser hade riktat mot 

de strejkande typograferna. Där sägs bl. a.: 
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Vi anse också att det inte hjälper sträjkande arbetare i deras kamp 
om dc också skulle lyckas ge några "arbetsvilliga" redaktörer på hu
den. Sådant avgör inte en sträjks utgång. Arbetarklassen måste lära 
sig att utan hänsyn upptaga arbetsgivarnas kampmetoder, som äro 
mycket mer brutala och därför mycket mer värksamma än arbetar

nas. En stark arbetsgivarorganisation såsom nu Grafiska arbetsgivar
förbundet sätter utan förbarmande "kniven på strupen" på den ar
betsgivare, som uppträder osolidariskt, d.v.s. godkänner arbetarnas 
tariff-förslag. En sådan arbetsgivare utsättes nämligen för bojkott och 
indragning av kredit, varav följden blir ekonomisk ruin och förstörd 
framtid. 

Sabotagen måste därför även av arbetarna upptagas och skall i 
framtiden komplettera arbetsnedläggelserna så att det från arbetar
håll inte endast gäller att med armarna i kors invänta hungerdöden. 
Vid tillämpandet av sabotage bör arbetarklassen tillgodogöra sig alla 
uppfinningar på teknikens och kemins områden. Då först bli arbeta
re och arbetsgivare åter jämställda. 

Mitt under strejken, börjande från den 17 mars startar 
Arbetet en artikelserie om nya stridssätt, som gick genom 
många nummer av tidningen och behandlade både sabotage 
och obstruktion. De är osignerade, sannolikt därför att de 
inte är några självständiga skapelser, utan endast refererar 
innehållet i någon syndikalistisk skrift. De kräver därför 
inte heller någon närmare presentation i detta sammanhang, 
men det vore förstås intressant att veta vem som åstadkom
mit dem. Den inledande första artikeln tyder dock på Wiik, 
som likt Ojala var känd för sina syndikalistiska sympatier. 
I den redan nämnda artikeln Sträjkbrytare från annat land, 
också den osignerad, men med största sannolikhet skriven 
av Wiik, avslöjas f.ö. var denna franskorienterade socialist 
hade fått sina syndikalistsympatier ifrån. Fransmännen gav 
sig sällan till strejkbrytare, heter det där. Varför? Berodde 
det på att Frankrike med sin syndikalism "som man lärt oss 
avsky utan att känna den, har kommit därhän, att arbetar
klassen ej producerar förrädare varken för inhemskt bruk 
eller export? Vilken kan orsaken vara? Månntro delvis just 
denna taktik, som håller arbetarklassen i ständig kamp 
mot dess utsugare och ej tillåter klassmedvetandet att som
na in ens för ett ögonblick". 
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Tidningens dragning till syndikalismen är annars inte sär

skilt svår att förstå. Syndikalisternas krav på hänsynslös 

och direkt aktion stod på ett visst sätt i samklang med den 

dåtida klasskampsideologin och skapade på många håll en 

anarkosocialism med ganska suddiga gränser mot syndika

lismen. Syndikalisternas stränga krav på sammanhållning 

och inbördes solidaritet måste dessutom ha tilltalat en krets 

som Arbetets. En annan sak är om det var så klokt med 

denna öppet och tidvis mycket ivrigt demonstrerade syn

dikalism. Arbetets fackliga avdelning var väl skött, och 

tidningen skulle därför med tiden ha kunnat få verkligt in

flytande som fackligt organ, om den hade visat större smi

dighet på denna punkt. Men smidigheten hörde en gång för 

alla inte till dess melodi. Det kom också mothugg från bå

de LO och de egna leden. Bl.a. satte Leo Hilden fart på en 

diskussion kring detta ämne i tidningens spalter somma

ren 1913. 
Trots att Arbetet tydligen beflitade sig om att noggrant 

rapportera allt som hände på den fackliga fronten, kunde 

den av naturliga skäl inte följa med alla strejker som före

kom i varje liten avkrok av landet. Men visst hände det att 

små strejker också blev uppmärksammade, särskilt om de 

för unders skull förekom på en svensk ort. En sådan strejk 

finns bl.a. att notera från Forsby såg 1911 och bakom den 

stod som inspirator Forsby Svenska Arbetarförening. Om 

dess orsaker och upptakt berättas i ett brev från Forsby 

tidningen den 7 april. 
Frågan gällde kollektivavtalet som hade varit i kraft i 

fyra år, men som arbetsgivaren nu hade vägrat att förnya. 

Då arbetarna å sin sida hade vägrat att finna sig i detta, 

hade de blivit uppsagda till avflyttning den 1 april. I av

flyttningen innefattades vräkning, eftersom arbetarna bod

de i sågens bostäder. Brevskrivaren är upprörd: 

Ty ingen har ju gjort något orätt, utan är det arbetsgivaren som här 

är skulden till konflikten; inga löneförhöjningar fordras från arbe

tarnas sida. Varför skall då arbetsgivarn krångla med sina arbetare 
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som städse uppfört sig väl och aldrig framkommit med obilliga fordrin
gar. Det finns icke många orter där det finns så många trotjänare 
som här i Forsby. Män som arbetat sina 20, 30, 40 år på samma ort. 
Men vad få de nu till lön för långvarig trogen tjänst? Jo, de bli ho
tade med vräkning från sina bostäder. Sannerligen, en vacker ålder
domspension. 

Brevskrivaren berättar också om det arbetarförenings
möte, där arbetarna beslöt hålla fast vid sitt krav på kol
lektivavtalet: 

Vid mötet, som avhölls kl. 5, skreds genast till omröstning, som re
sulterade sålunda, att 101 röster avgavs för att vi fortfarande skulle 
stå fast vid vårt tidigare beslut, och en röst avgavs för underkastelse, 
men lär denna röst berott på missuppfattning. Då nu förvaltaren fick 
höra detta resultat, meddelade han att arbetarna skulle få komma ef
ter sina betyg och så fort som möjligt ha rummen torna! Nu uppstod 
en sådan diskussion som knappast ännu varit i Forsby; att skriva om 
allt som framgick därunder skulle taga hela tidningen i anspråk, var
för jag inskränker mig till att säga att jag aldrig trott vi skulle ha 
sådana förmågor i vår förening som vi värkligen har. Den ena ta
laren efter den andra framkom, inte några råa och fula uttalanden, 
utan nakna fakta, sanna och gripande ord, ja ord sådana, att det för 
mången blev svårt att hålla ögonen torra och jag tror att Förvalta
ren fick ett och annat att tänka på ty han lovade försöka tala för
nuft med arbetsgivaren, att vi skulle få vår rätt. 

Få nu se hur det går. 
O.B. 

Det gick illa. Den 21 april meddelar Arbetet redaktio
nellt: 

Sträjken i Forsby är nu slut utan att ha lett till åsyftat resultat. 
Trots alla beslut av föreningen har sammanhållningen icke visat sig 
vara sådan som en hård ekonomisk strid kräver och arbetsgivarnas 
åtgärder att taga sin tillflykt till myndigheter och länsman för att få 
alla sträjkande arbetare vräkta, åstadkom förskräckelse hos många 
klenmodiga själar, och därmed var enigheten slut. I stället för att fort
sätta med en hopplös kamp - ty en kamp är hopplös när enighet ej 
finnes - besiöt föreningen att alla man må återgå till arbetet. Här
med är kollektivavtalet, som ägt bestånd i flere år, fallet, men ar
betsvillkoren äro åtminstone för ett år framåt desamma som förut. 
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Hur vanliga strejker av detta slag var, får vi kanske ald
rig veta, de kommer med all säkerhet inte fram vare sig i 
några strejkstatistiker eller fackförbundshistoriker. Forsby
arbetarna tillhörde inte ens någon fackavdelning, och re
daktionen slutar också med att säga, att de nog borde göra 
det. "Då skulle de, om det bleve strid ej behöva känna sig 
så ensamma, utan kunna räkna på hela landets understöd 
och vägledning". 

Hur mycket detta nu sedan hade hjälpt. Också stora och 
tämligen väl organiserade strejker slutade vid denna tid 
mestadels med nederlag för arbetarna. Vi kan se det bl.a. 
av de två stora strejker 1912 som särskilt fångar uppmärk
samheten detta år, byggnadsarbetarnas strejk i Helsingfors 
och strejken vid Kymmenebolagets fabriker, båda lång
variga och ytterst bittra. Här fanns nog den obrottsliga 
sammanhållning Arbetet hade efterlyst i Forsbystrejken -
men den fanns också på företagarhåll, eller krävdes i varje 
fall, såsom av följande passus ur en artikel i Arbetet om 
byggnadsstrejken den 20 september framgår: 

För att hindra enskilda byggherrar att gli in pli arbetarnas krav 
har byggmästarförbundet beslutit att till förbundet hörande byggmäs
tare icke H tjänstgöra som arbetsledare i slidana byggen, vilkas äga
re avvikit fdn arbetsgivarnas beslut. Dessutom ha de plivärkat, att 
affärsmän, som stli i borgen för byggnadsföretag, uppsäga sina för
bindelser i alla slidana företag, vilka glitt in pli att heruppta arbe
tet genom godkännande av arbetarnas lönefordringar. 

Vi se nu hur mycket arbetsgivarna respektera "arbetets frihet" dli 
det gäller dem själva ... 

Båda strejkerna slutade som sagt med förkrossande ne
derlag för arbetarna. Om Kymmenestrejkens utgång skri
ver Arbetet i sin ledare den 4 oktober: 

Sträjken vid Kymmenebolagets fabriker har upphört. De över tvli 
mll.naders tid kämpande arbetarna ha lidit ett fullständigt och för
krossande nederlag. De ha mlist ge sig pli nlid och onlid, mot det löfte 
frlin bolagsdirektionens sida, att en kommission skall nedsättas för 
att undersöka löneförhll.llandena och förheMUer sig bolaget fullkom-
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lig handlingsfrihet, att efter äget godtycke höja lönerna eller låta dem 
bli vid det gamla, arbetstiden kommer i ingen händelse att förkortas. 

Bolaget gittade icke ens i sitt övermod uppta underhandlingar med 
de sträjkande arbetarna. Fackorganisationens ordförande O. Tokoi 
tilläts som en nåd att få infinna sig ensam - märk ensam - hos di
rektionens ordförande, kommerserådet Björkenheim, för att där som 
privatperson ta del av de villkor på vilka bolaget ville återta de gam
la arbetarna i arbete, om de ansöka sådant. Alla gamla arbetare åter
tas icke, utan endast i mån av behov, och skola de under sträjkens för
lopp engagerade nya arbetarna fortsättningsvis bliva av bolaget sys
selsatta. 

Under intryck av storsträjken och arbetarklassens mäktiga och ho
tande uppmarsch gingo flertalet pappersbruk in på att införa tre
skiftes nattarbete och därav följande 8 timmars arbetsdag vid natt
arbete. Kymmenebolaget träffade också tariffavtal med arbetstagar
organisationerna, innefattande förutom arbetstidens förkortning di
verse förbättringar i arbetarnas ställning. Det dröjde emellertid icke 
länge förrän den ekonomiska reaktionen, samtidigt med den poli
tiska, lyfte huvudet i vädret och främst gick därvid Kymmenebolaget, 
som nu kommit under ny ledning. Den 1 november 1909 förklarade 
bolaget hänsynslöst genom ett å fabriksportarna uppspikat meddelan
de, att den dittills gällande överenskommelsen vore utgången och till
kännagav samtidigt sina nya försämrade arbetsvillkor. Arbetarna vil
le först icke finna sig i detta godtyckliga och rättsstridande förfaran
de, varför de hänsköto saken till domstol, stödjande sig på tariffav
talets stipulationer, men funno icke något stöd av vår klassjustice, då 
våra lagar kantänka icke skydda dylika avtal. 

De försämrade arbetsvillkoren kändes nu ännu mera tryckande än 
förr och slutligen mognade hos arbetarna beslutet att genom en all
män arbetsnedläggelse tilltvinga sig bättre lönevillkor, såvida bolaget 
icke godvilligt önskade visa tillmötesgående. I juni förelades bolagets 
direktion ett förslag till tariffavtal, enligt vilket treskiftessystemet åter 
skulle införas och för övriga arbetare arbetstiden om lördagarna för
kortades med 1 a 2 timmar. Dessutom föreslogs att minimiavlöningen 
för kvinnor skulle fastställas till 28 pi i timmen och för män till 32 pi. 
Å dessa mycket moderata fordringar gav bolaget ett nekande svar. 
Och Kymmenebolagets arbetare sågo för sig endast en utväg - att 
genom sträjk försöka vinna vad de godvilligt icke kunde ernå. 

Exakt två veckor senare eller den 18 oktober var det dags 
för en ny ledare om ett nytt nederlag, rubricerad Helsingfors 
byggnadsarbetares kamp. Den börjar: 
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Helsingfors byggnadsarbetares elva veckor långa kamp är slut. En 
utpinad arbetarhär på flere tusen har nödgats ge sig åt fienden på nåd 
och onåd. 

Det är första gången byggnadsarbetarna i Helsingfors lidit ett sådant 
nederlag. Alltsedan "stora sträjkvåren" 1896 ha de hört till förtruppen 
inom vår arbetarrörelse; deras segrar ha manat kamraterna i landsorten 
till en ofta framgångsrik kamp. Deras största segrar ha varit arbets
dagens nedprässande först till 10, sedan till 9 timmar. Nu ha de alltså 
blivit slagna, och det i en strid, där det ej gällde att vinna nya fram
gångar, utan väsentligen att försvara vad som redan vunnits. 

I vardera ledaren betonas med eftertryck den stora roll 
strejkbrytarna hade spelat för strejkernas utgång. I vardera 
propageras också för mer effektiva kampmetoder än "fyllda 
kassor och korslagda armar". I den senare ledaren heter det: 

Arbetsgivarnas taktik har överhuvud under denna strid varit hän
synslösare, samvetslösare än vid de flesta tidigare. Det är kanske ingen 
annan än Kymmeneherrarna, som kan göra dem äran stridig. 

Och här ha vi säkert en väsentlig orsak till arbetarnas nederlag. Ar
betarnas organisation och taktik ha i stort sett förblivit desamma - ar
betsgivarnas ha utvecklat sig. 

Klasskampen blir häftigare, åtminstone från borgarklassens sida. Att 
arbetaren ingenting har att vänta av arbetsgivarens välvilja - d e n 
sanningen torde redan ha ingått i dc flesta arbetares medvetande. Men 
en annan, föga mindre viktig sanning är, att arbetaren ingenting har att 
vänta av "samhället", av "den stora allmänheten", av "den allmänna 
opinionen". Ty samhället är det b o r g e r l i g a samhället, med "all
mänheten" förstår man småborgarhopen, som mest löper dit storbor
garna peka, och dess "allmänna opinion" är "allmän" blott i så måtto, 
att den säljer sig åt den som har pängar. 

Med dessa två strejker kan vi avsluta skildringen av Ar
betet som fackligt organ. Det bör dock påpekas, att tidnin
gen i denna egenskap också ägnade sig åt mycket annat än 
strejkskildringar. En i fackföreningspolitik och -historia in
kommen person skulle säkert ur materialet kunna utläsa be
tydligt mer än vad här har funnits förutsättningar för om 
arbetarnas faktiska situation i det Finland som blott lång
samt omvandlades till ett modernt industrisamhälle. 

På basen av det material som finns tillgängligt i Arbetet 
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kan en icke-initierad inte heller avgöra om den fackliga 
kampen i vårt land gestaltade sig hårdare och brutalade än 
annorstädes. Hård och brutal var den överallt, det väster
ländska välfärdssamhället har nog inte vuxit fram av sig 
självt enbart ur ökade ekonomiska resurser. Också Arbetets 
spalter har mycket att berätta därom. Hela hösten 1909 är 
de fyllda av skildringar från storstrejkens Sverige, våren 
1912 domineras de av den stora gruvarbetarstrejken i Eng
land och en liknande strejk i Ruhrdistriktet i Tyskland, vå
ren 1913 går genom flera nummer av tidningen en skildring 
a v storstrejken i Belgien, den 23 ma j 1914 har tidningen en 
lång ledare om strejken vid de Rockefellerska stenkolsgru
vorna i Colorado, USA - en ohygglig skildring av hur det 
kunde gå till i kapitalismens verkliga högborg, där t.o.m. 
kvinnor och barn mejades ner med kulsprutor och gevär. 

Sådant förekom i alla fall inte i vårt land, också om det 
lär ha hänt att militär i enstaka fall blev utkommenderad, 
bl.a. vid en hamnarbetarstrejk i Helsingfors och ett par 
mindre lantarbetarstrejker i Nyland.46) Däremot var det 
vanligt, att våra arbetsgivare tog polismakten till hjälp -
men det gjorde man också annorstädes. 

Trots allt kan man peka på vissa omständigheter, som i 
vårt land kan ha gjort situationen på fackföreningsfron
ten mer inflammerad än i andra västeuropeiska länder, och 
som alla hör samman med vårt beroende av Ryssland och 
tillståndet där under olika tider. Hit hör bl.a. utvecklingens 
nyckfulla förlopp i vårt land. Storstrejken 1905 gav våra 
arbetare möjlighet att genomtrumfa förbättringar i sina ar
betsförhållanden som de annars blott långsamt och steg för 
steg hade kunnat tillkämpa sig. Detta gav dem en överdri
ven tilltro till sin egen makt och styrka, och när den re
vanschsugna motståndaren gick till motangrepp och tog igen 
en stor del av det han hade förlorat, väckte detta hos dem 
hat- och ressentimentskänslor som inte så lätt gick ur. Det 
är sålunda inte alls långsökt att leta efter åtminstone en del 
av rötterna till vårt inbördeskrig i det som hände på den 
fackliga fronten på 1910-talet. 
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Mycket av det som skedde under denna tid kan emeller
tid också på annat sätt tänkas stå i relation till vårt beroen
de av tsarernas Ryssland. Bland annat är det inte osannolikt, 
att vår överklass - såsom man ofta framhöll på arbetar
håll - faktiskt var mer reaktionär än motsvarande sam
hällsklass i Västeuropa. Det ligger väl aldrig i den härskan
de klassens intresse att demonstrera något frisinne, och när 
den inte behöver böja sig för frisinnade opinioner, gör den 
det inte heller. I lämplig miljö konserveras dess konserva
tism, och en sådan miljö erbjuder helt naturligt ett litet land 
som lever i skuggan av en reaktionär stormakt. 

J ord proletärerna 

Enligt Eino Jutikkala i hans stora verk Bonden i Finland 
genom tiderna utgjorde de jordlösa - eller som man van
ligen brukar kalla dem de obesuttna - i början av seklet fler
talet av den egentliga jordbruksbefolkningen i vårt land.47) 

Är 191 O uppgick denna jt>rdbruksbefolkning till l 962 000 
personer. I realiteten innebär detta, att de obesuttna måste 
ha uppgått till minst en miljon, d.v.s. en tredjedel av lan
dets folkmängd. De utgjorde "överskottsbefolkningen" i 
skarven mellan det gamla bondesamhället och det nya in
dustrisamhället, och egentligen signalerar deras talrikhet 
mest av allt en enorm undersysselsättning. 

Att dessa obesuttna utgjorde det allt överskuggande so
ciala problemet vid denna tid var redan samtiden med
veten om, men samtidigt var problemet alltför stort för att 
låta sig överblicka i hela sin vidd av denna samtid. Inte 
heller tycks man ha trott, att det gick att lösa med annat 
än agrara reformer. I en artikel i Folktribunen 1907, Jord
arbetarna och socialismen i Finland, säger sålunda Edvard 
Gylling: 

... ]iJven äro utvecklingsmöjligheterna för en storindustri i landet 
små, då hvarken stenkol eller större järnfyndigheter förekomma. Där-
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emot äro landtbrukets och därmed sammanhängande nanngsgrenars 
framtidsutsikter desto mera lofvande. Af landets yta är blott c :a 7-8 °/o 
uppodlad d.v.s. åker och naturlig äng, då däremot minst 30 Ofo af ytan 
är odlingsbar. Det är därför äfven mer än naturligt, om agrarfrågan 
bildar vår viktigaste sociala fråga. 

Redan på ett tidigt stadium tyckte sig också socialdemo
kraterna ha funnit ett medel att göra åtminstone en del av 
denna jord tillgänglig för de obesuttna. De framställde kra
vet på o d l i n g s t v å n g, vilket gick ut på att enskild jord, 
som hade fallit i vanhävd eller av någon orsak inte odlades 
fastän den var odlingsbar, skulle överlåtas till bebrukning 
åt obesuttna. Detta krav frångick socialdemokraterna visser
ligen senare, men det är möjligt att det var genom det de 
fastnade i uppfattningen om de obesuttna som en enhetlig 
folkgrupp med gemensam problematik. Verkligheten såg 
emellertid annorlunda ut. 

A v de obesuttna utgjorde torparbefolkningen endast en 
minoritet (som yrkesgrupp uppgick torparna till i runt tal 
60 000). De utgjorde dessutom den del som klarade sig 
ojämförligt bäst. Det fanns torpare, särskilt i inlandet, som 
levde i mycket svåra förhållanden, men inte ens för dessa 
var själva brödfödan under normala år det allt överskuggan
de problem den var för de helt jordlösa backstugusittarna 
och med dem jämställda. Torparnas största problem var de 
olidliga jordlegoförhållandena som ofta reglerades med en
dast muntliga kontrakt och på många håll innefattade en 
mycket betungande dagsverksskyldighet. De många torpar
vräkningarna under seklets första årtionde levererade också 
massor av agitationsmaterial åt arbetartidningarna. Redan 
genom detta hamnade torparna i blickfånget på ett helt 
annat sätt än övriga obesuttna. Men därtill kom att torparna 
bland de obesuttna var de enda som hade nått den ut
vecklingsnivån, att de hade börjat begrunda sin situation 
och därför också var mottagliga för agitation. Socialdemo
kraterna var de som först insåg detta och medvetet började 
lägga an på torparna. Det var därför också under deras in-
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flytande torparna hamnade och under deras ledning de 

först organiserade sig. 
Ursprungligen hade socialdemokraterna gått in för att lö

sa torparproblemet via en småbrukarfrämjande lagstiftning, 

och det var sannolikt också med detta de vann de jordhungri

ga torparna. När det första stora torparmötet försiggick i 

Tammerfors år 1906, hade de emellertid redan på den punk

ten ändrat uppfattning, och detta blev också avgörande för 

mötets beslut. Säkert tvärtemot torparnas innersta önskning

ar gick nämligen besluten inte ut på krav på egen jord, utan 

på en förbättrad arrendelag och odlingstvång. Man får väl 

säga, att de mötesovana torparna togs med överrumpling.48) 

Att socialdemokraterna på denna punkt hade ändrat upp

fattning, berodde på att de småningom hade lärt sig inse, att 

småbrukariden inte gick att förena med en strikt socialistisk 

ståndpunkt. Socialismen hävdade att utvecklingen på alla 

områden gick mot stordrift, medan smådriften som en för

åldrad och mindre lönsam produktionsform var dömd att 

försvinna. Att bidra till skapandet av en talrik småbrukar

klass var alltså att gå den ekonomiska reaktionens ärenden. 

Detta var den rationella synpunkten, men därtill kom den 

ideologiska som hävdade, att privat företagsamhet på det 

hela taget var av ondo och att jorden liksom alla andra pro

duktionsmedel borde tillhöra samhället. Detta synsätt hade 

slagit igenom inom partiet vid den tid då Arbetet blev till 

och det präglar också tidningens jordbrukspolitiska material 

genom alla åren. 
Den första lag som stiftades i vårt land i syfte att för

bättra torparnas situation, gällde helt naturligt jordlegan. 

Den antogs av lantdagen i slutet av 1908 och stadfästes av 

kejsaren - visserligen på ett lagstridigt sätt - år 1909. 

I sina huvuddrag hade den utformats av gammalfinnar och 

agrarer49), men den motsvarade till väsentliga delar de krav 

torparna hade uppställt på sitt möte år 1906. Den fastslog 

bl.a. legotidens längd till 50 år, men medgav i undantagsfall 

dess reducering med hälften. Dessutom avskaffades den be-
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tungande dagsverksskyldigheten, ehuru också här medgavs 
undantag på vissa villkor. 

Lagen väckte våldsam indignation på storbrukarhåll, sär
skilt bland godsägarna. Redan i en av sina första ledare, den 
15 januari, kommenterar Arbetet detta och den borgerliga 
pressens förutsägelser, att lagen skulle bli enbart till fördärv 
för torparna, som genom den riskerade att bli vräkta alle
sammans. Tidningen skriver: 

Ehuru torparlagen ännu på långt när icke stadfästs ha torpareupp
sägningarna redan börjat. Tidningarna ha vetat förmäla om massuppsäg
ningar från landets olika delar och ett stort antal sådana äro ännu att 
vänta. Genom denna demonstration vilja jordägarne påtagligen visa vart 
det komme att bära, om lagen vunne vederbörlig sanktion och sålun
da om möjligt hindra stadfästelsen, samt att, - om den misshagliga la
gen dock bleve stadfäst, - tvinga torparena att nu, förrän dc ha skydd 
av densamma, underteckna för godsägarena förmånliga kontrakt, vilka 
för en avsevärd tid skulle undandraga torparena den nya lagens väl
signelser. Att genom demonstrationen ett stort antal idoga arbetare 
med familjer drivas ut på landsvägen är en småsak som icke vållar her
rar godsägare något bekymmer. 

Fruktan för jordlegalagen har naturligtvis sin rot däri, att denna 
lag tillförsäkrar torparne vissa rättigheter gent emot jordägarne, vilka 
de förstnämnda hittills icke haft. Arrendetidens fastställande till 25 år 
gör det omöjligt för arrendegivaren att, såsom hittills ofta skett, driva 
bort torparen från den torva vilken han i sitt anletes svett röjt och 
odlat, just då torvan skulle börja giva ersättning för den å densamma 
nedlagda mödan. Det gamla systemet att plantera ut torpare i öde
markerna och låta dem göra dessa till åkrar och ängar, samt sedan 
vräka torparne då odlingsarbetet väl är utfört, är härigenom åtminstone 
i hög grad omöjliggjort. 

Bestämmelsen i den nya lagen att torpare, då han lämnar torpet, skall 
erhålla ersättning efter värdering för det högre värde jorden genom hans 
arbete erhållit har häller ingalunda fallit jordägarne i smaken, ja vi er
inra oss ett uttalande vid ett möte, däri framhållits att om denna para
graf bleve antagen, jordägames utgifter därigenom rent av bleve ruine
rande. Då detta yttrande upprepats som argument emot jordlegolagen, 
har man alldeles glömt, att jordägarna därmed tydligare än någonsin ut

talat, att värdet av deras jord skapats just av torparena, och att det 
därför ej kan vara annat än fullkomligt tillbörligt, att dessa torpare 
även erhålla någon del av denna värdeökning. 

Att lagen tillerkänner en skiljenämnd avgöranderätt i tvister mellan 
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torpare och jordägare, har icke häller förmått skänka lagen ett högre 
värde i de förras ögon. Härigenom försvinner nämligen en betydande 
del av deras envåldsmakt över den som arbetar på deras jord. 

De torparuppsägningar artikeln talar om, var ingen tid
ningsanka. Uppretade godsägare höll möten och deklarera
de högljutt, att de tänkte göra sig av med alla sina torpare 
om lagen blev verklighet. Endel började också med att i 
god tid säga upp dem50). Några torparvräkningar blev det 
dock inte denna gång. Samma dag lagen stadfästes av kej
saren kompletterades den nämligen med en förordning om 
att alla gällande kontrakt skulle fortlöpa och bli i kraft till 
år 1916. 

Denna arrendelag som kom att bli den enda betydande 
sociala lag som blev stadfäst och trädde i kraft före 1917, 
förbättrade i hög grad torparnas situation, men någon slut
giltig lösning av torparproblemet utgjorde den inte. Nya 
lagförslag dök därför ideligen upp i lantdagen. Är 1910 pe
titionerade socialdemokraterna om odlingstvånget, som de 
vid denna tid ännu höll fast vid, och följande år de borger
liga om stiftande av låne- och kolonisationsfonder. Den 19 
maj 1911 publicerade Wiik i Arbetet en lång artikel om 
Jordfrågan i lantdagen som just behandlar dessa lagförslag. 

Han börjar med att fastslå skillnaden mellan borgerlig 
och socialdemokratisk inställning vid den aktuella tidpunk
ten. De borgerliga hade börjat gå in för låne- och kolonisa
tionsfonder, som skulle skapa möjligheter för en ökning av 
de självständiga småbruken, socialdemokraterna åter höll på 
odlingstvånget. Av artikeln framgår dock snart, att social
demokraterna själva hade börjat betrakta odlingstvånget 
som ett passerat stadium. Partiet hade, heter det, allt mer 
börjar luta åt den uppfattningen, att det inte borde binda 
sig vid småbrukarprincipen "då uvecklingen snarare kan sä
gas ha visat storbrukets överlägsenhet". Hade denna åsikt 
partiets majoritet bakom sig, vilket Wiik förmodade, blev 
konsekvensen att socialdemokraterna fick frångå sitt krav 
på odlingstvång. "Den obesuttna befolkningen skall hjäl-
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pas", säger han. "Men det är ej sagt att detta bör ske genom 

att vidmakthålla en produktionsform, som kanske ej befin

nes konkurrenskraftig. Det vore en reaktionär strävan". Nå

got annat alternativ framför han dock inte än "befästandet 

av nuvarande torpararrenden". Om några år skulle den gäl

lande arrendelagens retroaktiva verkan upphöra, och då 

kunde man vänta sig att 50 000-60 000 torpare omedelbart 

skulle bli vräkta. Det föreliggande förslaget om låne- och 

kolonisationsfonder skulle knappast bli något skydd mot 

vräkningarna, snarast tvärtom. Det skulle heta, att torpar

na nu tack vare denna lag hade möjlighet att skaffa sig egen 

jord och följaktligen inte behövde skydd av några andra la

gar. 

Detta ger oss en av orsakerna till att socialdemokraterna 

motsatte sig lagförslaget. Den väsentligaste orsaken var dock 

att de ansåg att torparna genom en sådan lag skulle hamna 

ur askan i elden, eftersom den skulle leda till en betungande 

skuldsättning och förvandla dem från jordslavar till bank

slavar. Det fanns också avskräckande exempel att visa fram, 

något som t.ex. Ludvig Lindström flera gånger gjorde, bl.a. 

ännu våren 1914 då frågan om torparnas jordförvärv åter 

behandlades i lantdagen. I det tal som Lindström därvid höll 

och som återgavs som ledare i Arbetet den 13mars redogjor

de han för sina egna erfarenheter av husmännens förhållan

den i Danmark på följande sätt: 

Husmanden och hans hustru var sysselsatta vid jordbruket under en 

arbetsdag, vars längd ofta nog gick upp till 15 timmar och därtill bar

nen i samma arbete så länge de blott förmådde hålla ut. Och under vin

tern sysslade männen med träskosnideri eller också med arbete vid nå

gon industriell inrättning, om lyckan var så god att någon sådan fanns 

i närheten. Mjölk fick man inte se, den var till sista droppen förd till 

mejeriet och skummjölken gav man åt svinen - "barnen växer ändå" 

som man sade. Smör var en lyx som man inte kände till, och detta liv 

var man tvungen att leva endast för att kunna betala räntan på det 

genom husmandslagen och statens billiga lån uppskruvade jordvärdet. 

Det vore ett sannskyldigt brott att medvärka till skapandet av ett 

dylikt maskerat slaveri hos oss, ett slaveri som är så mycket hämskare 

därför att slavarna själva smider sina bojor. 
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Ludvig Lindström 

Det var Wiik och Lindström som stod för huvudparten av 

Arbetets jordbrukspolitiska material. En stor del av detta 
material är emellertid osignerat, bl.a. en lång artikelserie un

der rubriken Småbruk eller storbruk, som publicerades i slu
tet av år 1911 med början den 10 november, och där den 

fråga som rubriken anger blir allsidigt och sakligt belyst 
från både små- och storbrukarsynpunkt och exemplifierad 

med erfarenheter från såväl hem- som utlandet. I den fjärde 

och nästsista artikeln sammanfattar tidningen sin egen 
ståndpunkt: 

Såvitt man således kan se, tycks småbruket ej lova sina utövare en 

så säker framtid, att över huvud småbrukets främjande vore att betrakta 

som ett villkor för lantbrukets allmänna framåtskridande. Fastmer sy

nes många omständigheter peka därhän, att en värksamhet för främjande 

av småbruket i c k e står i samklang med det allmänna ekonomiska 

framåtskridandet. 

I slutartikeln den 8 december knyter tidningen några all

männa reflexioner till alla framförda synpunkter och fram
håller ännu en gång, att ett främjande av småbruk inte var 
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något som socialdemokraterna borde gå in för. Samma åsikt 
hade också 1911 års partikongress kommit till. Arbetets in
ställning var alltså inte på något sätt kontroversiell. 

I själva verket hävdade tidningen under långa tider så 
konsekvent en antismåbrukarlinje i torparfrågan, att det 
verkar nästan chockartat att sedan plötsligt få läsa motsat
sen. Detta sker när vi kommer ett stycke in på år 1913, då 
tidningen i två ledare om Torparnas öde, den 18 och 21 
februari, redogör för ett kommittebetänkande i torparfrå
gan och i det sammanhanget med ens låter veta, att borgare 
och socialister var helt eniga i att torparna skulle förhjäl
pas till att bli ägare av sina torparlägenheter och att det ba
ra var i fråga om tillvägagångssättet som åsikterna skar sig. 
Ledarna redogör detaljerat för dessa åsiktsdivergenser; i 
många fall rörde det sig om detaljfrågor som numera sak
nar intresse, rent allmänt taget tycks den största olikheten 
ha legat i själva betalningen, som socialdemokraterna ville 
göra så smärtfri som möjligt för torparna. Större intresse 
erbjuder tidningens förklaring till den förändrade inställ
ningen. Den hittar vi i den senare ledaren, där det heter: 

Märkas må, att genom denna reform antalet s m å b r u k icke skulle 
ökas, ty torparna är småbrukare redan nu, och kommer att förbli det. 
Alltså, då vårt parti s trä var i sagda riktning, har det icke därmed 
fastslagit någon ståndpunkt i den stora tvistefrågan, huruvida stor
eller småbruket är det som har framtiden för sig. Men genom att tor
parna frigörs från det feodala beroende de lever i och göres till själv
ständiga jordägare, skall den ekonomiska utvecklingens krafter få 
friare spelrum att värka, och tiden skall sedan visa vilken produk
tionsform som är den förmånligaste. 

Liknande synpunkter uttrycks i det öppna brev från den 
socialdemokratiska lantdagsgruppen, Till Finlands torpare, 
som tidningen publicerade som sin ledare den 28 mars. Vad 
denna återgång till den ursprungliga ståndpunkten berodde 
på, är inte svårt att förstå. Kravet på egen jord hade bland 
torparna vuxit sig så starkt, att de helt enkelt inte längre 
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skulle ha stött partiet, om detta inte just på den punkten 
hade stött dem. 

Arbetets - och sannolikt också partiets - hållning i 
torparfrågan var också i fortsättningen vacklande, vilket 
det redan citerade lantdagstalet av Ludvig Lindström från 
år 1914 vittnar om. 

Torparfrågan löstes som vi vet inte under den ryska ti
den, men hösten 1915 förnyades den förordning som för
bjöd vräkning. Som ett kuriöst faktum kvarstår alltså, att 
torparna i vårt land under 191 O-talet levde i relativ trygg
het tack vare - ryske kejsaren. 

Medan torparfrågan under hela detta decennium ideli
gen ventilerades både i lantdagen och i tidningarnas spal
ter, togs föga notis om de övriga obesuttna, som dock ut
gjorde det stora flertalet. Många av dem gav emellertid 
själva sitt liv en ny inriktning genom att bryta upp från 
hemtorvan och söka sig till städer och industricentra. Eller 
genom att emigrera. 

Med början den 12 maj 1914 ingick i Arbetet två under
streckare under rubriken Emigrationen, dess orsaker, ut-
veckling och betydelse, som baserade sig på ett av lant
dagens socialutskott utarbetat betänkande. Det är en solid 
och grundlig utredning, vars sifferuppgifter i stort sett har 
stått sig till våra dagar och därför kan vara värda att re
latera. 

Betänkandet börjar med en redogörelse över den emigra
tion, främst till Nordamerika som till följd av den tillta
gande överbefolkningen i alla europeiska länder redan i 
början av 1800-talet hade gjort sig märkbar. Från mitten 
av 1800-talet hade denna emigration svällt ut till en stor 
folkrörelse, som enbart mellan åren 1901-191 O omfatta
de över 13 miljoner människor. I vårt land kom den i gång 
på allvar på 1860-talet med utgångspunkt från Vasa och 
Uleåborgs län, vilka f.ö. alltid kom att stå i särklass när det 
gällde antalet emigranter. Mellan åren 1883-1912 -allt
så under en period av knappt 30 år - emigrerade 262 886 
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människor från vårt land, därav 143 215 enbart under nio
årsperioden 1903-1912. 

Så långt utredningen. Vi kan tillägga att av dessa emi
granter ca 10 procent återvände och att vi alltså kan räk
na med i runt tal 235 000 faktiska emigranter mellan åren 
1883-1912.51) Det var en stor folkavtappning för ett 
land med så liten totalbefolkning som vårt, och det är där
för inte att undra över om den ibland väckte uppmärksam
het och debatterades i tidningspressen och vid olika par
tiers partimöten. Snarast är det egendomligt att frågan in
te väckte större uppmärksamhet än den gjorde. 

Våren 1914 togs den emellertid upp till behandling i 
lantdagen, på basen av det kommittebetänkande som nyss 
har relaterats. En av dem som yttrade sig i den debatt den 
föranledde var Wiik. Redan innan betänkandet som under
streckare hade publicerats i Arbetet, hade tidningen också 
publicerat hans anförande som sin ledare den 8 maj. 

Det är ett intressant anförande, men tyvärr för långt för 
att låta sig citera. Vi kan i stället försöka med ett kort re
ferat. 

Wiik börjar med att konstatera, att det utskottsbetänk
ande som nu förelåg ådagalade, att man äntligen hade lyc
kats frigöra sig från alla gamla uppfattningar om emigra
tionen såsom härledande sig enbart ur "lättja, håglöshet, 
njutningslystnad, bristande fosterlandskärlek och annat så
dant" och börjat inse dess avhängighet av de ekonomiska 
förhållandena. Genom samhällets ekonomiska omdaning 
rycktes allt flera människor i nutiden loss från den gamla 
hemtorvan och drevs ut i världen. Att många av dem där
vid kom att söka sig till långt bort belägna länder var 
ingenting att beskärma sig över. Tvärtom var det en lycka 
för Europa, att det hade haft ett land att sända sin över
skottsbefolkning till, hemma i Europa hade den snart kom
mit att bilda ett trasproletariat, "ur vilket de reaktionära 
elementen inom det politiska såväl som det sociala området 
lätteligen hade fått massor av hantlangare". 

Såg man emigrationen ur emigranternas egen synvinkel, 
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så var det skäl att komma ihåg, att de genom sin utvand
ring förflyttades till mera storstilade produktionsförhållan
den än vad som hade erbjudits dem här hemma. Den ame
rikanske storkapitalismen var internationell, och de som 
hamnade i dess tjänst såg snart de sociala frågorna i ett vi
dare perspektiv än de hade kunnat göra här. Många som ha
de återvänt, hade också gjort det som socialister. Misslyckat 
var det också att påstå, att de som inte hade återvänt nu 
saknade ett fosterland. De hade bara bytt ut ett foserland 
mot ett annat, och de hade ingen orsak att beklaga bytet. 
För övrigt kunde det sägas, att det kunde vara ganska lik
giltigt v a r människorna hade det bra, om i det ena eller 
andra landet, bara de hade det så bra som möjligt. Det var 
också från en högre synpunkt sett likgiltigt, vilket land som 
drog nytta av dem, om det var Finland eller Amerika, 
blott deras arbetskraft blev till den största möjliga nytta för 
mänsklighetens stora folkfamilj. 

Härmed ville han inte säga, fortsätter Wiik, att ingen
ting borde göras. Många immigranter råkade illa ut i Ame
rika, hamnade i klorna på bondfångare och vit slavhandel 
eller tvingades underteckna kontrakt, som höll dem bund
na i usla förhållanden i många år. Dem kunde fosterlandet 
räcka en hjälpande hand, försöka ta vara på dem så att de 
inte gick under i de nya förhållandena, "meddela dem and
liga impulser så länge de behöver sådana hemifrån, och 
lämna dem först när de rotfästs i det nya fosterlandet och 
känner sig hemma där". Det var sådana åtgärder man 
skulle gå in för, åtgärder som alltså inte motarbetade emi
grationen, men väl rensade dess strömfåra. 

Detta var nog på 1910-talet ovanliga ord som säkerligen 
stötte många. Kanske gör de det fortfarande? Men för kos
mopoliten Wiik föll det sig naturligt att drömma om den 
tid "då gränserna faller bort" och hela mänskligheten bil
dade en enda stor folkfamilj, och ur det perspektivet be
traktade han också alla samhällsföreteelser. Han borde av 
många skäl kunna väcka sympati bland nutidens unga ra
dikaler. 
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Ideologin 

Socialismen föddes ej på en dag, ej på en ort. Småningom växte den 

fram genom förhållandenas tvång: industrialismen, som nedtryckte ett 

oorganiserat proletariat i slaveri och förtryck. I tusende hjärnor arbeta

de tanken: kan ej bot rådas på eländet, finnes ingen väg, som kan fö

ra mänskligheten fram till lyckligare förhållanden. 

Så börjar Arbetets ledare den 4 mars 1910. Dess rubrik 

anger, att den egentligen är ett tal som hållits vid en fack
förenings tioårsfest, men vem talaren hade varit sägs inte. 

Att han hette Karl Wiik verkar dock sannolikt. 

Artikeln är långtifrån den första i tidningen som be

handlar ett ideologiskt tema. Men med någon skall man 
börja, och varför inte då göra det med en som omedelbart 

erbjuder en förträfflig utsikt över det socialistiska ide

landskapet. Låt oss alltså fortsätta att citera: 

Socialismen gav svar härpå. På början av 1800-talet uppstod so

cialistiska tänkare, som funno att det ondas rot stod att söka i de rå

dande samhälleliga äganderättsförhållandena. De föreslago upphävan

det av den enskilda äganderätten till produktionsmedlen samt samhäl

lets övertagande av produktionen, de uppgjorde noggranna beskriv

ningar och ritningar på ett blivande lyckligt samhälle, och hos denna 

världens rika och mäktiga försökte de vinna gehör för sina ideer. Ty 

de förstodo ej, att en maktägande klass aldrig godvilligt ger vika för 

andras krav, om ock dessa representera en högre rätt eller äro ägna

de att föra mänskligheten upp till högre kulturformer. 

Men alla hänvisningar till de mäktiga gjordes förgäves. Och små

ningom började de socialistiska tänkarna, adertonhundratalets utopis

ter, förstå att ett bättre samhälle måhända ej skulle kunna uppnås 

med lämpor, att måhända andra åtgärder än föreställningar skulle bli 

nödvändiga. 

Det var år 1842 som Wilhelm Weitling utgav sina "Garantier för 

Harmoni och Frihet", där han framkom med ett omsorgsfullt upp

gjort förslag till samhällets nydaning och där han i slutkapitlet med 

följande ord vände sig till de maktägande: 

"I Sparta fanns det tvänne gånger konungar, som införde ägen

domsgemenskap. Skulle det ej efter en tidrymd av 3000 år åter fin

nas någon, som ville följa i deras fotspår? 

Vi skola så hoppas, men vi förlita oss ej därpå. 

Mäktige på denna jord! I haven medel att fördunkla en Alexander 



Kamporganet 177 

den stores, en Napoleons glans. I haven medel att p3. ett s3.väl för 
Eder, som för oss angenämt sätt avskaffa det onda, som nu tär sam
hället. Om v i arbetare med våra kraftiga medel ensamma mhte göra 
detta arbete, blir det fullbordat p3. ett både för oss och för Eder smärt
samt sätt. 

Pröven och väljen sen!" 
Det var m3.hända för sista g3.ngen, som en av proletariatets stora 

tänkare vädjade till de makthavandes förnuft, men det var samtidigt 
första gången, som i en dylik vädjan inlades h o t, en hotfull förut
sägelse om det blivande proletariatets organisation. 

De stora utopisternas tid är nu för alltid förbi. Andra trädde i de
ras ställe och förkunnade nödvändigheten av klasskamp, av klasspoli
tik, av organisation b3.de på det ekonomiska och politiska området. 
Man förstod att socialismen enbart som sådan ej skulle kunna bringa 
hjälp åt arbetarklassen, utan att denna själv skulle nödgas förvärkliga 
socialismens ideer. Det historiskt-materialistiska uppfattningssättet ge
nomträngde sm3.ningom arbetarnas medvetande och lade fraserna 3. 
sido, och i deras ställe erkändes maktförhållandena s3.som de enda ut
slagsgivande. 

Finlands arbetare ha fått göra samma erfarenheter som utlandets. 
Även vi veta nu att endast genom socialistiska organisationer kan for
mas en makt, som slutligen är i stånd att avskaffa alla klassprivilegi
er, allt klassvälde. Därför ha alla de arbetare, vilka lärt sig förstå ting
ens värkliga ordning, vilka ställa arbetarnas solidaritet framom den 
primära egoismen och vilka förm3.tt rycka upp sig ur dåsig liknöjdhet 
till självständigt tänkande, sammanslutit sig till socialdemokratiska or
ganisationer. 

Denna artikel är typisk för Arbetets ideologiska materi
al, som ofta uppvisar just denna blandning av rationellt re
sonemang och stark känsloladdning. Man kunde också ut
trycka det så, att tidningen i den centrala roll den tillmäter 
klasskampen är rättroget marxistisk, men knappast i sitt 
sätt att skildra denna roll. Marxismen som sådan ville ju in
te vädja till känslorna, utan enbart fungera som en teori, 
som exakt förklarade det den ansåg vara utvecklingens lag
bundna förlopp och innersta drivkraft. 

Med kyligt vetenskapliga teorier aktiverar man dock inga 
massor, såframt de inte innehåller komponenter som kan an
vändas till att ladda upp känslor med. Men det var just det 

12 
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läran om klasskampen gjorde, kanske inte direkt som sådan, 

men därför att den lätt lät sig utnyttja både till rationella 
förklaringar och emotionella ställningstaganden. 

I den meningen är den citerade artikeln alltså typisk, inte 

bara för Arbetet, utan för tiden. Den ger en förnuftig för

klaring till utopisternas misslyckande och klasskampens 
nödvändighet, samtidigt som den starkt vädjar till käns

lan och den vägen försöker aktivera kampviljan. 

Kampens rättfärdighet ifrågasattes aldrig av socialismens 
exegeter, allra minst i en tidning som Arbetet för vars lilla 

krets av ultraradikaler socialismen nog i grunden var en frå
ga om etik. Attityden av sträng vetenskaplighet eftersträva
des visserligen konsekvent, men sin egen känslomotivation 

kan man svårligen komma ifrån. Därför är Arbetets ideolo

giska material genomgående starkt präglat av etiska syn
punkter och motiveringar. Marxismens etiska grundval ly
der typiskt nog rubriken på tidningens ledare den 3 feb

ruari 1911. Den kunde lika gärna ha kallats socialismens 
etiska grundval, eftersom den gott låter sig omfatta också 
av icke-marxister och kanske särskilt just av dem. Den bör

jar med att utgående från den Kantska etiken ange också 

socialismens innersta mål som en strävan att möjliggöra den 

enskilda individens etiska fullkomning. Marx däremot kom
mer inte ens till tals, förrän i slutet av artikeln och då i ett 

citat, som vid närmare granskning visar sig emanera ur ett 
av hans ungdomsverk, Om judefrågan. Dessa ungdomsskrif
ter innehåller dock som känt inte det som slutligen kom att 

konstituera det man allmänt kallar marxism. 

När man försökte ge marxismen en etisk motivering, stöd
de man sig inte heller på den tiden så mycket på Marx själv 

som på någon av hans uttolkare, framför allt Kautsky som 
tycks ha varit sin tids mest lästa socialistiska skriftställare 

i vårt land. Här ett exempel ur den nyssnämnda artikeln: 

Men den socialdemokratiska etiken inskränker sig icke blott till pro

klamerandet av det oantastbara i människans personlighet, icke blott 

till ett negativt förhindrande av människoförtryck och exploation. Den 
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har jämväl ett positivt mål: individens höjande i etiskt och kulturellt 

avseende på grundvalen av människornas samhälleliga, solidariska sam

värkan. Socialdemokratins mål innebär, såsom Karl Kautsky säger, 

"allas lika rätt och lika plikt, individens allsidiga harmoniska förfull

komnande". Först i belysning av detta höga etiska mål kan man fullt 

fatta socialismens krassa domar över det borgerliga samhället. Just därav 
att socialdemokratin strävar efter människans allsidiga, harmoniska 

förfullkomnande, söker göra [för] människorna möjligt att fullt utveck

la sina etiska egenskaper - just därav härleder sig rörelsens sedliga 
förtrytelse över det nuvarande politiska och ekonomiska tvångssyste

met, som våldsamt vränger individens kroppsliga, andliga och mora

liska väl. 
Det etiska momentet utgör ett av socialdemokratins mest karakte

ristiska drag, är dess mest framträdande egenskap. 

Som huvudparten av Arbetets ledare är också denna osig
nerad, och vem som skrivit den går alltså inte att utreda. I 
de flesta fall var det Wiik eller Lindström som skrev tid
ningens ideologiska artiklar, i detta fall kan emellertid ock
så Hjalmar Eklund tänkas som författare. En artikel med 
ett rätt likartat tema från samma år, Socialismens grundva
lar, är däremot signerad av Ludvig Lindström. Den ingick 
i Arbetets julnummer den 15 december och temat presenteras 
redan i det första stycket: 

Socialismens grundval är tvåfaldig. Den ena ligger i människans 

behov av en rättfärdig samhällsordning, den andra i en vetenskaplig 

beräkning av orsakerna till det nuvarande tillståndet, som ligger rätt

färdigheten så fjärran, som det bara är möjligt. 

Allt levande strävar att tillfredsställa sina behov, heter 
det i fortsättningen, och i denna behovstillfredsställelse lig
ger också lyckan förborgad. Vi bör dock inte förledas att 
tro, att behoven är desamma för alla, tvärtom: det den ena 
anser vara höjden av lycka, representerar för den andra ba
ra något högst måttligt gott. Besittandet av materiella ägo
delar är t.ex. långtifrån alltid det människorna anser vara 
lycka. I de flesta fall är ett visst mått av materiella ägodelar 
dock en nödvändig förutsättning för lyckan, för hur andli
ga behoven än är, krävs det trots allt ett visst materiellt un
derlag för att kunna tillfredsställa dem: 
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Man behöver dock endast blicka omkring sig för att finna, att en 

stor del av denna mänsklighet är utestängd från lyckan just genom 

att den saknar de nödvändiga materiella förutsättningarna därför, me

dan samtidigt ett fåtal simmar i ett överflöd, som inte stll.r i någon 

proportion till de allmänt mänskliga behoven. Och då man samtidigt 

känner att lyckan är något en var människa har lika rätt till, uppfat

tar den tänkande och kännande anden det nuvarande tillståndet som 

en oerhörd orättvisa. Det är i denna uppfattning man har att söka 
roten till alla de verop över de rika, som ljuder ur de israeliska pro

feternas skrifter, och det är den, som bringar Jesus att prisa barmhär
tigheten och att låta de förmögna förgäves klappa på hans faders por

tar. Samma ide återfinnes i alla de stora samhällsreformatorernas pro

gram och den utgör även en av socialismens grundvalar. 

Insikten om denna orättvisas existens leder dock ännu in
te med nödvändighet till socialismen, heter det i fortsätt
mngen: 

Socialismen utgår nämligen från den säkra övertygelsen att den so

ciala nöden icke är något naturnödvändigt, utan att den genom mänsk

lig värksamhet kan bringas ur världen. Saknas denna övertygelse, då 

utmynnar hela observationen av eländet i ett bedrövligt· konstaterande 

av fakta - intet mera. 

Socialisterna bygger emellertid denna övertygelse på en 
noggrann granskning av de ekonomiska företeelserna. Vad 
de därvid har iakttagit är bland annat, att medan nöden i 
forna tider var en direkt följd av allmän brist och fattigdom 
har den i våra dagar, då man med lätthet kan framställa 
allt vad människorna behöver, helt andra orsaker. Dessa 
måste numera sökas i det system man följer vid produktio
nen och vid produkternas fördelning: 

Socialismens tänkare ha funnit, att det som gör, att en stor del av 

mänskligheten är utestängd från livets bord, medan andra ha allting 

i stort överflöd är, att det stora flertalet står i ett svårt beroende av 

fåtalet. Icke politiskt utan ekonomiskt. Arbetaren är rättsligt fri, men 

han är faktiskt bunden som en slav. Vill han leva så m å s t e han ta

ga tjänst hos den, som äger produktionsmedlen, ty han kan icke mera 

som förr börja ett arbete på egen hand utan dyrbara redskap, och ma

skiner förmår han icke skaffa sig. Maskinen, som skulle vara hans ly-
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diga slav, har blivit hans härskare. Socialismen tror visserligen män
niskorna om stora utvecklingsmöjligheter, så stora till och med, att man 
beskyllt densamma för fantasteri, men den tror dock icke, att några 
uppmaningar till rättvisa skola kunna övervinna den egoism, som nu 
driver den ena människan att söka rikta sig på den andras möda. Och 
den vet, att så länge produktionsmedlen kvarstår i dc enskildas hän
der, så länge finns det möjligheter för den ena individen att hålla den 
andra i beroende och exploatera dess arbetskraft. Och därför går so
cialismens strävan ut på att bringa alla dessa produktionsmedel över i 
statens hand och sålunda nedbryta alla monopol. 

Detta är socialismens ekonomiska princip. 
På basen av dessa båda ideer - den att det nuvarande tillståndet 

är orättfärdigt och att denna orättfärdighet kan avskaffas, om man 
gör produktionsmedlen till allmän egendom - har socialismen uppfört 
hela sin tankebyggnad. 

Allmänt hållna utläggningar om socialismens ekonomiska 
tankebyggnad av den typ denna artikel företräder, finner 
vi rätt ofta i tidningen, däremot är rent teoretiskt ekono
miska artiklar relativt sällsynta. Marx' historieuppfattning 
tycks ha intresserat mer än hans ekonomilära. Något om 
mervärde lyder rubriken på en osignerad artikel i tidningens 
nummer den 28 januari 1913 som kan anföras som exempel 
på teoretiskt ekonomisk textutläggning, och finkammar 
man årgångarna skall man sannolikt hitta ytterligare en hel 
del av samma sort. Däremot behövs det ingen finkamning 
för att hitta klasskampen, den påträffas utan möda i snart 
sagt varje nummer av tidningen. För Arbetets hela medarbe
tarkrets var klasskampen ett historiskt faktum i dess bety
delse av utvecklingshävstång, och lika självklart var, att det 
dialektiska motsatspar som i historiens nuvarande skede ut
kämpade denna kamp utgjordes av kapitalister och arbeta
re. Den var helt enkelt arbetarklassens stora historiska mis
sion här och nu. "Arbetarklassen är således kallad", heter 
det med en nästan religiös formulering i tidningens ledare 
den 24 juni 1910, som presenterar den materialistiska histo
rieuppfattningen i rättrogen om än starkt populariserad 
marxistisk tappning. Proletariatets befrielse måste bli dess 
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eget värk lyder rubriken på en annan ledare den 12 januari 

1912, där det bl.a. heter: 

Ty vad är socialdemokratin? Arbetarklassens självständiga strävan, 

på klasskampens grund, att tillvinna sig makten i samhället och för

värkliga det socialistiska samhällsidealet. De borgerliga idealister där

emot, som komma till oss - vi förutsätta att de komma i redlig av

sikt - äro upphöjda över "ensidiga klass-synpunkter". Deras ideal är 

"humanitära", "mänskligt-socialistiska", "kulturellt-socialistiska" och 

vad annat man vill, blott ej proletariskt-socialistiska. Den proletariska 

klasskänslan, särskilt om den mottar dessa nykomlingar med en viss 

kyla, är "rå" och "frånstötande"; de ta till sin uppgift att "kultivera" 

arbetarna, att ge den socialistiska rörelsen en "kulturell" och "intel

lektuell" prägel, som gör den till en värdig infattning för så dyrbara 

ädelstenar. 
Eller ock ha de någon speciell älsklingside, som de vilja göra arbe

tarna till bärare av. Den ena väntar allt gott av en jordvärdebeskatt

ning, den andra vill propagera darwinism och fritänkeri, den tredje 

har helnykterheten som sitt A och O, den fjärde vill att alla sociala 

s trä vanden skola lämnas å s ido och alla krafter inriktas på något visst 

politiskt strävande. När de därtill anse sig kunna gå med på alla 

punkter i socialdemokratins praktiska reformprogram, så anse de sig 

vara fullgoda socialdemokrater. Och äro arbetarna mindre väl på sin 

vakt, kan det hända att dessa nykomlingar med ens bli mäkta stora 

herrar inom partiet och mången a v proletariatets gamla prövade för

kämpar trängs i bakgrunden för att han blott äger sitt enkla, "råa" 

klassmedvetande och inte alls de där "intellektuella" talangerna, som 

skulle bereda socialismen inträde i herrskapssalongerna. 

Nej, det gäller för arbetarklassen att hålla ögonen uppe och inte ta 

för guld allt som glimmar. Socialismen är vår tids främsta kulturrö

relse. Den förbereder en högre harmonisk kultur, i det den lägger den 

materiella grunden därför. Den har sin styrka i sig, emedan den upp

vuxit på den grund den ekonomiska utvecklingen lagt. Den har ej 

behov att låna sin glans från något annat håll. 

I det ideologiska material som här har presenterats, ly

ser som vi sett det mycket omtalade klasshatet med sin från

varo. Det beror inte på att det har undvikits, utan på att 

det på det hela taget inte förekommer i detta material. I 

tidningens nummer den 24 november 1911 hittar vi emeller

tid en artikel av Wiik, rubricerad Socialdemokratin och 

klasshatet, som försöker utreda själva begreppet och som -
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det får vi veta i ett senare nummer a v tidningen - hade 

skrivits på begäran av en läsare. 

Wiik börjar med några ord om det latenta hat som alltid 

förekommer hos de förtryckta och om det mer medvetna, 

som uppstår ur åsiktförföljelser och sådant. Med klasshat i 

egentlig mening avsåg man dock något annat, säger han, 

nämligen en på övertygelse grundad insikt hos massorna om 

nödvändigheten av den klasskamp, som utkämpades i det 

nuvarande samhället och som krävde en massinsats för att 

lyckas. Och så fortsätter han: 

Liksom vår strid ej är en strid a v enskilda, så är den ej heller rik

tad m o t enskilda. Vi inse mycket väl, att den enskilde arbetsgivaren, 

den enskilde borgaren, även då han rasar mot oss som vildast, försö

ker undertrycka våra föreningar och göra förtroendemännen brödlösa, 

blott handlar under intrycket av det åskådningssätt varav hans sam

hällsklass är besjälad. Det är ytterst en samhällsklass' ekonomiska ställ

ning som bestämmer dess tänkesätt, men därav följer ingalunda att 

a Il a medlemmar av klassen i fråga vore m e d v e t n a om de inners

ta bevekelsegrunderna till sitt handlingssätt. Ha vi en gång avskrivit 

den kyrkliga tron på en fri vilja, så inse vi att vi icke ha något skäl 

att hata våra motståndares p e r s o n e r. Att insikten härom icke kan 

eller bör försvaga styrkan av vår kamp, är självklart. Kampen är 

härigenom blott förflyttad till sitt rätta plan: den samlade k l a s s

kampens. 

Att klasskampen utkämpades mellan ett dialektiskt mot

satspar, som var på sitt håll var utrustat med lika starka 

klassemotioner, var man alltid angelägen att påpeka. Over

klassens klasskänsla kallar t.ex. Johan Gabriels (Hörham

mer) en artikel i Arbetets nummer den 17 februari 1911, där 

han just analyserar det som i rubriken anges. Denna klass

kamp ansågs emellertid redan på förhand vara etiskt deter

minerad av det "faktum", att det var arbetarklassen som i 

historiens nuvarande skede kämpade för det nya som höll 

på att arbeta sig fram i tiden och som förverkligat skulle 

representera en ny utvecklingsfas på mänsklighetens väg 

mot allt högre former av samhälleligt liv. 

T ron på denna dialektiska process var grundmurad hos 
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Leo Hildcn 

praktiskt taget alla Arbetets medarbetare. I februari 1912 

gav en herre som kallar sig V. v. R.52 ) upphov till en liten 

debatt i tidningen med ett genmäle till en artikel av Boldt, 

som han tydligen rätt grundligt hade missförstått. I genmä

let deklarerar han sig som Darwinanhängare och ordar vitt 

och brett om "kampen om tillvaron" (han skriver faktiskt 

kampen om, inte kampen för), som han likt otaliga andra 

uppfattar som en naturbetingad maktkamp ur vilken den 

starkaste alltid avgår med segern och som därför får leve

rera bevisen på riktigheten av hans egen krigiska och anar

kiska maktfilosofi. Boldt vägrade i vändningen att ta nå

gon befattning med V.v.R:s opus, men Lindström och Bil

den besvarade det, båda den 7 mars. Lindströms i och för 

sig högst förträffliga svar skall här förbigås, det som i detta 

sammanhang intresserar mest är Bildens svar med dess 

marxistiskt färgade syn på utvecklingen som en dialektiskt 

betingad process. 

Bilden accepterar V.v.R:s uppfattning om livet som en 

kamp - typiskt nog talar också han om "kampen o m till-
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varan" - men inte i anarkiskt destruktiv memng, utan i 
dialektiskt utvecklingsfrämjande: 

Livet är relativt, så ock dess värden, redan på grund av dess pro
cessnatur. Formerna för kampen om tillvaron förändras ständigt, ja, 
till och med det vi förstå under namn av tillvaro blir ett annat. Må
let mot vilket vi i dag sträva är ock ett annat än våra fäders mål. Vi 
kämpa om brödet så länge vi ej hava det. Då vi erövrat det, hägra 
för oss andra mål. Evolutionen visar klart och tydligt, att de stora 
ideal som tidigare blott föresvävat mänsklighetens störste, numera om
fattas av stora massor av människosläktet. Kulturmänniskans mål blir 
dag för dag s.a.s. mer etiskt. Med förändrade levnadsförhållanden, i 
den riktning att den vitala brödfrågan ej mera är den allt domineran
de, dör nog ej "kampen" som sådan, men kan den då röra sig om helt 
andra mål, om "andliga" värden, men den kampen står i ingen mot
sats till "det tusenåriga rikets" ideal. - Ser Ni, min Herre, det är 
ej allena utvecklingen som gör oss till det vi äro, det är ock vi som 
göra utvecklingen. 

När Finlands Arbetarparti grundades år 1899, antog det 
ett program som tog sikte på praktiska reformer. Först vid 
partikongressen i Forssa 1903 antog det namnet Socialde
mokratiska Partiet och bekände öppet färg som ett socia
listiskt parti. Som ett progressivt reformparti vann det 
dock också därefter i första hand sina anhängare och fram
för allt sin stora valseger vid valet till den första enkam
marlantdagen år 1907. Vad folket ville - den del av fol
ket som på det hela taget ville något - var förstås förbätt
rade levnadsvillkor, och detta var också för de allra flesta 
grunden till partianslutningen. 

Partiet självt utvecklade sig emellertid snabbt i marxis
tisk riktning och blev därigenom i sin verksamhet bundet 
av ideer, som i vissa fall och åtminstone skenbart motver
kade dess egen reformvillighet. Detta hade kanske inte be
tytt något i längden i ett land med andra grundbetingelser 
för en framgångsrik reformpolitik; det fanns faktiskt and
ra länder i Västeuropa, där socialdemokratin hade lagt sig 
till med av marxismen starkt influerade principprogram, 
men ändå i sin praktiska politik verkade efter rent reforma-
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toriska linjer. Det som i vårt land gav utvecklingen en på

stöt i annan riktning, var väl den omständigheten, att lant

dagens reformarbete både inom och utom landets gränser 

motarbetades av utomparlamentariska krafter med makt 

och möjlighet att göra det fruktlöst. Detta stärkte marxis

men inom partiet och gav den gratis åskådningsmaterial. 

Hur man därvid på marxistiskt håll resonerade går att ut

läsa också ur Arbetet. 

Hösten 191 O ingick sålunda i tidningen två ledare, sig

nerade av Wiik och rubricerade Memento I-II, som be

handlar den starka tillbakagången inom partiet just vid 

denna tid och försöker utreda dess orsaker. Särskilt den 

andra av dessa ledare, publicerad den 25 november, är i 

detta sammanhang av intresse därför att den också berör 

den parlamentariska verksamheten. 

Wiik börjar med att fråga, om tillbakagången berodde på 

att man hade börjat tveka om målet eller betvivla möjlig

heterna att någonsin nå det. Han besvarar frågan nekande, 

men medger omedelbart därefter, att ett visst missmod ha

de vunnit insteg bland arbetarna efter det reaktionen i 

Ryssland åter hade fått vind i seglen. Målet som nyss fö

refallit så nåbart och nära, hade därigenom förflyttats till 

en så avlägsen framtid att det inte av alla ens kunde skön

jas. Hur våldsam hade inte entusiasmen varit efter valse

gern 1907! Eftersom också de borgerliga partierna hade 

sett sig nödsakade att uppgöra reformprogram, hade man 

haft skäl att vänta sig de mest storartade resultat av lant

dagens arbete. Man hade rent av trott, att monarken nu 

skulle avstå från sin rätt att förkasta av lantdagen antagna 

lagar och att denna skulle få möjlighet att bestämma över 

statsbudgeten och granska senatens ämbetsåtgärder mm. 

Var då allt detta humbug? frågar han sig och fortsätter: 

... Nej. Man trodde värkligen så oändligt mycket gott om lant

dagen. Vad allt skulle den ej skänka oss! Odlingstvång, 8 timmars ar

betsdag, ålderdomspensioner a 350 mk, skattereform, rusdrycksförbud 
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och för resten så mycket smått och gott som rymdes i ett häfte på ett 

tryckark. 
Och så börjades det. Med en uppSJO av samhällsförbättrande moti

oner och petitioner börjades det. Och när förbudslagen antogs som det 

första stora resultatet av enkammarens arbete, illuminerades det i Hel

singfors. 
Sedan kommo missräkningarna slag i slag. Man fick först göra be

kantskap med de borgerligas oförlikneliga förmåga att förhala ären

dena. Sedan fick man se, att de borgerliga inte gjorde sig synnerligt 

samvete av att svika de löften dc gett under valagitationen. Vidare 

fick man se, hur de skaffade sig medhåll på högre ort, om de i någon 

fråga lidit nederlag i lantdagen. Man fick slutligen se ryska minister

rådet resa sig i öster som den klippa där reformförslagen sist och slut

ligen strandade, om de klarat alla tidigare skär. 
Man fick kort sagt lära sig, vad man visserligen också tillförne med 

läpparna bekänt: att kapitalets makt ej begraves under högar av val
sedlar; att de borgerliga icke hade gett oss enkammaren, om de ej 

tillika sett sig om efter andra försvarspositioner; att den sociala frå

gan är en maktfråga; att makt ej kan mötas annat än med makt, och 

att där makten ej finnes bakom, är den skrivna lagen ej mer värd än 

en aktie i Lovisa-Vesijärvi-banan. 

I tr~ års tid ha dessa lärdomar inpräntats i oss, ej genom agitations

broschyrer utan av den hårda värkligheten själv. Och i dag som är står 

Finlands proletariat maktlösare än någonsin, vetande sig inom över

skådlig framtid icke kunna genomdriva några nämnvärda förbättring

ar i sitt läge. 
Ju mer överspända förhoppningarna varit, desto större är missräk

ningen. Vi ha hoppats för mycket av lantdagen, och vi må skylla oss 

själva om vi känna missräkning. Vi må ej kasta skulden på lantdags

institutionen och förklara den vara av noll och intet värde; vi må 
blott medge att vi överskattat dess värde, att den är e t t stridsmedel 

bland många, medan vi - eller åtminstone många bland oss - trott 

den kunna ersätta dem alla. 

Det blev i fortsättningen upprepade gånger tillfälle att 
göra liknande erfarenheter. Varje gång styrktes man i sin 
marxistiska tro, att en härskande klass aldrig godvilligt ger 
makten ifrån sig och att en oförsonlig klasskamp var den en
da framkomliga vägen. Samtidigt ökade detta också miss
tron mot den parlamentariska verksamheten som sådan. Ty
pisk är Arbetets ledare den l O mars 1911, Parlamentarism 
och socialreform, som går till angrepp mot socialdemokratins 
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anpassningspolitik i vissa andra länder. Parlamentarismen 
var, heter det här, i begynnelsen ett mäktigt vapen i arbe
tarnas händer; genom tillträde till parlamenten lyckades ar
betarna på många håll genomdriva viktiga reformer och 
1890-talet blev därför också parlamentarismens glansperiod 
i Europa. Därmed var emellertid också kulmen nådd: 

Under det följande årtiondet växte visserligen antalet socialistiska 
folkrepresentanter oupphörligen, men samtidigt trädde blockbildning, 
ministersocialism och andra former av den reformiska och revisionis
tiska socialismen allt mer i förgrunden och ersatte den principiella 
kampen genternot dc borgerliga. Samma ledande politiker, vilka tidi
gare genom sin mönstergilla kamp för dc socialistiska kraven i hög 
grad bidragit till att väcka massornas klassmedvetande, vände nu in 
på kompromisspolitikens slingrande stigar. 

Att arbetarna drogs till de parlamentariska verksam
hetsformerna var naturligt, heter det i fortsättningen, efter
som det bara var genom praktiska reformer man kunde 
övertyga massorna om att socialdemokratin var en rörelse 
just för dem. Därför var det av den största vikt att den 
bedrev denna form av klasskamp. Man fick emellertid inte 
blunda för dess risker. Något verkligt socialreformatoriskt 
mål nådde man dock aldrig på denna väg, borgarna gav ef
ter just så mycket att det vaggade proletariatet till ro, men 
aldrig mera. Den reformistiska politiken kunde alltså aldrig 
leda till målet. Kompromisserna signalerade brist på klass
medvetande och därmed försvann också de borgerligas 
fruktan och alla möjligheter att genomdriva "stora, oför
sonliga reformer". 

Åsikter av detta slag upprepas ofta och i olika samman
hang: 

... Blott så länge våra representanter i lantdagen känna sig som 
en kil, som proletariatet drivit in i den borgerliga samhällskroppen; 
blott så länge de anse det som sin skyldighet att oförsonligt förfäkta 
arbetarklassens intressen, blott så länge kan parlamentarismen vara oss 
till nytta. Skulle den dag komma, då de glömde bort varför dc sitta 
i lantdagen, då de genom mäklande och kompromissande sökte till-
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vinna sig själva förmåner eller sina valmän några tillfälliga vinster, 
som skymma bort socialismens samhällsomdanande slutmål, så vore 
en sådan parlamentarism till skada och ej till gagn. 

Citatet är ur tidningens ledare den 31 januari 1913, Vid 
lantdagens öppnande, liksom den föregående osignerad, men 
med all sannolikhet skriven av Wiik, som känns igen inte 
minst på de stränga kraven på absolut principfasthet. Nå
got förbluffar han dock i fortsättningen när han deklarerar, 
att den parlamentariska verksamheten för socialdemokra
ternas del ter sig betydelsefullare genom de möjligheter den 
erbjuder att via parlamentets talarstol påverka anhängar
skararna än genom de vinningar den kan ge i form av pro
gressiva reformer, "vinningar som väl även utan arbetar
representanternas närvaro i parlamentet kunde ernås genom 
arbetarmassornas påtryckning underifrån". 

Denna diskutabla motivering för parlamentarisk verk
samhet kompletteras dock på slutet med en delförklaring, 
som kastar ett något annat ljus över artikeln. I ett land som 
vårt, heter det, där lantdagen har mindre möjligheter än i 
de flesta andra att genomdriva positiva reformer blir den 
i ett avseende så mycket betydelsefullare. Den är "en form 
av o f f e n t l i g värksamhet, och offentligheten är för en 
massrörelse som vår så nödvändig som för den enskilda 
människan luft och ljus". Som avskräckande exempel an
förs sedan Ryssland, där arbetarrörelsen långa tider hade 
tvingats verka i det fördolda, vilket inte minst för den 
själv fått menliga följder. Artikeln får genom detta delvis 
också karaktären av ett försvar för lantdagsinstitutionen 
som sådan och av ett försök att för anhängarskararna moti
vera en parlamentarisk verksamhet, som aldrig tycktes ge 
några synliga resultat. 

Den stora uppmärksamhet Arbetet alltid ägnade lantda
gen och dess arbete talar också ett annat språk än dess eg
na uttalanden om lantdagens begränsade betydelse och 
"lappverksreformernas" ringa värde, för att inte säga skad
lighet. En tydlig ambivalens gör sig förnimbar, sannolikt ut-
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märkande inte blott för Wiik och Arbetet, utan för hela 
vår dåtida socialdemokrati. Man var visserligen marxist i 
teorin, men reformkraven hade dock ända sedan partiets 
start utgjort en mycket handfast del av dess ideologi, och 
det var nog knappast - såsom Arbetet ibland gjorde gäl
lande - enbart av lämplighetshänsyn man höll fast vid 
dem. Partiet var ju inte heller åsiktsmässigt så enhetligt som 
det verkade utåt. Hur dess utveckling skulle ha gestaltat 
sig om möjligheter till ett verkligt konstruktivt lantdagsar
bete faktiskt hade funnits, vore intressant att veta. T.o.m. 
Arbetet vacklar ibland i sin marxistiska renlärighet. Den 2 
december 1913 publicerar den t.ex. en ledare, Reform och 
revolution, där redan inledningen signalerar ett slags åsikts
förskjutning: 

Frågan om mål och medel är ständigt ny. 
Socialdemokratins slutmål är revolutionärt. Icke så, att det skulle 

gå ut på gatukravaller och dylikt, som man sen gammalt tror sam
manhänga med begreppet revolution. Nej, vi fattar ordet i dess dju

paste bemärkelse: den revolution vi åstundar är arbetarklassens upp
höjande till härskande och därmed e n d a klass. 

Från borgerligt håll - och ofta nog också från revisionistiska par
tivänners sida - förebrår man oss att för slutmålets skull släppa dc 
gradvisa förbättringarna ur sikte. Man uppställer frågan "reform el
ler revolution"? - och besvarar den själv med att "rörelsen är allt, 
målet intet", eller någon annan liknande fras. 

Det är emellertid inte fråga om något antingen-eller, he
ter det i fortsättningen, utan om ett både-och. Alltså både 
reform och revolution. Genom de reformer arbetarna av 
egen kraft tilltvingar sig, skall möjligheter skapas att föra 
kampen till ett segerrikt slut: 

Den kapitalistiska klass-staten skall slås ned, inte genom "organisa
tion för organisationens egen skull", inte genom uppfödandet av små
borgerlig förnöjsamhet över den eller den reformframgången, utan i 
utbredandet av medvetandet att arbetarna genom reformer kommer till 

revolution. 
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Inställningen är som synes åtskilligt uppmjukad. Visser
ligen skulle Arbetet, om man hade anklagat den för revisio
nism, ha kunnat hänvisa till marxisten Kautsky. Men det 
hjälper inte stort. Trots Kautsky och trots allt högljutt av
ståndstagande från den föraktade revisionismen, var detta 
nog redan ett slags revisionism. 



Arbetet och religionen 

Wiik berättar om G. A. Wistbacka, grundaren av vår 
första svenska arbetarorganisation, Helsingfors Svenska Ar
betarförening, att han hade blivit socialist genom att läsa 
bibeln.53) Många enkla män av folket kom vid denna tid 
fram till socialismen via samma källa. Andra läste Inger
soll, fick av honom hjälp att skaka av sig den religiösa auk
toritetstrons fjättrar och blev den vägen socialister. Man 
kunde alltså bli socialist både genom att stöda sig på bibeln 
och genom att förneka den. När prästerna dundrade mot 
socialismen för att den gjorde människorna gudlösa var det 
alltså en sanning med modifikationer. Officiellt tog arbe
tarrörelsen inte heller direkt avstånd från religionen, som 
den förklarade vara varje människas enskilda angelägenhet. 

Däremot var den utan tvivel i hög grad antiklerikal. Kyr
kan och dess prästerskap betraktades - och säkerligen inte 
utan skäl - som den världsliga reaktionens redskap och 
attackerades också i den egenskapen ideligen. Dessutom be
skylldes de - kanske inte heller alltid utan skäl - för bi
gotteri, obskurantism och skenhelighet. 

Lite svårt var det dock ibland att upprätthålla distink
tionen mellan religion och kyrka, och ännu svårare för an
hängarna att alls upptäcka den. Redan under sitt första år 
fick sig Arbetet också av sina egna läsare påskrivet för att 
den angrep religionen, vilket bl.a. gav Borg anledning att 
i ett långt inlägg den 14 januari 1910, riktat till signaturen 
Klipp i Kimito, försvara tidningens inställning: 
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Du nämnde också att "Arbetet" icke skall röra vid religionen. Det 
har tidningen mig veterligen icke gjort, men väl har den nu och då 
kritiserat svartrockarna, den kristendom de representera och statskyr
kan, vilket är en helt annan sak, och det bör "Arbetet" fortsätta med 
enligt min mening. 

Det gjorde tidningen också, och det vore lögn att påstå 
att den ens skulle ha modererat angreppen. Hittade någon 
medarbetare på att direkt angripa religionen, hamnade hans 
bidrag knappast heller av den anledningen i papperskor
gen. Orsaken formulerades av bland andra Allan Wallenius 
i en polemik med Evangeliskt Veckoblad den 10 maj 1912 
sålunda: 

... Kristendomens män förbjuda nog ej en värksamhet i barmhär
tighetens tjänst, blott den inte bedrives så effektivt, att den råkar upp
häva en outgrundlig straffdom, sänd av Gud. Men kristendomen står 
i vägen för dc strävanden, som avse att avhjälpa den materiella nö
den, därigenom att den dräper det berättigade missnöjet, hindrar det 
att slå ut och borttar allt intresse att bekämpa vidrigheterna, som mö
ta under "prövotiden". 

Många av den tidens socialister var också de facto ateis
ter, framför allt naturligtvis marxisterna; det gick ju knap
past att förena tron på en gud som styr folkens öden med 
en materialistisk historieuppfattning som i den dialektiska 
kampen mellan helt världsliga makter ser utvecklingens 
drivkraft. I Arbetets redaktionskrets hittar vi på ett un
dantag när inte en enda troende. Eftersom undantaget råka
de heta Georg Boldt kom det emellertid att avsätta djupa 
spår i tidningens spalter. 

Doktor Boldt var en starkt religiös människa. Det som 
drog honom till kristendomen var den kristna kärleksläran, 
och kanske var det också den som hade kommit honom att 
söka sig till socialismen hos vilken han i likhet med många 
bibelsprängda män av folket fann mer av äkta kristen etik 
än hos vår statskyrka. Många av dem läste säkert med 
starkt gillande vad han skrev om denna, t.ex. i en ledare 
den 21' juli 1911: 

13 
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Georg Boldt 

Onskar någon förvissa sig om, huru föga etisk i ordets djupare me
ning den kyrkliga förkunnelsen i allmänhet är i vårt land, behöver 
han endast genomgå den digra samling av mer eller mindre represen
tativa prästmäns predikningar, som för ett antal år sedan utgåvos un· 
der titeln "Väktarrop från det Finska Zion". Han skall där sällan fin
na en ton ur den väldiga symfoni, vars ledmotiv var den unga judens 
från Nazaret lidelsefulla skildring av Guds rike. 

Detta faktum är ju ej att undra över. Den, som i sanning vill upp
byggandet av ett gudsrike, förvärkligandet av det som "bör vara" i 
motsats till det som "är", måste i kampen för idealet upptaga striden 
mot tidens, mot denna världens makter. Dylika "tidsgudar" äro staten 

och samhället i deras nuvarande form. De äro icke ur den mänskliga 
solidaritetens moderjord uppvuxna organismer, utan utslag av anar
kisk individualism, stödd av våldet. 

Här framträder nu hela den inre motsägelsen i begreppet "statskyr
ka". Ordets förkunnare, som borde vara den "Eviges" tempelpräster, 
äro i värkligheten tidsmakternas avlönade tjänare och säkraste stöd. 

Många av Boldts artiklar ådagalägger att han var väl för
trogen med den moderna bibelkritiken och att det var ge
nom den han hade skapat sin uppfattning av den historiska 
Jesus som en aktiv kämpande människa. Detta är temat bl.a. 
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i hans artikel En kättares julbetraktelse i tidningens jul
nummer samma år. Artikeln är inspirerad av den tyska so
cialdemokraten Maurenbechers bok Von Nazaret nach Gol
gata, som framställer Jesus just sådan också Boldt helst vil
le se honom, som en lidelsefull viljemänniska "vars liv är 
eld och storm". Någon politisk förkunnare gör han honom 
inte till, men han säger med Maurenbecher, att "den som 
icke i Jesu väldiga förkunnelse förnimmer den proletariska 
instinkten som riktningsgivande och drivande motiv, knap
past förstår något av densamma". 

Boldt undvek banaliteten att göra Jesus till något slags 
socialist - sådant förekom minsann - men envetet beto
nade han den etiska kongruensen mellan hans lära och so
cialismens, framför allt det "rättfärdighetspatos" som var 
drivkraften i dem båda. Detta var också kärnan i hans 
egen politiska åskådning, framförd med en häftig lidelse 
som ännu den dag i dag gör intryck, t.o.m. fast han ibland 
slår över i exaltation och inte så sällan verkar djupt verklig
hetsfrämmande. Det är svårt att veta, hur mycket Arbetets 
läsare förstod av det han skrev - hans språk är ju inte lätt
tillgängligt- men hans känslas äkthet och allvar kan knap
past ha undgått att göra intryck på människor för vilka re
ligionen dock fortfarande var en fråga av livsavgörande 
betydelse. 

Upprepade gånger angrep Boldt i Arbetet ärkebiskopen, 
Gustaf Johansson, denna viljestarka och dogmatiskt prin
cipfasta prelat som i sin krafts dagar helt dominerade vår 
statskyrka och gav den dess ultrareaktionära inriktning. Ba
kom angreppen döljer sig av allt att döma en god dosis be
svikelse, vilket bl.a. framträder i en artikel som under rubri
ken .Arkebiskop Gustaf Johansson ingick den 15 novem
ber 1912: 

Vilken ödets ironi! I friskt minne torde ännu vara, med vilka käns
lor och förhoppningar de flesta mottogo underrättelsen om herr Jo
hanssons kallande till kyrkans högsta värdighet. Man älskade att i ho
nom se en man, i vilken fanns något av det virke, varav Gamla Tes-
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tamentets profeter voro danade. Utan människofruktan, besjälade av 

den högsta kraft, skulle han i nödens stund träda fram och slunga san
ningen i ansiktet även på jordens mäktigaste. Och nu -

Detta är ett citat ur en artikel skriven 1903 och starkt 
präglad av den besvikelse Boldt hade känt över den roll 
av hantlangare åt den ryska reaktionen Finlands kyrka med 
sin primas i spetsen hade spelat under de olagliga varn
pliktsuppbåden 1902. Och han fortsätter: 

Så skrev jag då. Och jag tillade: På ytterst få undantag när har 
prästerskapet följt det ovanifrån givna lystringsordet, under pretext 

naturligtvis, att den lutherska folkkyrkan till varje pris skulle räddas. 

Huru sorgligt lätt är det ej att med fagra ord förvilla och insöva sam

vetet! Men antaget även att handlingssättet uti ifrågavarande fall be

stämts uteslutande av sakliga motiv, huru låg, huru jordbunden är ej 

den anda, som häri uppenbarar sig. När visade Jesu evangelium sin 

världsövervinnande kraft, om ej i förföljelsens dagar? "Martyrernas 

blod var kyrkans utsäde". Om det finns en gnista av värklig guds

fruktan, av ideell hänförelse hos vårt folk, huru skulle det då eJ 1 

täta leder fylkas kring sina präster, ifall dessa, bärande korsets tec

ken, gått före även då, när tåget rört sig utför "via dolorosa". 

Det var emellertid inte bara i ärkebiskopens egenskap 
av kyrkapolitiker Boldt angrep honom, utan också i hans 
egenskap av ytterligt reaktionär exeget, så t.ex. i den helsi
desartikel, En teologisk polemik, som ingick i tidningen den 
21 februari 1913 och som i sin tur gav upphov till den po
lemik med signaturen V. von R. som har omnämnts redan 
tidigare. 

Artikeln utgår från en nyutkommen lärobok av Paavo 
Virkkunen, Kristinuskon perustotuudet, som enligt Boldt 
"åtminstone inom vissa gränser söker tillmötesgå ett fördju
pat etiskt medvetandes och en modern religionsforsknings 
krav", men som just därför häftigt hade angripits av ärke
biskop Johansson. Det som denne särskilt hade reagerat 
mot var, att Virkkunen hade förnekat jungrufödseln, och att 
han hade lämnat frågan om den eviga fördömelsen öppen 
och uppenbarligen själv ställde sig negativ till tanken på ett 
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evigt helvete. För ärkebiskopen var detta rena irrläran. En
ligt honom var jungfrufödseln "kristendomens kärnpunkt" 
och helvetet en grundmurad realitet. Det är främst helve
testron Boldt spinner vidare på: 

. . . Säkcrt finns det ingen punkt i kyrkoläran, som så bidragit 
att fjärma människorna från kyrkan och - där man ansett kristendo
men solidarisk med kyrkaläran - från kristendomen. För ett fördjupat 
etiskt medvetande måste ovillkorligen d c n gudstro, som är oskiljaktigt 
förknippad med helvetesläran, te sig som en form av satanism. Ar 
gud djävulen och djävulen gud? Jag erkänner att jag har svårt att se 
någon väsentlig skillnad mellan en ond ande och en gud, som skapar 
människosläktet, ehuru han som a Il v e t a n d e vet, att resultatet av 
denna skapelse blir de fördömdas eviga värld, och ehuru han som alls
mäktig kunnat underlåta att skapa den. Någon invänder måhända: en 
del av människorna bliva ju saliga, och sålunda utmynnar det hela icke 
enbart i ett helvete, utan även i en himmel. Jag svarar: där Gud är, 
där är himmeln och gud fanns före skapelsen. Och "saligheten" blev 
icke större, ty gud är "absolut" och det absoluta kan icke ökas. Alltså: 
vad gud åstadkommer genom sitt värk, det är ett helvete. Men detta 
ocrhörda fiasko stör icke i ringaste mån hans onämnbara salighet. Han 
tronar trots allt i olympisk höghet och olympiskt lugn. Detta är hä
delse, skall man slunga mig i ansiktet. J ag befinner mig i så fall i 
gott sällskap. En, som i själsångestens stunder formulerade sina tvivel 
med precis samma ord, som jag gjort ("är gud djävulen och djävulen 
gud") var Martin Luther. 

En sak är viss: står och faller kristendomen med hclvetestron, då är 
den en form av satanism. Utgör läran om de förtappades och pinades 
värld en integrerande beståndsdel av den kristna religionen, konstitue
rar den ett av dess väsens moment, då är kampen på liv och död emot 
kristendomen historiens kanske viktigaste uppgift. Då sammanfaller 
denna strid med den, kulturmänskligheten har att föra mot de atavis
tiska känslor, som årsmiljonernas organiska livskamp utlöst hos den
samma. Helvetestron, vad är den annat än den i religionens tjänst tag
na och av densamma absoluterade skräcken ... 

Det är nog främst Boldts artiklar som förklarar, varför så 
många intellektuella ungdomar vid denna tid upptäckte 
Arbetet och själva inspirerades till att medarbeta i den. Man 
tar nämligen knappast fel, om man tror sig hitta arga unga 
studentradikaler bakom de flesta av de antiklerikala kåse
rier, som tidningen tidvis och särskilt under åren 1912-13 
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ofta vimlade av. De flesta av dessa ungdomar var självfallet 

radikala också politiskt, men märkligt nog inte alla. Avsak

naden av en frisinnad press i landet drev m.a.o. en del ung

domar som främst reagerade mot det unkna kulturklimatet 

över till socialistbladet. Bakom de två exempel som i det 

följande skall anföras, döljer sig en sådan intellektuell ung

dom, en nybakad nittonårig student. 

Hösten 1913 hölls ett allmänt kyrkomöte i Åbo, som i Ar

betet bl.a. uppmärksammades av Boldt med ett nytt angrepp 

på ärkebiskopen, rubricerat A.rkebiskop Johansson och de 

eviga ideerna. I samma nummer av tidningen - den 24 ok

tober - publicerade emellertid också Broder Z ett kåseri 

över samma höga person under rubriken Från den svarta 

kongressen. Medan Boldt skriver i djupaste allvar, gycklar 

Broder Z ohejdat: 

.. Och mellan värserna hålles festmiddagar. Två har redan gått av 

stapeln, den senare i lördags på Hamburger Börs. Menyn känner jag 

icke, men på gott humör var de svarta. "Den finska kyrkans" överste

präst, benämnd Johansson, höll en bättre låda, serverade Fredrik Cyg

naeus, ]:W. Snellman, gubben Rein. En gång inne på kapitlet stora män 

glömde han lyckligtvis inte heller sig själv. Man får veta att hr Johans

son är till sin natur mycket blyg. Hans ideal hade varit den anspråkslö

sa lantprästens, men han hade blivit tvungen att leva ett helt annat liv, 

värka i offentligheten. Man måste uppriktigt beklaga honom, ty han 

är ju på sätt och vis en martyr. Hans öde skiljer sig dock från mar

tyrernas i de kristna legenderna därigenom att här icke är någon livs

fara. Till en ringa tröst åtnjuter martyren Johansson dessutom ett näpet 

underhåll på några tiotal tusen ... 

Men förutom slika personliga avslöjanden, utdelade översteprästen i 

sitt tal även mera allmängiltig visdom. Han förde sina åhörare genom 

himlakropparnas mångfald. Han besteg med dem Akropolis höjder. Här 

stannade han ett ögonblick och uttalade märkliga visdomsord. 

Han förklarade att fornhellenernas stora framgångar i krig berodde 

på deras religiösa sinnelag och de många vackra tempel de byggde åt 

sina gudar. Men när religiositeten försvann gick folket under. Och hr 

Johansson hoppades att samma religiösa sinnelag även vore rådande 

bland vårt folk. Han påstod desslikes att kyrkomötets uppgift är att 

arbeta därför. 

Tja. Hellenernas religiösa sinnelag. De är ganska märkliga dessa 

översteprästens ord. Och det svindlar för den mänskliga tanken, då 
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man betänker vilka upprörande misstag härvidlag tidigare begåtts av 
hr Johanssons företrädare i yrket. Huru många bröder och systrar har 
icke dessa inkvisitorer slaktat och bränt bara för att de varit av annan 
åsikt än de själva angående någon bokstav i de heliga skrifterna. Och 
nu förkunnar översteprästen Johansson att redan de gamla hellenerna 
hade den rätta tron och önskar Finlands folk detsamma. Andigen bör
jar det bli jämnlikhet bland gudarna. Allah och Venus, Jehova och 
Baccus, alla är dc lika goda, huvudsak är blott att man dyrkar dem, ty 
då går det ett folk väl, i synnerhet i krig. 

Den 31 oktober fortsätter Broder Z med sina "rapporter" 
från "den svarta kongressen", denna gång i en understrecka
re med flera mellanrubriker, av vilka vi kan välja den sista, 
Modern bibel för folkskolor, som redogör för kongressens 
behandling av den nya finska översättningen av Nya testa
mentet. Vi börjar från andra stycket: 

För övrigt visade det sig i denna sak att den moraliska halten även 
hos svartrockarna är olika hos olika individer. Somliga erkände öppet 
att vår nuvarande bibel helt och hållet baserar sig på en katolsk för
falskning, benämnd textus receptus, andra förklarade att en bibelöver
sättare alltid först måste bestämma vad som skall översättas, emedan 
det finns tusende olika grundtexter, av vilka dock ingen är original. 
Därför vore det omöjligt att veta vad t.cx. Jesus värkligen sagt och vad 
senare bibelfabrikanter endast låtit honom säga. Nya Testamentets 
översättare hade därför hållit sig till dc äldsta kända grekiska texterna 
under förutsättning att de voro närmare de okända originalen än se
nare tillkomna handskrifter, som innehöllo desto mera förfalskningar 
ju yngre de voro. 

Men biskop Koskimies ville att man "för folkets skull' måtte bibe
hålla även förfalskningarna t.cx. inom parentes, ty annars skulle folket 
dra öronen åt sig, då det märktes att två biblar kunna så mycket skilja 
sig från varandra. 

Den beryktade biskop Colliander sade dock rent ut att det inte pas
sar sig att man sätter någonting inom parentes, ty alltsammans måste ju 
ges ut som guds ord, så väl det äkta som det förfalskade. En bibel får 
icke innehålla några kritiska antydningar, ty genom sådana skulle den 
"oförstående" starkt rubbas i sin tro. 

Koskimies genmälde att sanningen ej mera kunde helt och hållet döl
jas för folket, vadan han fortfarande höll på sina parenteser. 

Men för att Du, o läsare, måtte få en klarare uppfattning om en så 
viktig sak som huru guds ord tillvärkas, må jag belysa det med ett par 
exempel. 
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Vis-a-vis bröllopet i Kana tyckte nykterhetsvänliga svartrocken 
Tarkkanen att bibelns ord: "Var man sätter först fram det goda vinet, 
och när de blivit d r u c k n e så det som sämre är" skulle ändras till att 
lyda: "- - - och när dc blivit mätta - - -", ty han ansåg att 
de förstnämnda orden skadade nykterhetsarbetet, då ju ur dem fram
ginga att Jesus umgicks med fyllpuppor. 

De skriftlärda med professor Heikcl i spetsen bevisade att det var 
enligt grundtexterna omöjligt att ge bibelorden en nykterhetsvänligare 
innebörd. Då trädde förra talmannen i vårt medeltida bondestånd, rust
hållaren O janen upp, talade och sade: "Grundtexterna må nu i detta 
fall innehålla vad som helst, men det kan omöjligt tillåtas att bibeln 
innchölle något frånstötande". 

Allas vår domprost Juuso Hedberg yttrade sig. Han hade i trettio 
år studerat detta bibelord och kommit till den fasta övertygelsen att 
det skulle vara "druckne". Han sade vidare att "nykterhetssaken nu
mera är på så goda fötter att bibeln därför ej b e h ö v e r förfalskas". 
Detta imponerade synbarligen på de övriga svartrockarna, ty Juuso är ju 
något litet bevandrad även i det kristliga rusets praktiska studium. 

Dock måste det bli sluten omröstning. - "Druckne" är allt fortfa
rande gudsord. 

En stund senare behandlades det ställe i Johannes evangelium, där 
Jesus enligt vår nuvarande bibel säger: "jag är guds son", vilka ord 
såsom känt bildar hörnstenen i kyrkans dogmbyggnad. Oversättnings
korniten hade kommit under fund med att här förelåg en förfalskning 
av orden "jag är människones son", varför den hade företagit en mot
svarande ändring. Dc skriftlärde, såväl svartrockar som lekmän, utlade 
saken med övertygelse. - Ett ögonblicks tystnad. 

Då uppstiger vår vän, aposteln Pauli drabant, Björklund. t5gonblic
ket är spännande, historiskt. Björklund föreslår blek och med darrande 
röst en återgång till de gamla orden ty - viskar han - "inre orsaker" 
fordrar det. Han får understöd av Juuso, som således har insett att hörn
stenen "behöver" en liten förfalskning om ock nykterheten icke gör det. 

Rätt så Juuso! Andamålet helgar medlen sa - - -
Omröstningssedlarna fram! Det fastslogs att det skall heta "guds 

son". Detta gjorde gäspande män i Åbo stad klockan mellan 12 och 1 
natten mot tisdagen den 28 oktober 1913 ... 

I en tid då hädelseåtalen duggade ganska tätt över arbe
tarbladen, verkar det mer än egendomligt att sådana artik
lar och kåserier som här har citerats, inte ådrog tidningen 
åtal. Däremot blev den 1912 åtalad för två artiklar av Lud
vig Lindström, Guds heliga ord och Hädelse av Gud, in-
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förda den 2 februari och 4 april och med udden riktad mot 
hädelseparagraferna i vår strafflag. Kndå är dessa artiklar 
sakliga och tämligen hovsamma i tonen. 

Enligt tidningen själv baserade sig åtalet på en kort pas
sus i den andra artikeln där det heter, att den person som 
genom hädelse kunde tänkas bli kränkt - det är fråga om 
ett rent teoretiskt resonemang alltså - "är ytterst svår att 
fixera". Samtidigt gällde åtalet dock också en annan artikel 
i samma nummer av tidningen, nämligen Uppenbarelsen av 
Mikko Hyrskymurto, en översättning ur tidskriften Vapaa 
Ajatus. Detta väcker omedelbart ens misstanke, att det 
egentligen var denna artikel man var ute efter och att man 
i samband därmed upptäckte, att det också fanns annat tid
ningen kunde åtalas för. Denna misstanke styrks av att 
Arbetet den 14 juli 1914 signalerar ett nytt hädelseåtal, 
denna gång för en ganska rörande illustration av den heliga 
familjen i Raunistula, som hade varit införd i tidningen den 
19 december föregående år och också den var knyckt ur en 
finsk tidskrift. Det förefaller m.a.o. som om Arbetet på 
grund av sin obetydlighet och ringhet inte hade ägnats någon 
större uppmärksamhet av pressöverstyrelsen och egentligen 
blev ertappad bara när man skallade efter förgripliga alster 
ur de finska tidningarna. 

Under sin vårsession 1914- den sista före 1917 -be
handlade lantdagen ett lagförslag om uppbävandet av hädel
separagraferna i vår strafflag. I den debatt som därvid 
fördes, uttalade sig Ludvig Lindström i ett långt anförande, 
som till väsentlig del var uppbyggt just på Arbetets hädelse
mål 1912 och vari han försökte bevisa, vilket hot mot inte 
bara det fria ordet, utan mot hela den vetenskapliga forsk
ningen i vårt land dessa förlegade paragrafer egentligen ut
gjorde. 

Paragraferna slopades dock som känt inte. Den 30 april 
kommenterar Arbetet detta på första sidan som följer: 

Vid tredje behandlingen i lantdagen av lagförslaget om upphävande 
av de s.k. hädelseparagraferna i strafflagen föreslog Serlachius, suome-
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tarian, Rosenqvist folkpartist och Lilius ungfinne att ifrågavarande pa
ragrafer skulle bibehållas. För godkännandet av det av utskottet an
tagna förslaget till förordning uttalade sig Wiik och Airola (soc.). 

Vid omröstningen förkastades ändringsförslaget med 97 röster mot 95. 
Finlands lantdag har sålunda tisdagen den 28 april 1914 behagat 

underdånigst proklamera förefintligheten av en personlig gud, som är 
så mån om sin ära, att den som understår sig att "kränka" den mås
te inburas i fängelse. 

Ryska regeringen, kyrkan och pänningpungarna bildar den heliga tre
enigheten i vår lantdag. Halleluja! 



K u! turstoffet 

När den ängslige kälkborgaren hör talas om klasskamp, så reser sig 
håren på hans huvud och han känner kalla kårar gå över ryggen. Han 
ser i andanom rasande mördare, som stormar fram i vildaste ursinne, 
vändande sin råhet mot religion, ordning och sedlighet, mot konst och 
vetenskap och mot hela samhällets främsta skydd, privatägendomen. 

"Du ser den ande du begriper, icke mig"! Med dessa ord kan den 
proletariska klasskampens ande svara på de förskräckta borgarnas hems
ka fantasiföreställningar. Klasskampen är icke ett vilt lössläppande av 
djuriska instinkter i människan, utan den är sammanfattningen av de 
starkaste och värdefullaste krafterna i vår tid till erövring av en högre 
och mänskligare kultur för en kommande tid. I våra dagars proleta
riska klasskamp utspelas ännu en gång mänsklighetens urgamla, väldiga 
kamp för uppnåendet av en högre kulturell och ekonomisk ordning. 

Så börjar en ungdomligt entusiastisk ledare i Arbetet den 
10 april 1914 med den signifika rubriken Kultur och klass
kamp, som gärna kan tas till ingress för det avsnitt om Ar
betets kulturstoff som följer. Citatet visar bl.a. hur starkt 
klasskampsideologin dominerade tidningen och hur integre
rande den var också för dess kultursyn. Målet sågs i ett 
samhälle med inte bara en förändrad ekonomisk struktur, 
utan också en helt förändrad "överbyggnad". 

Hur denna nya överbyggnad skulle utformas, brydde 
man inte sin hjärna med, den var - liksom det nya sam
hället självt - till sina detaljer framtidens sak. Här och nu 
låg det angelägnaste inte heller på kulturens fält i "refor
mer" och enskilda nyskapelser, utan i ett väckande och 
samlande arbete som tog sikte på det stora nydaningsverket. 
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Allan \'{! allenius 

I tjänst hos detta mål städslade man också, när det blott 
lät sig göra, den kultur som redan fanns. Detta betyder inte 
att man a priori ansåg endast sådan konst och litteratur vär
defull som på något sätt var socialt engagerade. Däremot 

ansåg man dem som de f ö r s a k e n s s k u 11 värdefullas
te och riktade därför också strålkastarljuset främst mot 
dem. Begränsat var detta synsätt endast i den meningen, att 
det aldrig erkände det berättigade i någon l'art pour l'art; 
sådant betraktade man definitivt som dekadensfenomen. 

Teoretiska spekulationer kring estetiska ting förekommer 
emellertid knappast alls i Arbetet. Kretsen var litterärt bil
dad, men endast inom ramen för vad man brukar kalla 
god allmänbildning. Först med Allan Wallenius fick tid
ningen en medarbetare med skönlitteraturen som specialin

tresse, men han började inte på allvar skriva i tidningen 
förrän 1912 och hans medarbetarskap avbröts för mer än 
ett år när han 1915 begav sig till USA. Han hade säkerligen 
med tiden blivit en utmärkt litteraturinterpret - ifall inte 
ödet hade velat annorlunda. Hans litteraturrecensioner i 
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Arbetet som började något trevande, blev småningom allt 
säkrare i sina värderingar och också allt bättre formulerade. 
Han var inte heller snäv i sin litteratursyn - tvärtom rå
kade han ett par gånger i delo med tidningen för det han 
betraktade som dess politiska enkelspårighet - också om 
han naturligtvis såg ett plus i att en bok hade en social ten
dens eller att dess författare i varje fall var medveten om den 
sociala problematiken. Sådana författare hittade han dock 
inte bland finlandssvenskarna mer än en, men denna enda 
var i stället den största som fanns och också hans eget stora 
ideal under många år. Det var självfallet Arvid Mörne. 

Några finlandssvenska författare hittar vi inte heller i 
Arbetets spalter, annat än just Mörne någon sällsynt gång 
(däremot publicerade Mörne som vi i annat sammanhang 
sett inte så sällan dikter i Till Storms). Eftersom våra för
fattare inte var särskilt intresserade av sociala frågor, är 
detta inte så mycket att förvåna sig över, egendomligare är 
faktiskt att vi inte heller hittar några skaldande ungdomar 
i tidningen. Med tanke på de skaldeflöden vi kan beskåda 
i Till Storms är detta kanske dock inte att beklaga. Av tid
ningens egna medarbetare var det endast Allan W allenius 
och Hanna Bange som alls producerade sig skönlitterärt, 
men också de ytterst sällan och inte på vers, utan på prosa. 
Märkligt nog är det Hanna Banges skisser som intresserar 
mest, de är skrivna med uppenbar talang för typ- och mil
jömålning. I ett något senare skede - år 1915 - ingick 
också i tidningen några av stark social tendens präglade 
skisser från Kuolajärvi (Salla) Lappmark av Nemo, en 
signatur som inte har gått att identifiera. De anges vara 
skrivna "för Arbetet", varav framgår att det rör sig om ori
ginalbidrag. 

Att vi under många år knappt ser ett spår av våra egna 
författare i Arbetet berodde emellertid mindre på att de 
inte själva ansåg det angeläget att medarbeta i tidningen än 
på den trista omständigheten, att vårt enda svenska förlag 
vid denna tid, Söderströms, inte sände några recensionsböc
ker till tidningen. Borg påtalade detta ett par gånger i yt-
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terst irriterad ton, men utan resultat. När Holger Schildts 

Förlag grundades år 1913 inträdde emellertid härutinnan 

en förändring. Det nya förlaget började omedelbart sända 

recensionsböcker till tidningen, och följande år måste också 

Söderströms bekväma sig till det. 
Dessförinnan hade våra finlandssvenska författare egent

ligen bara en gång blivit föremål för lite större uppmärk

samhet i Arbetet, och den uppmärksamheten hade dessutom 

varit föga välvillig. Det skedde i Arbetets julnummer 1910, 

daterat den 15 december. Anledningen var möjligen en 

del sammanstötande händelser, som i viss mån kom att 

överbetona de reaktionära dragen hos den finlandssvenska 

litteraturen och den finlandssvenska kulturen allmänt taget. 

Det var nämligen detta år som bl.a. Alexander Slottes skå

despel Den stora islossningen hade sin premiär på Svenska 

Teatern och Bertel Gripenberg utgav Det brinnande landet. 

Båda dessa litteraturalster figurerar också i den uppgörelse 

med "vår urgamla svenska kultur" som hela numret på sätt 

och vis bär prägeln av att vara. 
Det är Hörhammer som angriper Slotte, och man får väl 

nog säga att han gör det med lite större arrogans än nöden 

hade krävt. Den stora islossningen var visserligen en ten

denspjäs med udden riktad inte bara mot de finska nationa

listerna, utan också mot socialisterna, men den var knap

past särskilt representativ för den finlandssvenska drama

tikens standard eller för den finlandssvenska litteraturen på 

det hela taget, och att med den som exempel - såsom Hör

hammer här gör - demonstrera den finlandssvenska kul

turens usla allmäntillstånd var att göra det lite för lätt för 

Slg. 

Intressantare än Hörhammers artikel är Boldts. En vid

räkning kallar han den, och den är ägnad två inom den då

tida finlandssvenska kulturvärlden mycket prominenta pro

filer, Bertel Gripenberg och Rafael Lindqvist. Gripenberg 

hade som nyss nämndes samma år utgivit Det brinnande 

landet och den hade, som Boldt själv säger, blivit droppen 

som hade kommit bägaren att rinna över. I och för sig är 
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detta intet att undra över, men vad han har att anföra mot 
Gripenberg gäller inte endast detta verk, utan hans produk
tion som sådan och speglar säkert åsikterna i hela Arbetet
kretsen. Ett avsnitt kan därför vara värt att citera: 

Från början var han den sinnliga lidelsens sångare - knappast nå
got annat - en typisk dekadent. Hans alstrings värde kan höjas till 
skyarna blott av en tidsålder, vars kritiker och smakdomare endast 
äro esteter, personer, vilka driva "l'art pour l'art" teorin "in absurdum", 
i det dc hävda en konst, som är icke blott etiskt indifferent, utan rent 
av en fara för livets evolution mot former av andlig innebörd. 

Dock - det är alltså en av vår kritik och svenska överklass-publik 
fastslagen sanning, att G. är en stor skald. Hans böcker gå åt i uppla
ga på upplaga och hälsas som händelser av första rang. 

Jag sade, att han från början var den sinnliga lidelsens sångare; han 
är det fortsättningsvis i lika hög grad. Men det har kommit en ny sträng 
på hans lyra: hatets. Mot vem? Mot Finlands finska befolkning. Mo
tiverat av vad? Av nitälskan för den svenska stammen och dess kultur, 
säger han själv. G :s hat har emellertid med kulturentusiasm intet, ab
solut intet att göra. Hans egen diktning är ju kulturfientlig. Dessutom 
- vore han mäktig av en dylik känsla, skulle han gripas av det stor
slagna i det finska bildningsarbetet, ty det är dock en mäktig våg av 
kulturell hänförelse, som genomböljar den finska nationaliteten, vartill 
motstycke saknas på den svenska sidan. Arvid Järnefe!t och Bertel Gr i
penberg! Värkar inte enbart denna kontrast med makten av en symbol? 

Vore Bertel Gripenberg en enstaka stjärna, heter det i 
fortsättningen, så kunde han lämnas åt sitt värde, men han 
är dessvärre en del av en hel stjärnbild. Och så övergår 
Boldt omedelbart till den andra ''stjärnan" i bilden, Rafael 
Lindqvist, alias Sepia i skämttidningen Fyren, en herre som 
- det bör också sägas - nog hade en större tidssymptoma
tisk betydelse än man numera riktigt vill erkänna. Också 
detta avsnitt kan vara värt ett citat: 

- - - Om någon har den sistnämnde betydelse i detta samman
hang. - I flere år har han varit utgivare av Finlands enda svensk
språkiga s.k. skämttidning, upprätthållen av vår svenska överklass. Om 
beskaffenheten av denna tidning, "Fyren" kallad, torde man få en 
ganska riktig föreställning om jag karakteriserar redaktörens psykiska 
struktur med orden: bödelsknektens och likskändarens. (Om någon an-
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ser att dessa uttryck äro för starka, så refererar jag bl.a. till "Fyrens", 
"skämttidningens", utgjutelse i anledning av, att socialistledaren Santeri 
Nuorteva genom dödsfall samtidigt förlorade sin maka och sitt enda 
barn). - Och vill någon påstå, att jag tillmäter Sepia en alltför stor 
symptomatisk betydelse, så må jag ha rätt att hänvisa denne till den av 
herr Lindqvist själv publicerade förteckningen över personer, som i pri
vata skrivelser uttalat sin tacksamhet och sympati för "Fyrens" värk
samhet. Läs den och ni skall häpna. Och än en sak. Till varje jul sam
lar' "Sepia" hela sin årsskörd av giftblommor och då störta regelbundet 
våra svensksinnade kritiker - med den friherrliga i Finsk Tidskrift i 
spetsen - och försäkra under djupa bugningar, att herr Sepias namn 
alltid skall leva i den svenska diktningens panteon. 

Där hamnade nu Lindqvist alla välvilliga spådomar till 
trots aldrig, men i stället hamnade Boldt omedelbart i Fy
ren, avporträtterad som vrålapa i en dikt av Sepia. "Dikten" 
som avtrycktes i Arbetets första nummer 1911 är häpnads
väckande både genom sin formella virtuositet och sin absolu
ta skamlöshet. När man läser den, förstår man att det som 
verkar övertramp i det Boldtska citatet här ovan kan ha 
varit motiverat, och sen undrar man lite grand hur de män
niskor var beskaffade som skrev och tackade. Men alla ti
der har haft sina aggressionsutlösare, och Sepia var tydligen 
en av sin tids. 

I detta nummer av tidningen ingår slutligen också en arti
kel av Wiik, Vår urgamla svenska kultur, som skildrar till
ståndet på "kulturfronten" i Esbo, där finnarnas ansträng
ningar att skaffa flera finska folkskolor - det fanns bara en 
- åt den växande finska befolkningen i kommunen sabote
rades av både kommunen och enskilda svenskar på ett sätt 
som tydligt ådagalägger, hur mycket hätskhet den dåtida na
tionalitetskampen utlöste också på svenskt håll. Det är häl
sosam läsning för den som tror att svenskarna alltid spelade 
det oskyldiga lilla lammets roll. 

En genomgång av Arbetets kulturstoff ådagalägger snabbt, 
att där inte står så mycket att finna av sådant material som 
brukar fylla tidningarnas kultursidor, alltså ingenting - el
ler i varje fall mycket litet - om konst, teater, musik och 
sådant. Delvis bottnar väl nog detta i samma orsaker som 
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frånvaron av bokrecensioner under de första åren. Arbetet 
ansågs vara en alltför obetydlig tidning för att kunna tillde
las rollen som officiell kulturväktare och glömdes därför gär
na bort när recensentbiljetter och friexemplar utdelades. 
Delvis kan emellertid frånvaron av sådant material också ha 
berott på brist på insikter och intresse hos tidningens med
arbetare. 

Åtminstone i ett avseende fylldes denna brist när Gunnar 
Mörn i början av 1914 gjorde sin entre i Arbetets spalter. 
Man märker omedelbart, att nu har tidningen äntligen fått 
en medarbetare som går Konstens ärenden, konstens med 
stort K alltså, en som tog den på blodigt allvar. Han ställ
de också nästan genast till uppståndelse. 

Debyn skedde den 9 januari med en recension av Nuori 
Laulus billighetskonsert i Åbo, men det var en snäll recen
sion. Det egentliga rabaldret började med en starkt kritisk 
artikel om programmen vid Musikaliska Sällskapets folk
konserter den 16 januari, följd den 10 februari av en del 
musikreflexioner, där den rikssvenska musiken får veta vad 
den är värd (Peterson-Berger och Alfven hade just då hållit 
bejublade kompositionskonserter i Helsingfors), sen följer 
den 10 mars en starkt uppskattande artikel av Erik Furu
hjelms musik, den 3 maj en lika starkt kritisk recension av 
Åbo Klockare- och Orgelnistskolas offentliga uppvisning 
o.s.v. 

Det råder intet tvivel om att den som skriver är en mu
sikkunnig person och att han tar på sin kritikeruppgift med 
ett dödligt allvar som vittnar både om hans eget glödande 
engagemang och hans djupa respekt för konsten. Hur han 
uppfattar denna, ger han f.ö. upprepade gånger besked om. 
Konsten bör vara "p e r s o n l i g, universell och framför allt 
fri från tendens", heter det i artikeln om den svenska musi
ken. Särskilt just "personlighetsdraget" framhävs starkt, 
"där konsten engång är starkt individuell är den alltid rik, 
n y s k a p a n d e, omväxlande och intressant." Detta var 
onekligen något nytt för Arbetet, där man visserligen aldrig 
förr hade grubblat så värst mycket över estetiska spörsmal, 

14 
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men där det alltid hade ansetts tämligen självklart att kons
ten framför allt skulle ha en social funktion. 

Men också mannen själv var ny för Arbetet. I denna krets 
av garvade pennfäktare, som alltid befann sig på krigsstigen 
och slogs för ideernas och inte för den personliga prestigens 
skull, inträdde plötsligt en liten stingslig egocentriker. Redan 
hans första polemik avslöjade honom. Den gällde hans arti
kel om programmen vid folkkonserterna som blev bemött 
av orkesterns dirigent Karl Ekman, för övrigt på ett både 
sakligt och korrekt sätt. Ekman inleder rent av sitt genmäle 
med att erkänna att Mörns synpunkter "i allt väsentligt äro 
fullt riktiga". Men den i grunden djupt osäkre Mörn kände 
sig i alla fall påtrampad, och han inledde sitt genmäle på 
genmälet sålunda: 

J a, ja, det var det jag tänkte! Allt står ju väl till vad musiklivet på 
orten vidkommer. Vad tjänar det då till att komma fram med an
märkningar i den ena eller andra riktningen! I all synnerhet nu, sedan 
Ni Herr Direktör tog hand om spiran - om man få tro Eder själv -
har allt varit utmärkt. Jag borde ju därför - medveten om att någon 
kritik inte kan komma ifråga - lova heligt att inte vidare syssla med 
Edert i allo utmärkt handhavda värv! Förresten förvånar det inte alls 
om Ni hr. Direktör känner Eder litet självsäker, efter alla de stora, 
fulltoniga lovord Ni inhöstat från den dagliga prässen under Eder lilla 
Åbo-vistelse. 

Detta Mörns sätt att polemisera blev utmärkande för ho
nom också framgent. Det höjde inte precis debattnivån i tid
mngen. 

Också om de finlandssvenska författarna - och till en 
början också litteraturrecensionerna - lyste med sin från
varo i Arbetets spalter, bör vi inte därav förledas till att tro, 
att tidningen inte ägnade skönlitteraturen någon som helst 
uppmärksamhet. Det hörde ju på sätt och vis till tidsmodet, 
att dagstidningarna skulle innehålla "berättelser" och följe
tonger, och Arbetet följde på sitt sätt detta mode. På sitt 
sätt alltså; i Arbetet hittar vi nämligen inte ett spår av den 
genre som flitigast odlades vid denna tid, sannolikt därför 
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att det främst var kvinnorna man ville locka med detta 
stoff, d.v.s. den missromantiska. 

I stället hittar vi massor av god skönlitteratur i tidningen. 
Detta händer visserligen ännu inte det första året, då vi 
knappast finner annat skönlitterärt i bladet än en del ten
densdikter, alla sannolikt knyckta ur rikssvenska arbetar
tidningar (tidningen var under detta första trevande år inte 
så noga med att ange källorna, varför man inte vågar uttala 
sig med någon absolut säkerhet). Genast efter det Helsing
fors-redaktionen 191 O hade övertagit tidningens redigering, 
skedde emellertid härutinnan en stor förändring. Tidningen 
får en ny avdelning, Ur världslitteraturen, redigerad av 
Wiik och med material som också mestadels var översatt av 
honom. Materialet gick som följetonger och var övervägan
de franskt, börjande med Victor Hugos Historien om ett 
brott, som sedan i snabb takt följdes av Voltaires De femtios 
predikan och Maupassants novell På vattnet. Alla dessa in
gick i tidningen under år 191 O, sedan följde en paus till slu
tet av 1911, då turen kom till Multatulis Max Havelaar. 
Följetongerna föregicks vanligen av en presentation av för
fattaren. Det är som synes inget fel på kvaliteten hos Arbe
tets följetonger - och inte på översättningarna heller. Wiik 
översatte f.ö. inte enbart prosa, utan också ibland dikter från 
franskan, och vi kan här som prov på hans förmåga som 
diktöversättare återge en sonett av Sully-Prudhomme, som 
jämte en annan ingick i tidningens nummer av den 21 de
cember 1911. Sonetten är inte märklig, men man kan förstå 
att dess tendens hade tilltalat Wiik. Översättningen kan 
däremot sägas vara rätt märklig, nästan modern som den är 
- om man undantar den petiga interpunktionen - genom 
sin lediga och vardagsnära språkbehandling: 

D ROMMEN 

En bonde sade mig i drömmen: "gör ditt bröd 
med ägen hand härefter; plöj din jord och så den!" 
Och skräddarn sade: "Grip nu själv till tråden!" 
Och "bygg nu själv ditt hus", så murarn bjöd. 
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Och ensam, övergiven, utan mänskors stöd, 
jag famlade omkring, bad om en glimt av nåden 
från himlens höjder - jag som djärvts försmå den -
men ingen tröst och lindring fann jag i min nöd. 

Jag vaknade. Jag såg att bonden sådde; 
och skräddarn knogade så mycket han förmådde; 
från huset som man byggde hördes ropen skalla. 

Och då förstod jag först att här i världen 
behöver litet var de andras hjälp på färden 
och sen den dagen älskar jag dem alla. 

Tyvärr upphörde Wiik - säkert på grund av bristande 
tid - efter 1911 med sin litterära översättarverksamhet, och 
därmed försvann också Ur världslitteraturen. Detta betyder 
dock inte att också litteraturen hade försvunnit ur spalter
na, en uppräkning av författarnamn skulle tvärtom fort 
ådagalägga, att en stor del av samtidens svenska, ryska och 
kontinentala författare går igen i den lilla tidningen Arbetet 
i Åbo på 191 O-talet. Den bestal dem förstås alla, men i detta 
fall går stölderna ovanligt lätt att förlåta, för något annat 
sätt att förmedla god litteratur till sina läsare hade det fat
tiga bladet inte. 

Det är emellertid inte Arbetets skönlitterära material som 
dominerar dess kulturstoff, utan det populär- och samhälls
vetenskapliga. När det gällde sådant material var denna lil
la tidning på ett märkligt sätt självförsörjande genom sina 
egna medarbetare. Den som här främst hamnar i blickfånget 
är Ludvig Lindström, som tycks ha varit något av en poly
histor och med påfallande sakkunskap rörde sig på de mest 
olika områden, från ekonomi och jordbruk till idehistoria 
och - bibelkunskap. Spränglärd var också Hjalmar Eklund 
som inledde sitt medarbetarskap i tidningen i det nyssnämn-· 
da julnumret 1910 med en artikelserie Om den s.k. bibel
kritiken, som skildrar Moseböckernas uppkomsthistoria och 
som f.ö. tycks ha rönt en osedvanligt stor uppmärksamhet 
bland tidningens läsare. Kanske var det detta som redan vå-
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Hjalmar Eklund 

ren 1911 inspirerade honom att fortsätta med en ny arti

kelserie, Om religionens uppkomst och äldsta stadier, som 
började ingå i tidningen den 26 maj. Någon särskilt flitig 

medarbetare var Eklund inte, men genom att hans artiklar 
alltid gick genom många nummer av tidningen, finner vi 
periodvis hans namn mycket ofta i den. Utom dessa två ha
de tidningen dessutom Boldt, Wiik och inte minst Leo Hil
den att tillgå som kulturförmedlare och slutligen också bio
logen Thorsten Renvall, som emellertid är ett kapitel för sig. 
Hans många artiklar om kråkor, småfåglar och andra djur 
har en nästan topeliansk ton och blev med all säkerhet läs

ta och uppskattade, men just denna lite våtvarma sentimen
talitet i hans naturbetraktelser gör honom själv till en främ
mande fågel i Arbetets annars så föga känslosamma spalter. 

Också Wiik är på sätt och vis ett kapitel för sig. Hans 

lust och vilja att förse tidningen med värdefullt kulturstoff 
är uppenbara, men motverkades av ett mångsyssleri, som 

gjorde att han dels inte hann fullfölja egna planer - såsom 
den redan omtalade serien Ur världslitteraturen - dels att 
han mestadels fick lov att i Arbetet skriva om politik och 
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liknande. Men hans resebrev är intressanta, fulla som de of
ta är av kunskapsstoff inhämtat på ort och ställe. De avslö
jar att Wiik också bland allt annat var en ovanligt fin kul
turreporter. 

Särskilt Arbetets jul- och påsknummer vore på grund av 
deras värdefulla innehåll värd:>. en närmare presentation, 
men vi får lov att inskränka oss till att ta ett enda som ex
empel, julnumret 1911, daterat den 15 december. Här finns 
åtskilligt som redan berörts i annat sammanhang och som 
kanske inte skall hänföras till det egentliga kulturstoffet 
men är högst förträffligt ändå: Boldts En kättares julbetrak
telse, Lindströms Socialismens grundvalar och kåseriet om 
Huru Arbetet blev till, Vidars lysande Dalsbruksreportage. 
Men dessutom en lång artikel av Wiik om Sociala strömnin
gar i modern fransk poesi och ett avsnitt ur Emile Verbae
rens stora dikt Smeden i hans översättning (dikterna av 
Prudhomme var sannolikt avsedda för samma nummer, men 
måste stå över av platsbrist), en artikel av Renvall om Dom
herrarna och en av Hilden om Religionsundervisningen i vå
ra skolor och den moderna vetenskapen, samt slutligen inled
ningen till en ny artikelserie av Eklund, Huru gamla äro 
världen, jorden och människosläktet, börjande med en skild
ring av jordklotets utvecklingshistoria. Detta är blott ett ax
plock. Hela numret verkar som en eruption, och det inte 
minst märkliga med det var, att det på det hela taget hade 
gått att åstadkomma utan pengar. 

Detta julnummer visar hur självförsörjande tidningen fak
tiskt var ifråga om kulturmedarbetare. Det bör dock sägas, 
att en del populärvetenskapligt material också erhölls från 
andra håll. Från år 1913 började sålunda de redan i annat 
sammanhang omnämnda Laboremus-artiklarna inflyta. Om 
man skall hänföra dem till det egentliga kulturstoffet kan 
vara en smaksak, de flesta var visserligen populärvetenskap
liga, men en del hade nog en klart politisk färg. För övrigt 
omspände de allt mänskligt från modern sårbehandling till 
Marx' utarmningsteori. Också de utländska medarbetarnas 
artiklar innehöll inte så sällan material från olika områden 
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av kulturlivet. Av de svenska korrespondenterna skrev t.ex. 
Kilbom ofta om bildningsarbetet inom den svenska arbetar
rörelsen. 

Kanske kan vi lämpligen avsluta detta kapitel om Arbe
tetes kulturstoff med utdrag ur en artikel som rör just folk
bildningsverksamheten, visserligen inte i Sverige eller hos oss, 
utan i Frankrike. Artikeln ingick som ledare i tidningens 
påsknummer den 14 april 1911 och utgör egentligen ett tal 
av Anatole France, hållet vid invigningen av en folkhög
skola i 15 :de stadsdelen i Paris den 21 november 18 99. 
Anatole France talar bär den som rubrik, och under texten 
anges att översättningen hade gjorts för Arbetet. Att den 
gjorts av Wiik råder det inget tvivel om, och den lämpar sig 
därför att citera också som ett prov på hans talang som 
prosaöversättare. 

Så talade alltså Anatole France till den parisiska arbetar
ungdomen: 

Ni skola gå till värker med klara, öppna ögon, utan att ha tagit 
parti på förhand eller bundit er vid något visst system. De värkligt 
Lirda skola säga er, att vetenskapen älskar frihet och oberoende och 
att den ej underkastar sig någon främmande vilja. Betyder då detta, 
att ni skola fullfölja edra forskningar utan bestämda riktlinjer och 
utan medvetet mål. Nej. Er uppgift är ideell, men bestämd, ofantlig, 
men icke gränslös. Ni ha föresatt er att gemensamt arbeta på ut
vecklandet a v er andliga och moraliska personlighet, att lära känna 
er själva, att komma under fund med edra egna krafter genom en 
noggrannare kunskap om dc allmänna livsbetingelserna på vårt 
jordklot och de särskilda villkor varje enskild är underkastad i det 
nutida samhället. Ert förbund är grundat för att förmedla ömsesidi
ga impulser till eftertanke och begrundan, för att lära er tänka -
i stället för dessa samhällets utvalda, som ej göra sig den mödan -
och för att sålunda tillförsäkra er en andel i skapandet av en ny och 
bättre tingens ordning, eftersom oaktat alla den råa styrkans knuf
far det dock är tanken som styr världen, såsom kompassen i stor
mens virvlar visar skepparen väg. 

Ni ha föresatt er att leta fram det som är nyttigast att känna in
om vetenskapen. Ni skall också upptäcka det angenämaste inom kons
ten. Vägra ej att vid ert studium blanda det angenäma med det nytti
ga! För resten - hur skulle man kunna skilja dem åt, om man kan 
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blicka något litet djupare? Var slutar det nyttiga och var börjar det 

angenäma? Tjänar ej en visa till någonting? Marseljäsen och ear

magnolen ha störtat kungar och stater. li.r väl ett leende fåfängt? 

Betyder det så litet att behaga och tjusa? 
Ni hör understundom sedelärare med rynkad panna predika, att 

man ej får ge nöjet någon plats i sitt liv. Hör ej på vad de säga! 

Den gamla, religiösa traditionen, som ännu vilar så tung över många 

människor, lär oss att försakelsen, lidandet, smärtan äro ett efter

strävansvärt gott och att den frivilliga försakelsen är någonting sär

deles förtjänstfullt. Vilket bedrägeri är ej detta tal! Man säger folket 

att det måste lida i denna världen för att njuta i den tillkomman

de, och med slikt tal tvingar man folket till ömklig undergivenhet 

under allsköns förtryck, under allsköns skändligheter. Slå dövörat 

till för prästerna, som lära er att lidandet är något förtjänstfullt 

och eftersträvansvärt. Det är glädjen vi skola sträva efter! 

Det är tid, medborgare, att man lär känna er styrka. Må er vilja, 

klarare och skönare än tillförne, göra sig gällande för att skapa mer 

förnuft, mer rättvisa i en värld, som nu blott lyder ägennyttans och 

feghetens ingivelser. 

Eder, arbetare, tillkommer att höja edra tankar och edra hjärtan, 

för att genom studier och eftertanke göra er förmögna att skapa ett 

tillstånd av samhällelig rättfärdighet och evig fred mellan nationer 

och folk. 



II 





Krigsutbrottet 1914 

Första världskriget tog Arbetet och hela vårt lilla land 
med överrumpling. Den 30 juni 1914 ingick i tidningen en 
föga uppseendeväckande notis om mordet i Sarajevo, den 
28 juli - alltså samma dag som Österrike-Ungern utfär
dade sin krigsförklaring - ägnade tidningen under rubri
ken Inför ett världskrig två hela spalter åt det överhängan
de krigshotet men utan att med ett ord kommentera det, den 
31 juli - dagen efter den ryska krigsförklaringen - får 
vi i all korthet veta att också Finland nu skulle få känning 
av kriget. Denna besynnerliga färglöshet, så ovanlig för Ar
betet, kan emellertid också ha berott på annat än desorien
tering och yrvakenhet. Ett visst tecken härpå utgör tidnin
gens ledare samma dag som behandlar Österrikiska arbetar
nas protest mot kriget och kan vara ett försök att indirekt 
säga vad man inte kunde eller vågade säga direkt. 

Den 4 augusti domineras tidningen redan helt av kriget, 
mestadels av officiella kungörelser och sådant. På ledar
plats hyllas den nyss mördade franska socialdemokraten 
Jean Jaures. Den egentliga ledaren bär den alarmerande 
rubriken Inför hungersnöden och är full av tecken och tydor, 
som visserligen inte varslar om någon överhängande livs
medelsbrist men väl om uppskruvade livsmedelspriser, ar
betsinställelser, arbetsinskränkningar och sänkta löner. Re·· 
dan i följande nummer kunde tidningen dock meddela om 
förbud mot en uppskruvning av livsmedelspriserna, varför 
den faran åtminstone i detta skede var avvärjd. Värre var 
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det med arbetsinskränkningarna och de sänkta lönerna, som 
blev ordentligt kännbara på många håll. 

Samma artikel berättar också om de panikslagna småspa
rarna som stod i kö utanför sparbankerna för att ta ut sina 
depositioner. Uppgiften verkar överraskande, eftersom tid
ningen dittills inte hade låtit ana någon panik. De första 
numren efter krigsutbrottet ger snarast intryck av ett folk 
som hade tagit de uppskakande tidshändelserna med upp
höjt, för att inte säga likgiltigt lugn. 

Den bilden förstör emellertid Wiik totalt i sitt Helsing
forsbrev den 18 augusti och eftersom det också utgör ett 
rätt gott prov på hans kåsörsstil kan vi citera första av
snittet ur det: 

Nu Uller lugnet p~ att ~tervända, det lugn som alla predikat 
utan att just n~gon varit genomträngd av det. Det vill säga sinnes
lugnet; ty i yttre m~tto har ju lugnet p~ intet sätt blivit stört. 

Hade framledne professorn i filosofi Diogenes de senaste veckor
na gjort en tripp till v~r huvudstad, sil. tänker jag allt att han med 
sin lykta i handen skulle ght omkring och "sökt människor", liksom 
han understundom i livstiden gjorde, när han var p~ surt humör 
och ville äckla andra. Han skulle ha g~tt till sparbanken vid Ka
särntorget, där en ändlös rad av kapitalister i miniatyr stod tram
pande, i väntan att slippa in och fil. ut sina besparingar. Endel vis
serligen drivna av värkligt behov, för de stod ju p~ vippen att för
lora sin vanliga förtjänst och m~ste ha pängar att leva p~. Men 
andra - och m~nne inte bra m~nga? - drivna av den sorts ~ngest 
som vänder upp och ned p~ var liten ansats till sund eftertanke, 
som söker bana sig fram bland massan av virvlande rykten. 

Därifr/l.n hade visst, tänker jag, filosofen med lyktan gjort en av
stickare till en annan kö, den som börjandes n/l.got efter midnatt och 
slutandes d~ järnvägens luckor stängdes, stod och trampade mellan 
stationshuset och Kaisaniemi, kantande pil. sin väg järnvägstorget och 
västra teatergränden, de främsta i färd med att köpa biljetter, de 
sista matande svanarna till tidsfördriv. Där hade han f~tt se en 
provkarta p~ huvudstadens befolkning, ty skräcken har intet avse
ende till person. Där var gamla och unga, överklass och underklass 
och halvylle, människor med barn och människor utan, människor 
med blomkrukor p~ armarna och människor utan blomkrukor -
ja, enligt dessa grunder hade han kunnat indela dem i grupper och 
underavdelningar. Alla livades de av en enda stor, allt behärskan-
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d{· tanke, något som - ack - så sällan sker. Och den tanken var: 
rädde sig den som kan. 

Och de räddade sig, några tusen för var dag som Gud gav. Som 
en gräshoppssvärm slog de ner någonstädes i finnmarken. Företag
samma människovänner passade på tillfället och annonserade om 
rum med helinackordering "för flyktingar", och där allt blev upp
taget, som fallet var i de mest gouterade trakterna - kring Kuopio 
till exempel - där tog man in i fähus och lador. I H:fors började 
det se en smula tomt ut på gatorna. 

Vid det här laget börjar en del folk helt snopet tänka på att ta 
sig hem igen. 

I fortsättningen av kåseriet blir tonen plötsligt allvarsam. 
Här berättas om de produktionsinskränkningar som före
togs snart sagt varje dag; mindre visserligen i Helsingfors än 
i landsorten, men också här med betydande lönereduktioner 
som följd, samt om "stärkkragsproletärernas" och inte minst 
detaljhandlarnas aktuella svårigheter. Värst drabbade var 
sprithandlarna; all spritförsäljning var förbjuden sedan ett 
par veckor tillbaka liksom också utskänkningen på restau
rangerna, lyxkrogarna undantagna. Ingenting så ont att det 
inte för något gott med sig, konstaterar Wiik optimistiskt, 
och det bör väl i sanningens namn sägas att denna optimism 
inte helt kom på skam. Spritförbudet blev gällande under 
hela krigstiden, vilket nog hade till följd att tidningarnas 
nyhetsmaterial småningom blev utökat med ett nytt slags 
stoff, lönnbränningsnotiserna, men i stort sett förefaller det 
nog som om folkets breda lager under första världskriget 
hade varit nyktrare än någonsin tidigare- och kanske ock-

o sa senare. 
Många av de förordningar som utfärdades redan i början 

av augusti och i form av kungörelser ingick i tidningarna, 
vittnar om det undantagstillstånd vari landet plötsligt hade 
försatts. Alla sammankomster ute i det fria förbjöds, lika
så folkskockningar. För offentliga sammankomster i sluten 
lokal måste tillstånd erhållas av ortens polischef, mindre 
sammankomster såsom interna föreningsmöten och liknande 
måste anmälas. Vid varje föreningsmöte satt därefter en 
poliskonstapel och nickade. 
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Dessa förordningar kom i så snabb takt, att varken pres
sen eller allmänheten riktigt hann följa med. Samma dag 
som de publicerades i Arbetet - den 4 augusti - berättar 
tidningen uppbragt om ett mellanfall vid Forsby såg, där 
förbundets agitator Arthur Usenius på ett brutalt sätt hade 
hindrats att tala vid ett friluftsmöte. Den ena handen hann 
tydligen inte se efter vad den andra gjorde. 

I den första allmänna uppståndelsen fruktade man också 
för att tidningspappret skulle ta slut. Under augusti och 
största delen av september utkom Arbetet därför i endast 
fyrsidigt format. Någon egentlig pappersbrist blev det dock 
inte i detta skede. Den verkliga tidningsplågan blev i stället 
den krigscensur som infördes omedelbart efter Rysslands in
träde i kriget och som ett år senare utvidgades till att om
fatta allt politiskt tidningsstoff. 

En av de omedelbara konsekvenserna av krigsutbrottet 
var, att vårt näringsliv till följd av de plötsligt avbrutna 
förbindelserna med Västeuropa råkade i tillfälligt kaos. Det 
var detta som förorsakade de arbetsinställelser, arbetsin
skränkningar och lönereduceringar som redan har omtalats 
och som väl delvis får sägas ha varit panikbetingade. De 
västliga marknader som gick förlorade, ersattes dock snart 
av en annan, som visserligen inte heller tidigare hade varit 
vare sig okänd eller oväsentlig, nämligen Ryssland, vars 
krigsbeställningar snart skapade högkonjunktur inom vår 
metall-, läder- och textilindustri. För trävaruindustrin blev 
kriget däremot till en början närmast katastrofalt och föror
sakade svår arbetslöshet på landsbygden. Industriarbetar
stammen i vårt land minskade också under perioden 1914-18 
från 103 500 till 80 2001). Det som dock i hög grad hjälpte 
upp situationen på arbetsmarknaden var de befästningsarbe
ten, som genast efter krigsutbrottet igångsattes längs Finska 
vikens kuster och på andra håll i landet och som enbart i Ny
lands län gav 14 000 människor arbete. De flesta av dessa 
s.k. vallarbetare rekryterades bland landsbygdens obesuttna, 
ett redan i sig primitivt människomaterial, som inte blev 
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bättre av att leva barackliv i åratal tillsammans med det 
kosmopolitiska slödder som införskaffats från Ryssland. 

Redan vid krigsutbrottet hade Finlands Landsorganisation 
i en rundskrivelse till sina medlemsorganisationer förbjudit 
alla strejker; något senare förbjöds de också från överhetligt 
håll2). Fram till ryska revolutionen förekom inte heller en 
enda strejk i landet, vilket låter nog så bra, men kanske från 
samhällshygienisk synpunkt ändå inte var det, eftersom in
get socialt missnöje därigenom blev luftat. Sedan kom alla 
strejker på en gång år 1917. 

Ett positivt drag var däremot, att det systematiskt bedriv
na förryskningsarbetet i viss mån upphörde. I stället börja
de det ryska prägla landet på annat sätt, genom de stora rys
ka truppstyrkor som förlades här, genom de allt intimare 
affärsrelationerna med Ryssland, som gjorde en del affärs
och företagarkretsar rätt proryska, och inte minst genom de 
ryska nyhetskällor som vår tidningspress nu enbart var hän
visad till. Vad inga förryskningsansträngningar dittills ha
de förmått åstadkomma, det åstadkom kriget mödolöst och 
av sig självt. Det gjorde vårt land ryskdominerat på ett helt 
annat sätt än förr. 



Arbetet under krigstiden 

Är 1914 befann sig Arbetet som vi redan har sett i en pe
riod av uppsving och expansion. Prenumeranterna ökade 
oavbrutet och ekonomin höll på att stabiliseras. 

Så kom krigsutbrottet med arbetslöshet och sänkta löner, 
panikstämning och allmän oreda, och i en blink försvann 
den redan hägrande tryggheten. Kvartals- och månadspre

numerationerna sjönk omedelbart, och hela prenumerant
antalet som i slutet av andra kvartalet redan hade varit up
pe i 4 253, var i slutet av det tredje nere i 3 695 och vid 

årets utgång i 3 580. I takt med prenumerationerna sjönk 
också annonsintäkterna, vilket framgår av de minskade an

nonserna i tidningen3). 

Denna trend fortsatte dessutom under hela följande år. 
Under dess första kvartal sjönk prenumeranterna till 3 303, 

ökade sedan igen med i runt tal 350, men hade vid årets 
utgång åter sjunkit till 3 516. Eftersom Arbetets prenume
rantsiffra från 191 O genomsnittligt hade ökat med ca 900 

per år är det högst antagligt, att den i slutet av 1914 under 
normala förhållanden skulle ha tangerat 5 000-strecket. 
Bakslaget var alltså i procent räknat betydande. Realiter var 

det dessutom ännu större än dessa siffror låter ana. Hösten 
1914 blev nämligen Österbottens Folkblad åtalat för majes
tätsbrott och på den grund indraget av guvernören. Åtalet 
förkastades sedermera, men tidningen orkade inte starta på 

nytt och därmed blev Österbotten utan svensk arbetartid
ning. Detta borde väl redan år 1915 ha gett Arbetet åtskil-
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liga nya prenumeranter, men det gjorde det inte. Trots att 
man gjorde flera försök att väcka österbottningarnas intres
se för tidningen, bl.a. genom att bevaka de lokala intressena 
via nya österbottniska medarbetare, lyckades man aldrig 
skaffa tidningen särskilt många prenumeranter i denna 
landsdel. 

De minskade prenumerations- och annonsintäkterna ledde 
redan 1914 till en ansenlig förlust för tidningen. Med den 
lilla förlust på 471:09 varmed tidningsbolaget hade startat 
1913 steg dess sammanlagda förluster under treårsperioden 
1913-15 till7.412:86, vilket var mer än hela det aktiekapi
tal, som hade hopbringats genom de två aktieemissionerna 
1913. I slutet av 1915 företogs därför en ny emission som 
ökade aktiekapitalet med 2.000 mk. 

Hur tidsförhållandena kom att påverka Arbetets ekonomi, 
ser vi bl.a. av divergensen mellan kostnadskalkyl och års
redovisning 1915. I budgetförslaget för detta år hade man 
beräknat tryckningskostnaderna till 14.000 mk medan de 
steg till 16.120:10, och annonsintäkterna till 14.310 mk me
dan de sjönk till 12.577:22. Särskilt under senare delen av 
1915 hade det varit svårt att få annonser, heter det i årsbe
rättelsen, "emedan affärsmännen sade sig inte ha något att 
annonsera". Trots att man kanske hade förutsett detta, våga
de man dock inte heller höja prenumerationspriset, eftersom 
detta med stor sannolikhet skulle ha skrämt bort en del 
också annars tveksamma prenumeranter. A v årsberättelsen 
för 1915 ser vi nämligen, att prenumerationsavgifterna för 
detta år hade varit svåra att indriva också utan förhöjnin
gar. 

Till råga på allt började Borgs hälsa på allvar försämras 
detta år. Redan vid mitten av året blev det uppenbart, att 
han inte länge mer skulle orka sköta redaktionssekreterar
sysslan, och i augusti måste han avgå. 

Den som efterträdde honom var William Lundberg. Det 
kan verka egendomligt, eftersom han redan förut kan tyc
kas ha haft tillräckligt med arbete, men sannolikt fanns det 
vid denna tid ingen annan som ansåg det mödan värt att 

15 
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spilla tid och krafter på Arbetet, vars saga av allt att döma 
ändå snart skulle vara all. 

Från augusti 1915 skötte alltså William Lundberg Arbetet 
helt ensam. På kontorssidan hade han kontorsbiträdet Sievä 
Eloranta till sin hjälp, men för övrigt ingen. Han var Arbe
tets ansvarige redaktör, redaktionssekreterare, ekonom, an
nonsackvisitör, korrekturläsare och expeditör. 

Av årsberättlesen 1915 ser vi emellertid att Gunnar Mörn 
från december detta år knöts till tidningen som "medarbeta
re". Fast anställd blev han dock först jämt ett år senare och 
då endast på halvtid. Också därefter var det William Lund
berg som huvudsakligen stod för det praktiska redaktionsar
betet, Mörn skötte nämligen redaktörsbefattningen vid sidan 
av sin huvudsyssla som sånglärare vid de svenska folkskolor
na. Det råder heller ingen tvekan om att Arbetet aldrig skul
le ha klarat krigstiden utan William Lundberg; för resten 
skulle tidningen sannolikt utan honom ha dött långt tidigare. 

Denna högeffektiva och dugliga man var emellertid ingen 
skrivkarl. Har man lärt känna hans skrivsätt av hans korres
pondens med Wiik, är det visserligen inte svårt att hitta ho
nom bakom en del osignerade artiklar från krigstidens Arbe
tet, men de är inte särskilt många. Han hade självfallet inte 
heller haft tid att skriva så mycket också om han hade velat, 
men det är uppenbart att han själv visste att detta inte var 
hans starka sida och därför såvitt möjligt överlät skrivandet 
på andra. 

Detta innebar inte år 1915, att han bara hade att välja och 
vraka bland mängder av insända bidrag. Arbetet lockade inte 
medarbetare som tidigare och det mesta materialet skulle an
skaffas. Tidningen kom visserligen ut bara två gånger i vec
kan, men formatet var inte så litet, sidorna sex, ibland flera, 
texten kompakt med jämförelsevis små rubriker och nästan 
helt utan illustrationer; det gick kort sagt mycket material åt 
till varje nummer. 

Vi skall inte heller tro, att William Lundberg förtjänade på 
arrangemanget. Redaktionssekreterarlönen tillföll nu honom, 
men den skars ner från 130 till 100 mk i månaden och det 
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årliga korrarvodet om 600 mk slopades helt. Visserligen höj
des hans ekonomlön samtidigt med 25 mk i månaden, varför 
hela hans månatliga inkomst kom att stiga till 325 mk, men 
det var trots allt en mycket anspråkslös lön för så många 
sysslor. Vad som genom detta arrangemang sparades in an
slogs till bidrag utifrån. 

Det fanns också anledning till sparsamhet. För bolagets 
ställning per 31. 12. 1915 redovisar årsberättelsen på föl
jande sätt: 

Tillgångar: 

Kontant i kassan 
Ä Nordiska Aktiebanken 
Inventarier 
Diverse inventarier 
Bokförlagets värde 
Fordringar av annonsörer 
Fordringar för prenumerationer 
Fordringar för broschyrer 

265:97 
50:-

780:-
120:-
383:-

Fordringar a v enskilda ............................... . 

1.508 :85l 
2.166:49 

147:45 
288:75 

7.412:86 Förlust (1913, 471:10) (1914, 3.149:34) (1915, 3.792:42) 

S k u l d er: 

r.ktickapitalet 
l.änsi Snomen Pankki 
Till Tryckeriandelslaget Sosialisti 
Lån av föreningar 
Lån av år 1916 
Inbetalt å konton på 1916 
Diverse provisioner 

Fmk 13.123.40 

7.000:-
1.000:-
1.257:-
2.081:45 
1.500:-

39:20 
245:75 

Fmk 13.123:40 

Ett par förklaringar till ovanstående kan vara motivera
de. 

skuldbeloppet på 2.081:45 till föreningarna härstammade 
sannolik t i sin helhet f rån bör j an a v 1913, då som tidigare 
har nämnts tidningen hade vänt sig till några föreningar 
med anhållan om lån på grund av de svårigheter den hade 
råkat i genom utvidgningen hösten 1912. Av en del på Ar-



228 Arbetet 

betararkivet förvarade skuldsedlar framgår också, att före
ningarna i Hangö och Helsingfors samt Helsingforsklubben 
och de svenska trä- och metallfackavdelningarna i samma 
stad lånade tidningen sammanlagt 2.500 mk mot en ränta 
på 5 procent. I början av 1915 avkortades skulden till dessa 
föreningar med sammanlagt 600 mk, varvid nya skuldsed
lar på mindre belopp utskrevs. 

Dessa organisationer var emellertid inte de enda som lå
nade tidningen pengar. Den 14 oktober 1913 berättas i en 
notis, att Åboföreningen hade beslutat förvandla sitt lån till 
tidningen på 300 mk till aktier i tidningsbolaget; samma 
sak berättar Lundberg i ett brev till Wiik om svenska arbe
tarföreningen i Viborg. Sannolikt fanns det också andra 
föreningar som försträckte mindre summor, fastän de inte 
kommer till synes någonstans. Högst troligt är även, att 
alla föreningslån småningom förvandlas till aktier. Om se
nare lån av föreningarna har tillgängliga källor intet att 
berätta. 

Ett par poster bland tillgångarna upptar "bokförlagets 
vän\e" ocn "toruringar tör broscb.yrer". Detta syhar på 
den blygsamma förlagsrörelse tidningen bedrev genom 
övertryck av långa artiklar som sedan försåldes som 
broschyrer. Bland dessa bör främst nämnas Hjalmar Ek
lunds Moseböckernas utvecklingshistoria och Gudsföreställ
ningens uppkomst, av vilka den sistnämnda i 650 exemplar 
också gick till Frarus förlag i Stod:holm i utbyte mot svens
ka broschyrer. Sannolikt inbringade denna förlagsrörelse 
och broschyrförmedling en liten slant, men någon egent
lig betydelse för Arbetets ekonomi fick den knappast. 

Tidningsbolagets ställning i slutet a v 1915 ådagalägger 
att tidningens situation var om inte katastrofal så i varje 
fall bekymmersam, särskilt som någon vändning till det 
bättre knappast var att vänta under år 1916. skulderna till 
banken och tryckeriet var visserligen inget bekymmer, ef
tersom det vid årets slut fanns fordringar, som åtminstone 
till största delen skulle gå att indriva. Värre var att hela 
aktiekapitalet från 1913 var förbrukat, liksom också allt 



Arbetet under krigstiden 229 

som redan hade influtit på aktie-emissionen i december 1915 
och som i redovisningen går under namn av "lån av 1916". 
Tidningen var kort sagt i slutet av 1915 precis lika barskra
pad som när den startade sju år tidigare. 

Trots detta och trots de dystra framtidsutsikterna finns 
det ingenting som tyder på att man hade tänkt ge upp. I 
årsberättelsen för 1915 står det endast, att styrelsen icke 
förordar någon dividendutdelning "enär den sammanlagda 
förlusten för de tre senaste åren överstiger tillgångarna med 
412 mk", men att den i alla fall hade beslutat fortsätta, in
te minst sedan bolagsstämman den 5 december - en e x
t r a bolagsstämma alltså - hade beslutat höja aktiekapita
let med 2.000 mk. 

Budgetförslag för 1916 hade också som vanligt uppgjorts 
i god tid och godkänts vid ordinarie bolagsstämma i oktober. 
Egendomligt nog upptar det samma belopp för både tryck
ningskostnader och annonsintäkter som 1915 års budget, 
trots att det redan vid denna tidpunkt bör ha varit uppen
bart att beräkningarna i denna inte skulle hålla. Av en ny 
budget, uppgjord i början av 1916 får man emellertid för
klaringen till detta: tryckningskostnaderna hålls helt enkelt 
nere med 28 fyrsidiga nummer per år. Hela budgeten för 
1916 balanserar på i runt tal 25.000 mk liksom föregående 
år. Som vi snart skall se höll dock inte heller denna budget, 
om än av något andra orsaker än tidigare. 

Från slutet av 1915 är ytterligare att anteckna, att Hjal
mar Axberg, som hade råkat i konflikt med föreningen, 
lämnade både denna och tidningsbolagets styrelse, vars ord
förande han hade varit ända från starten. Ny ordförande 
blev lokföraren K. J. Sjögren. 

Trots att lantdagen inte sammankallades under hela 
krigstiden, förrättades lantdagsval i laga ordning år 1916. 
Vid detta erövrade socialdemokraterna med 47,3 procent av 
alla röster 103 mandat och majoritet i lantdagen. Valutgån
gen var ett resultat av klent valdeltagande på borgerligt håll. 
Socialdemokraterna däremot ökade sina röster med närma-

''" 
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re 75 000 jämfört med valet 1913 och nådde på det hela ta

get en högre röstsiffra än vid något tidigare val. År 1916 

steg också partiets medlemssiffra till i runt tal 72 700 efter 

att i flera år ha hållit sig vid ca 50 0004). Att dyrtid, till

tagande varuknapphet och låga löner låg till grund för 

denna plötsliga radikalisering får anses som säkert. 

Samma trend som inom partiet gjorde sig också gällande 

inom det lilla svenska förbundet, för vilket 1915 hade va

rit ett bottenår med endast 18 verksamma föreningar.5) Av 

en berättelse över förbundets verksamhet som ingick i Ar

betet den 9 februari 1917 ser vi sålunda, att föreningarna 

år 1916 hade ökat till 37, och många notiser om nygrunda

de föreningar i början av 1917 ådagalägger att uppsvinget 

oavbrutet fortsatte. Detta berodde emellertid inte enbart på 

de gynnsammare tidsförhållandena, utan också på en upp

ryckning inom förbundet självt. Vid förbundsmötet i janu

ari 1916 valdes Karl Wiik till förbundsordförande efter 

William Lundström, som till följd av svår sjukdom länge 

hade varit tämligen ineffektiv, och han fick dessutom snart 

till sin hjälp en heltidsanställd förbundssekreterare, Billnäs

arbetaren Th. Wennström, en aktiv och energisk ung man 

som dessutom ägde förtjänsten att vara uppvuxen på den 

nyländska landsbygden och känna dess förhållanden. 6) 

Uppsvinget kom också på svenskt socialdemokratiskt 

håll till synes i valresultatet 1916. Mot tidigare tre egna 

lantdagmän, två i Nyland (Georg V. Johansson och William 

Lundström) och en i Åboland (Ludvig Lindström) erhöll 

förbundet nu fem, tre i Nyland (Georg V. Johansson, Ar

thur Usenius och Julius Sundberg), en i Åboland (Karl 

Wiik) och en i Vasa södra (Viktor Blomqvist). 

Vid förbundsmötet i januari 1916 diskuterades också Ar

betets situation som vid denna tid fortfarande var högst 

bekymmersam. Någon annan möjlighet att förbättra tid

ningens ekonomi kunde man dock inte hitta på än att upp

mana medlemsorganisationerna att årligen anordna en fest 

till förmån för tidningen. Beslutet kan förefalla löjligt orea

listiskt, men faktum är att det år 1916 inflöt över 1.000 mk 
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på sådana fester, vilket naturligtvis inte räddade tidningens 
ekonomi, men i alla fall var ett välkommet tillskott till dess 
magra kassa. 

Det som räddade tidningen denna gång var den plötsliga 
omsvängningen i det allmänna politiska klimatet. Prenu
meranterna ökade åter kontinuerligt under hela 1916; kans
ke ännu anmärkningsvärdare är att det åter blev lättare att 
få annonser. Två brev från Lundberg till Wiik, det första 
daterat den 11 april, det andra den 5 augusti ger oss bl.a. 
besked om prenumerantökningen månadsvis ända fram till 
augusti och kan vara värda att ta del av, inte minst där
för att de för jämförelsens skull också anger siffrorna för 
1915. Alla siffror gäller betalande prenumeranter( alltså in
te tidningens upplaga som självfallet var större). Tabellen 
av den 11 april ser ut som följer; varje siffra gäller för den 
sista dagen i varje månad: 

Januari .................... 1916 3 643 (1915-2 733) 
Februari .................. 1916 3 856 (1915-3 104) 
Mars ...................... 1916 4 014 (1915-3 303) 

Tabellen av den 5 augusti åter har följande utseende (här 
är siffrorna som synes tagna i mitten av varje månad): 

Betalande prenumeranter i mitten av april 1916 - 3 944 
1915 - 3 409 

maj 1916 - 4 130 

" 
1915 - 3 562 

JUni 1916 - 4 450 
1915 - 3 562 

juli 1916 - 4 707 
1915 - 3 372 

Lundberg anger själv som orsak till att han i det andra 
brevet plockat siffrorna ur mitten av månaden, att de i 
slutet av både juni och juli översteg 5 000, vilket dock ha
de berott på tillfälligheter - bl.a. lantdagsvalet - och 
alltså inte gav en fullt riktig bild av situationen; han räk
nade dock med att prenumerantsiffran skulle hålla sig runt 
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4 500 under hela det senaste halvåret. Tyvärr finns inga 

källor bevarade som skulle belysa den fortsatta utveckling
en; att Lundbergs beräkningar inte var tilltagna i överkant 

framgår emellertid av annat. I ett P M för den ordinarie 
bolagsstämman i oktober anges sålunda tidningens upplaga 
vid denna tidpunkt till 5 300, prenumeranterna måste följ

aktligen då ha tangerat 5 000 (lösnummerförsäljningen var 
alltid försvinnande liten, varför det egentligen bara är fri

exemplar man behöver räkna med). I slutet av året kan 

prenumerantsiffran dock ha sjunkit något igen, vi kommer 

upp till siffran 4 687 om vi adderar ihop tre postreversal

kopior av den 15 december plus en marginalanteckning om 

prenumerantantalet i Åbo som var 719. Vi vet dock inte 

ens om reversalemas antal är fullständigt. Siffran stämmer 

emellertid rätt bra med prenumerantantalet för första kvar

talet 1917 som var 4 640. (Enligt Lundberg sjönk prenu

merantsiffran alltid något under första kvartalet av ett 

nytt år, vilket väl berodde på att månads- och kvartals

prenumeranterna tog tid på sig innan de förnyade prenu

mera tio n en). 
Uppgiften från 1917 är hämtad ur en berättelse över tid

ningsbolagets verksamhet l. 1-4. 9 1917 som hade utarbe

tats för en extra bolagsstämma i september detta år. Enligt 

samma källa hade emellertid prenumerantsiffran redan un

der det andra kvartalet stigit till 7 170 och var den l sep

tember uppe i 7 856. En fortsatt ökning var dessutom vän

tad. Denna utveckling är dock onormal och dess orsak en

kel nog: marsrevolutionen i Ryssland. 

Som redan tidigare nämndes balanserade budgeten för 

1916 på 25.000 mk. Av det P M som uppgjordes för den 

extra bolagsstämman i oktober, framgår dock att den inte 

hade hållit, främst på grund av prenumerantökningen som 

hade höjt både tryckningskostnader och postavgifter högst 

avsevärt; approximativt skulle utgifterna till årets slut kom

ma att stiga till 29.480. Inkomsterna hade emellertid stigit 

ännu mer och beräknades vid årets slut uppgå till 31.033 
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mk. En liten årsvinst var alltså att vänta. Detta kommen

teras i promemorian på följande sätt: 

Bolagets aktiekapital, som i början var 5.000 mk, höjdes senare 

med 2.000 mk och sedan den 5/12 1915 ånyo med 2.000 mk. ---

Det inbetalade aktiekapitalet är alltså, medräknat emissionen, ca 

9.000 mk, (några tiotal tecknade aktier är ännu ej betalda). Av dessa 

9.000 mk är som sagt 7.412:86 gångna all världens väg, såsom för

lust ådragen åren 1913-1915. Av aktiekapitalet återstår alltså ca 

1.600 mk, vartill som sagt 1.500 mk (högst) kan återvinnas genom 

1916 års vinst. 

Beräkningarna höll av allt att döma, det blev m.a.o. rea

liter en liten vinst år 1916. Bokföringsmässigt gick 1916 

dock med en förlust på 492 mk, står det i en notis i tid

ningen den 24 april 1917, men detta berodde på en grund

lig avskrivning av gamla osäkra fordringar. Någon annan 

redovisning för räkenskaperna 1916 går inte att uppleta. De 

uppgifter som står till buds säger oss i alla fall, att tidning

en i slutet av det sista normala året inte häftade i skuld 

till någon annan än sig själv. Detta, att räkningar skall be

talas, tycks ha varit en av Lundbergs ledande ekonomprin

ciper. I varje brev till Wiik meddelar han noggrant vilken 

räkning som för tillfället råkar vara obetald - om såda

na fanns - och så följer regelbundet: "andra skulder finns 

inte". 

Att tidningen år 1916 åter seglade i medvind betydde 

emellertid inte att dess framtid därmed var säkerställd. Re

dan i brevet till Wiik den 5 augusti säger Lundberg, att 

han inte ser någon annan möjlighet att klara tidningen än 

en höjning av prenumerationspriset med l mk per helår. 

Orsaken var främst tryckningskostnaderna som åter skulle 

stiga vid årsskiftet. Vid bolagsstämman i oktober beslöt 

man också höja prenumerationspriset för 1917, inte med l 

mk, utan med 2 mk per helår. 

Den 21 april 1920 berättar Erik Jorpes under signaturen 

Kväkare i tidningen Folkbladet om ett besök på Sosialistis 

tryckeri dit han en höstkväll - sannolikt på genomresa 
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från Helsingfors till Kökar efter studieterminens slut år 

1916- hade styrt sina steg "för att få se en skymt av vän

nen Lundberg". Han träffade honom också och skildrar 

honom sålunda: 

Sin vana trogen satt Lundberg vid korrekturen. Han var ju Ar

betets korrekturläsare, expeditör, annonsupptagare, ekonom och an

svarige, allt på en gång, således en rätt rörlig och mångsidig man. 

Tidningen Arbetets historia hade på det intimaste varit förbunden 

med denne järnsvarvare. Under första tiden hade svarvstolen uppta

git Lundbergs tankar på dagen, tidningen vad övrigt var av dyg

net. Utan det ekonomiska ryggstöd, som varje borgarblad har bakom 

sig, utan medarbetarstam och med ringa vaket intresse hos dem, 

som den ny tidningen skulle representera, hade han gått till verket 

med Arbetets skapande. Vad allt denna tidning fått av Lundbergs 

arbetskraft det framgick av hans yttre, som tycktes bli allt blekare 

av nattvak och fläng ju större Arbetets upplaga blev och ju oftare 

det började utkomma i veckan. 

Vid denna tid började emellertid Lundberg och alla de 

som ännu räknade sig till Arbetets lilla krets, få litet lön för 

all sin möda. Stämningen var uppåt, det märks inte minst 

av ett brev från Wiik till Kilbom, daterat den 7 januari 

1917: "Vi gjorde ett krafttag vid årsskiftet och höjde 

pren.avgiften med hälften och med det torde inkomster och 

utgifter fås att gå ihop. Vi hoppas behålla prenumeranter

na trots höjningen, ty rörelsen är i starkt uppåtgående, sär

skilt just bland de svensktalande arbetarna. Det är värkii

gen trevligt att en gång börja se frukterna av vad man i 

många år sått". 

Världskriget påverkade självfallet hela vår tidningspress, 

direkt genom censuren, indirekt genom förändrade förhål

landen och avbrutna kontakter med omvärlden. 

Censuren fungerade visserligen till en början endast som 

krigscensur, men från hösten 1915 blev den allmänt politiskt 

preventiv. Försökte någon tidning behandla ett brännbart 

ämne fick den finna sig i att uppträda med vita luckor i 
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spalterna. Detta tvingade pressen till en försiktighet som 
överlag gjorde den politiskt black i färgen. 

Kriget självt dominerade helt naturligt alla tidningars 
spalter under sensommaren och hösten 1914, så också Arbe
tets. Socialdemokratin och kriget lyder rubriken på en arti
kelserie, som med början den l september ingick som ledare 
i fyra på varandra följande nummer av tidningen och som 
redogör för reaktionerna inom arbetarpartierna i Ryssland, 
Österrike, Tyskland, Belgien, Frankrike, England och de 
nordiska länderna. I den andra av dessa artiklar behandlas 
företrädesvis Tyskland och här konstateras, att farhågorna 
beträffande de tyska socialdemokraterna hade besannats. 
Samma tema - de tyska arbetarnas förräderi mot freden -
tas ånyo upp i en ledare den 13 oktober under rubriken 
Utlandets arbetare och kriget. Här försöker tidningen dock 
leda i bevis, bl.a. genom att citera en artikel av Liebknecht 
i det tyska partiorganet i Bremen, att den socialdemokratis
ka riksdagsgruppen inte så enhälligt gått in för krigsanslag 
som man i allmänhet trodde, utan att diametralt olika åsik
ter hade framträtt inom den, åsikter som enligt Liebknecht 
"tog sig uttryck med en våldsamhet, hittills okänd i våra 
överläggningar". I artikeln Internationalen, införd den 7 
september 1915 och tidigare publicerad i Työmies, uppre
par Wiik, som säkerligen också var författare till alla öv
riga artiklar i ämnet, påståendet om oenighet inom det tys
ka partiet och lämnar utan att ange några källor uppgifter 
om åsiktsgrupperingarna inom detta med bl.a. fackförenings
ledarna längst till höger och Liebknechtgruppen längst till 
vänster. Aven senare behandlar han samma ämne i tidnin
gen, bl.a. i en ledare den 21 januari 1916, rubricerad Det 
jäser bland Tysklands socialister. 

Ofta förekommer sådana artiklar dock inte, och vad ti
den led började också kriget självt spela en allt mindre roll 
i tidningens spalter. Arbetet var inget nyhetsorgan i egent
lig mening och behövde därför inte redogöra för krigshän
delserna lika noggrant som de stora dagstidningarna. Det 
var kanske också det lyckligaste för ett litet arbetarblad, 
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som nog i grunden betraktade hela kriget som ett imperia
listiskt skurkstreck, men inte fick säga vad det tänkte. 

Den isolering från den traditionella kulturmiljön som 
landet hade hamnat i till följd av kriget, märks på många 
sätt i tidningen. Bland annat börjar Ryssland framträda i 
spalterna på ett helt annat sätt än förr, både som nyhets
förmedlare och nyhetsstoff. Från att tidigare ha varit en näs
tan sluten värld - de artiklar som t.ex. i Arbetet skildrar 
interna ryska förhållanden kan under femårsperioden före 
världskriget nästan räknas på ena handens fingrar - blir 
Ryssland nu öppet för åtminstone ett slags officiell insyn. 
Referat av förhandlingarna i riksduman förekommer då och 
då, ibland t.o.m. åtföljda av kommentarer, som censurens 
nitiska sax dock all försiktighet till trots ofta har stympat 
till obegriplighet. 

Om tillståndet i världen väster om de egna husknutarna 
har tidningen i stället inte mycket att berätta. Den kom
pakta isoleringen understryks av att alla Arbetets tidigare 
så talrika utlandskorrespondenter småningom försvann ur 
bladet så när som på två, svensken Karl Kilbom och norr
mannen Eugene Olaussen. Men dessa ter sig självfallet i 
stället så mycket värdefullare. Särskilt Kilboms artiklar i 
tidningen är både många och långa och skildrar fortlöpande 
den politiska utvecklingen i Sverige under hela krigstiden, 
låt vara ur extrem vänstersynvinkeL Det var också genom 
Kilbom tidningens läsare i flera artiklar blev informerad 
om Zimmerwaldinternationalen - när den tiden kom då 
man åter fick skriva om sådant. 

Det var emellertid inte bara utlandskorrespondenterna 
som försvann ur tidningen, utan också många inhemska 
medarbetare. skrivlusten hämmades tydligen inte bara av 
censuren, utan även av en allmän känsla av modlöshet. Un
der den period som här skildras hittar vi inte ett enda bidrag 
av Hjalmar Eklund, trots att hans vetenskapliga artiklar 
knappast hade hotats av censurr ring. Vi finner inte heller 
mycket av Leo Bilden, vilket dock säkerligen berodde på 
att denne nu lät sig engagera av den av studenterna över-
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Censurhärjat tidningsnummer från krigstiden 

givna Till Storms. Vi hittar slutligen rätt litet också av Jan
ne Ojala och Georg Boldt, av vilka den senare dock blev 
utsatt för så mycken personlig förföljelse att detta kan tjäna 
som en förklaring. För sitt förstamajtal 1914 blev han sus
penderad från sin tjänst för ett helt läsår - en obegriplig 
straffåtgärd för ett tal, som åtminstone sentida läsare inte 
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kan hitta något förgripligt i. Boldt hade emellertid blivit 

suspenderad redan en gång tidigare, den gången på två må

nader, för ett mellanfall under en fest i Idrottsparken i Åbo 

sommaren 1913, vid vilken Branting, som skulle uppträda 

som festtalare, på ett mycket bryskt sätt hade hindrats av 

polisen. Det var alltså "andra resan" för Boldt, vilket kan

ske förklarar straffets stränghet1). 

Den största förlusten led tidningen dock genom Ludvig 

Lindströms svalnande intresse, som torde ha haft rent pri

vata orsaker och därför inte här skall beröras. Vi nöjer oss 

med att konstatera faktum, att Arbetets avgjort mångsidi

gaste och också en av dess flitigaste och mest intresserade 

medarbetare under många år nu småningom försvinner ur 

bladet, som utan honom verkar åtskilligt fattigare än förut. 

År 1916 tog Lindström tjänst som kontorschef vid Pargas 

Kalk och försvann från Åbo för ett par år. I och med att 

han vägrade ställa upp som kandidat vid lantdagsvalet sam

ma år, försvann han för alltid även ur det politiska livet. 

A v det gamla gardet var det utom Wiik egentligen endast 

Borg som fortfarande skrev regelbundet, vilket han f.ö. 

fortsatte att göra också efter det han - sannolikt därför 

att han numera under allt längre perioder vistades på Num

mela sanatorium - såg sig tvungen att lämna redaktions

sekreterarsysslan i andra händer. Det var under denna tid 

han med sina XX -signerade kåserier gjorde sig verkligt känd 

och uppskattad bland läsarna. Ändå var XX-kåserierna säl

lan roliga. De var inte ens kåserier i egentlig mening, utan 

snarare ett slags fortlöpande kommentarer till skeendet i 

omvärlden. Men de är skrivna med ett hettande och smit

tande engagemang som ännu femtio år senare till den grad 

fascinerar, att man snart ertappar sig själv med att för var

je nummer först titta efter vad XX denna gång har skrivit. 

Naturligtvis händer det att man blir besviken, ingen kåsör 

kan vara i toppform oavbrutet, allra minst en svårt lungsjuk, 

och ibland händer också att man stöts tillbaka av en väl 

medveten demagogi. Men detta betyder slutligen inte så 

mycket jämfört med det faktum, att man i dessa kåserier 
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hela tiden känner närvaron av en intensivt levande männi
ska, som skriver av ett inneboende behov och i känslan av 
att vara ute i angeläget ärende. 

För Walter Borg liksom för William Lundberg hade Arbe
tet blivit en väsentlig del av hans liv, och det är inte heller 
svårt att märka, hur orolig han är över den hotfulla ned
gången 1915. Den gör honom också påtagligt irritabel för 
angrepp utifrån. Ett sådant riktades bl.a. mot tidningen 
i början av året av von Wendt i Åbo Underrättelser, något 
som Borg knappast i normala fall hade gittat bli allvarligt 
upprörd över, men som nu får honom att brusa ut i ett li
delsefullt och vredgat försvar för tidningen i två olika in
lägg i dess nummer den 29 januari, det ena undertecknat 
XX, det andra med hans egna initialer WJB. Det senare 
slutar i ett patetiskt upprop till läsarna: 

Hade jag förmåga så som jag har vilja, skulle jag ropa ut på ga
tor och landsvägar: arbetare, omfatta er tidningspräss med kärlek och 
förståelse! Låt den icke gå under genom visad likgiltighet och slöhet! 
Ar eder tidning icke efter ert sinne, så kan det ändras, och ni kan 
få den som ni vill ha den. Men låter ni Arbetet gå samma väg som 
Arbetaren, Social Demokraten och Österbottens Folkblad, kan ni 
inom överskådlig tid icke gottgöra det onda och ni drar skam över 
er och över den svensktalande språkgruppen i landet. 

Först under senare delen av 1916 upphörde Borg att re
gelbundet medarbeta i tidningen. Han ersattes då på sätt 
och vis av Gunnar Mörn som ungefär vid samma tidpunkt 
började medarbeta allt flitigare. Någon fullgod ersättare 
blev denne dock inte, knappast ens en halvgod. 

Det slocknande intresset för tidningen inom den tidigare 
medarbetarkretsen och förlusten av utlandskorresponden
terna ledde periodvis till en materialbrist som måste fyllas 
med klipp ur andra blad. Främst var det finska partitidnin
gar som brandskattades, framför allt Työmies (Arbetaren) 
Helsingfors, Sosialisti Åbo, Kansan Lehti (Folkbladet) Tam
merfors och Työ (Arbetet) Viborg samt dessutom Suomen 
Ammattijärjestö (Finlands Landsorganisation) och Metalli-
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työläinen (Metallarbetaren), som naturligtvis fick leverera 

fackligt stoff. Men också från finskan översatta original

artiklar, främst av Oskari Tokoi, den dåtida LO-ordföran

den, och Aatto Siren, partiets jordbrukspolitiska expert, kan 

påträffas. 
Den plötsliga bristen på originalbidrag gick främst ut 

över det ideologiska och kulturella stoffet. Ideologiska ar

tiklar hittar vi visserligen fortfarande rätt ofta i bladet, 

men de är sällan av egen tillverkning. Det är nu också Ar

betet börjar vimla av Kautsky, Parvus, Bang, Pannecoek, 

Paul Göhre (han som alltid fogade "f.d. kyrkoherde" efter 

sitt namn) och andra utländska ideologiskribenter, som vis

serligen hade förekommit också tidigare, men mest i varia

tionssyfte. Populär- och samhällsvetenskapen representeras 

nästan uteslutande av Laboremusartiklarna, som emellertid 

fortfarande förekommer i stort antal och faktiskt räddar 

tidningen från kulturell utarmning. En och annan kultur

artikel av Boldt kan också noteras. 
För litteraturkritiken svarade främst Allan Wallenius. 

Som tidigare har nämnts reste han dock 1915 till USA, vil

ket kom mycket olägligt för Arbetet som just vid denna tid 

började översvämmas av recensionsböcker. Den flitigaste 

recensenten blev nu signaturen R, d.v.s. Renvall som hade ett 

par diktböcker bakom sig och antagligen därför antogs be

gripa sig på litteratur. Alla som under den värsta bokflo

den sattes att knåpa ihop litteraturanmälningar, skrev dock 

bättre än han. Hösten 1916 var emellertid Wallenius till

baka igen; våren 1917 debuterade han själv som författare 

med diktsamlingen Ord på Holger Schildts Förlag. Den re

censerades den 18 ma j a v signa turen Im ber, oidentifierad 

som så många andra. Arbetets mångåriga teaterrecensent i 

Helsingfors, Floridor, torde vara identisk med Alexander 

Ohquist (Åbo svenska teaters föreställningar recenserades 

aldrig i Arbetet). 
Redan innan Wallenius begav sig till USA, hade alla 

studentradikaler av hans egen årgång lämnat både tidnin

gen och rörelsen. Däremot fanns några kvar av en lite se-
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nare årgång, och åtminstone en av dem, medicinaren Erik 
Jorpes, försökte hålla deras antiklerikala traditioner vid 
liv med en och annan artikel, signerad Kväkare. Ungefär 
samtidigt som denne dyker en annan ny signatur upp i bla
det, nämligen Skarpheden. Bakom den dolde sig en ung 
folkskollärare från Munsala, Arvid Svedberg, f.ö. identisk 
med den Petersburgslärare med samma namn som Tito Col
liander med sådan stark sympati skildrar i sin memoarbok 
Gripen8). Svedberg hamnade nämligen år 1916 genom J.J. 
Hulden i Petersburg. Han kom också senare att göra en 
kort, men betydelsefull insats i vår finlandssvenska arbetar
press genom att han år 1919 blev huvudredaktör för den 
samma år startade tidningen Folkbladet i Vasa. Som så
dan hann han ådalägga en eminent fallenhet för journalis
tiken, och hans alltför tidiga död följande år blev därför 
en svår förlust för vår finlandssvenska arbetarpress. 

Långt viktigare än dessa två blev emellertid för Arbetet 
en del andra, betydligt flitigare signaturer, av vilka vi kan 
nämna Ignotus, Nigger, E., Homo Novus och Don Q. Den 
första av dessa hade egentligen dykt upp i tidningen redan 
år 1913 och fungerade under åren 1914-15 som dess egen 
expert på lant- och skogsbruk, vilket han - åtminstone 
så långt nu en i dessa ting obevandrad person kan bedöma 
- gjorde både kunnigt och vederhäftigt. Han har emel
lertid inte gått att identifiera, lika litet som signaturen E., 
en av tidningens mångsidigaste medarbetare åren 1916-17. 
Beträffande Nigger kan man våga sig på en gissning. Han 
var tidningens Helsingforskorrespondent under krigstiden 
och blev år 1917 också dess lantdagsreferent, varför det 
är sannolikt att han är identisk med lantdagsmannen Georg 
V. Johansson, en av den svenska rörelsens bästa och gedig
naste krafter ända fram till 1918. - Endast de två sist
nämnda har med säkerhet gått att identifiera. Bakom Homo 
Novus döljer sig Axel Åhlström, som från senare delen av 
1916 på allvar började medverka i tidningen, och bakom 
Don Q Allan Wallenius. 

Det plötsliga uppsvinget inom rörelsen år 1916 avspeglar 

17 
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sig tydligt i Arbetet, både i agitatorernas resebrev och inte 
minst i lokalbreven som detta år oavbrutet ökade i antal 
för att år 1917 redan före marsrevolutionen formligen över
svämma tidningen. Agitatorerna var detta år märkligt nog 
fyra mot tidigare ibland ingen alls. Till dem räknas emel
lertid både förbundssekreteraren Th. W ennström och en 
viss K. Vaahto, som egentligen var anställd av den finska 
kretsstyrelsen i Nyland, men på grund av sin tvåspråkig
het hade avdelats för agitation främst i svenska trakter. 
De två övriga var anställda a v ungdomsrörelsen och hette 
Julius Westerlund och Karl Henriksson. Av dessa var den 
annars helt anonyma Westerlund den avgjort bästa skriv
karlen med en flytande om än något otuktad stil och en 
bisarr humor som sina främsta tillgångar. 

De talrika lokalbreven är självfallet av växlande värde, 
en del klumpigt avfattade, andra tämligen innehållslösa, 
men många också skrivna med påtaglig talang och kryd
dade med illmarig humor. Här som enda exempel ett ut
drag ur ett brev av signaturen Kasper i Ingå, där arbetar
föreningen hade anhållit om att få använda kommunalhu
set för sina möten, men fått avslag under motiveringen att 
golven skulle slitas och liknande. Kasper kommenterar det
ta på följande sätt: 

Helt annat är det då socknens gracwsa bönder sammankommer 
och håller sina skogsvårds-, kontroll-, lantmanna-, ungdoms- och 
hingstföreningsmöten och danssoareer i lokalen i fråga. Då slits och 
söndertrampas inte golven, utan tvärtom stärks och förbättras på 
allehanda sätt. Men så är också alla dessa föreningar på ett eller 
annat sätt befryndade med våra fullmäktige och deras syften och 
strävanden så förskräckligt "behjärtansvärda". 

Men å andra sidan borde vi dumma arbetare av oss själva ha 
kunnat inse, att en slik anhållan inte kan villfaras! Någon skillnad 
skall det väl i guds namn vara mellan oss och de välpolerade bön
derna. Att även vi betalt vår andel för inköpandet av kommunal
huset, bör vi anse som en mycket stor ära, ävensom att vi årligen 
får glädjen att bidraga till dess skötsel och underhåll - oavsett den 
ynnest som består i att vi förunnas, utan särskild betalning, när vi 
bara behagar det, gå till kyrkbyn och beskåda detsamma. 
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Familjen Borg, sannolikt år 1916, då Erik, som saknas på bilden, vista
des i Petersburg. Mellan Ida och Walter Borg fr.v. Stig, Harry, Greta, 

Willy, Helmer och Folke 

Den bästa av de nya lokalskribenter som nu framträdde 
i bladet, kom emellertid varken från Nyland eller Åboland, 
utan från Österbotten. Det var bonden och förra lantdags
mannen Jakob Näs i Munsala, vars tyvärr blott alltför få
taliga bygdebrev utstrålar klokhet och lugn vederhäftighet 
på varje rad. Stort nöje har man också av det vitala ori
ginalet Anders Kecklund som år 1915 plötsligt åter dyker 
upp i bladet under signaturen Industrialist efter att i flera 
år ha varit portförbjuden av Wiik9), som antagligen visste, 
att hans kontrovers med snickeriförbundet (se sid. 94) hade 
sin grund i hans eviga trätgirighet. 

Under denna tid framstår som synes Arbetet som en i 
flera avseenden förändrad tidning. Framför allt har den 
blivit betydligt folkligare än förr, vilket ur journalistisk 
synpunkt knappast var till dess fördel, men kanske bidrog 
till dess småningom åter stigande popularitet. En enkät bland 
läsarna i början av 1917 för vars resultat Wiik redogör i 
tidningens nummer av den 16 februari, ådagalägger också 
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att dessa var nöjda med sin tidning och att de inte oväntat 
särskilt gillade bygdebreven. Inte heller oväntat hade också 
en del förklarat artiklarna vara för hårdsmälta. Wiik visar 
dock ingen lust att likt Borg i allt tillmötesgå läsarnas önsk
ningar. Artiklarna är nödvändiga, förklarar han kort, läs 
grundligt och med eftertanke. 

Trots alla förändringar är tidningen till sin grundkarak
tär dock samma stridbara och radikala kamporgan som ti
digare och speglar fortfarande i det fackliga och sociala 
stoffet på ett intressant sätt tiden och den sociala miljön. 
Det fackliga stoffet är visserligen åtskilligt avdramatiserat 
genom frånvaron av alla strejkskildringar, men belyser i 
stället mångsidigt och initierat det inre organisationsarbetet, 
inte minst i de många fackliga specialnummer som under 
denna tid utgavs. Den sociala miljön kartläggs rentav bätt
re än under de närmast föregående åren genom de många 
bygdebreven, som glimtvis avslöjar mycket av ett Svensk
finland som de borgerliga avisorna sällan berättade något 
om. Eftersom tidningens sociala och fackliga stoff redan 
tidigare har behandlats rätt utförligt, skall vi dock inte i 
detta sammanhang exemplifiera det med andra citat än så
dana som illustrerar den krigstid detta avsnitt behandlar. 
Dessförinnan dock ännu några ord om den man som under 
hela Arbetets tillvaro mer än någon annan kom att präg
la dess sociala material. 

I en av sina artiklar antyder Walter Borg en gång, att 
hans egen långa sjukdom har lärt honom inse, att de fattiga 
och elända står ensamma i världen och bara har sina likar 
att lita till. Det är också högst sannolikt, att vi här har att 
söka grundorsaken till Borgs intresse för de sociala frågor
na. Detta intresse bottnade m.a.o. hos honom i det slags 
identifikation, som kommer en människa att uppleva sina 
likars nöd som sin egen och att - om hon är en aktiv na
tur - uppträda som deras talesman. En sådan identifika
tion brukar också göra henne lyhörd för det falska med
lidande som frodas i så många former och oftast bara är 
pose och exhibitionism. 
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En aprildag 1915, när redaktör Ernst von Wendt i Åbo 
Underrättelser tar sig en promenad på Slottsgatan i Åbo, 
blir han vittne till hur en landsbo med sin häst i pin kar
riär kör gatan fram och stöter till en gammal gumma som 
skjuter på en kälke med en korg bröd. Gumman faller om
kull och bröden strös ut över gatan, gatuflanörerna reage
rar upprört, von Wendt ilar till redaktionen och skriver en 
artikel, sjudande av grämelse över prygelstraffets avskaf
fande och högljutt ropande på stryk. 

Stryk kallar också Borg det kåseri i Arbetet, vari han 
den 7 april relaterar och kommenterar von Wendts artikel. 
Det är långt, men ändå värt att citera: 

Stryk. Ordet har en kraftig klang och det är inte underligt att 
maktfilosofins anhängare känner sig tilltalade av detsamma. 

För icke så alltför länge sedan läste jag i prästorganet Herättäjä ett 
uttalande av fängelsepredikanten Tallgren, som gick ut på att över
tyga de kristliga läsarna om kroppsagans nytta för unga förbrytare. 
Nåja, det är ju icke att förvåna sig över, att en representant för den 
korsfäste Nazarenen i våra dagar agiterar för kroppsligt övervåld -
det går ju så bra ihop med modärn kristendom, särskilt då man är 
satt att frälsa själar inom fängelsets murar och att upprätta fallna, 
som icke kan göra motstånd. 

Stryk! 
Tänk om det skulle börja klia andra i fingrarna än hr von Wendt 

och hans gelikar! 

Jag kommer just nu ihåg en liten historia. En ung butiksflicka stod 
tilltalad inför domstol på anmälan av hennes principal, emedan hon 
bestulit honom på par tiotal mark, som hon vid förhöret erkände sig 
ha tillgripit och lagt ut för kläder. Flickan hade i lön endast "fritt 
opp", men skulle själv bekosta sina kläder med medel, som hon icke 
uppbar för det arbete hon från morgon till kväll utförde för sin prin
cipal. Domstolens utslag lydde på fängelse, flickans hela framtid var 
förstörd, och hennes principal stegade hemåt med belåten min. Om 
stryk här varit på sin plats, vem tror hr v. Wendt att bort komma i 
åtnjutande av gåvan: flickan eller principalen eller domstolsledamöter
na? Jag väntar inget svar. 

Låt oss återkomma till den gamla gumman på Slottsgatan, som hr 
v. Wendt iakttog på sin promenad. Jag har lagt märke till, att då 
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landsbor piskar pli. sina hästar och far fram i vild fart på våra 
gator, sker det i nio fall av tio under rusets inflytande. Och vilka 
är det som gör annars fredliga och stillsamma människor till "lym
lar" och "fähundar" genom att frästa dem med sprit? Och vilka 
ärade herrar är det, som begagnar sin ställning inom tidningsprässen 
- oftast mot kontant erkänsla - att skapa en opinion för fortsatt 
försäljning av rusdrycker, vars verkningar icke endast den gamla gum
man på slottsgatan drabbades av utan som satt sin stämpel på vida 
lager av vårt folk. - - -

Och sen några ord om den gamla gumman. Den promenerande 
sysslolösa massan - unga och gamla - på slottsgatans trottoar ser 
en gammal kvinna streta framåt som ett lastdjur med sin kälke i det 
dåliga och tunga föret. Månne det föll någon in, att man borde ge 
henne ett handtag ... Jag tror det knappast. Och ingalunda rann 
en sådan tanke upp i hr v. Wendts hjärna, ty jag tror icke att den 
ärade herrn samlade upp gummans bröd eller övertog skjutandet av 
kälken. Och jag tror att varken hr v. Wendt eller de andra herrar
na och damerna ställde sig frågan: varför måste denna kvinna, som 
av allt att döma är bruten av ett långt livs arbete och umbäranden, 
på gamla dagar vara dragdjur, då hon borde få njuta av en av ålder 
och arbete berättigad vila? Nej, det gjorde de inte, ty det hör ju till 
den gudomliga samhällsordningen, att det fattiga, arbetande folket, 
män och kvinnor skall träla tills de stupar utan tanke pli. vila, utan 
krav på hjälp eller stöd. 

Och ansvaret för denna samhällsordning bär till stor del kyrkan 
och prässen. Just de som nu ropar pli. stryk, stryk åt andra. 

Men det är sannerligen tur för dem själva att folket har bättre 
förstånd än att gripa till nävrätten. 

Småningom blir emellertid tidningens sociala material 
allt mer tidspräglat. Varuknapphet och dyrtid, låga löner 
och stigande priser börjar dominera spalterna och av detta 
växer det fram ett nytt slags indignationsstoff som till de 
gamla missförhållandena fogar många nya. Så här utlägger 
Borg den aktuella texten den 12 maj 1916: 

Jag läste för några dagar sedan i en utländsk tidning, att den 
kända industribaronen och miljardören Lord Rotschild i London är 
djupt bekymrad över den väntade svårigheten att kunna effektivt 
nedprässa arbetarnas löner efter krigets slut. Han trodde att arbetar
na icke utan vidare skulle vara med om sänkta löner och minskade 
inkomster. 
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slottsgatan Åbo 

Man måste värkligen hysa en stilla medkänsla med den brittiska 

lorden, som icke odelat kan känna glädje av högkonjunkturens guld

regn, utan måste låta tankarna ila framtiden till mötes och där se 

mörka moln hotande resa sig vid horisonten. 

Våra industribaroner behöver gudilov inte låta dylika bekymmer 

störa dagens arbete och nattens ro. De har varit kloka nog att icke 

bevilja löneförhöjningar, utan s.k. dyrtidstillskott, vilka vid lägligt 

tillfälle automatiskt bortfaller, för att sedermera endast inta plats i 

arbetarnas minnen. 

Och vissa av våra industribaroner behöver inte ens låta dyrtidstill

tiggen någon gång i framtiden försvinna, ty de har varit så kloka 

och framsynta, att de icke ens beviljat sådana. Bland dem intar na

turligtvis Kymmene Aktiebolag hedersplatsen. Jag sade naturligtvis 

ty annat kan man inte vänta av detta bolag med kännedom om dess 

tidigare uppträdande mot sin talrika arbetarkår. 

Jag läste i måndagens Hbl. att Kymmene Aktiebolags arbetare 

följt andra arbetares exempel och hos sitt chefskap anhållit om för

höjd avlöning. På denna anhållan har de muntligt fått beskedet, att 

principalerna på äget initiativ vet draga försorg om sina arbetare. 

Arbetarnas skriftligt avfattade anhållan om löneförhöjning har icke 

ens mottagits av chefskapet. 

En gemen lögn heter en lång osignerad artikel den 9 juni 
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1916 som är spunnen kring temat priser, löner och levnads
förhållanden och som hör till de fåtaliga artiklar man med 
ganska stor säkerhet kan tillskriva William Lundberg. Den 
gemena lögnen hade levererats av Åbo Underrättelser, som 
nyss hade framhållit, hur goda levnadsförhållandena bland 
arbetarna var till följd av de rådande konjunkturerna. Var
je arbetare visste, heter det i Arbetet, att de flesta arbets
givare vid krigsutbrottet sänkte lönerna under motivering, 
att hela den inhemska industrin höll på att gå under och 
att det endast var av idel kärlek till arbetarna de fortfa
rande lät dem arbeta för reducerade löner. Ytterst lång
samt hade dessa sedan börjat höjas igen till förkrigstidsnivå, 
men inom många industrier hade de ännu inte ens nått 
denna. Inga skriftliga framställningar från arbetarnas sida 
hade hjälpt, på många håll hade de inte ens blivit besva
rade. Bäst var situationen bland textilarbetarna, som fått 
ett lönetillskott om 1 O mk för män och 5 mk för kvinnor 
i månaden samt dessutom 3 mk i månaden för varje barn, 
dock inte för flera än fyra. 

Ur Arbetsstatistisk Tidskrift anför artikeln sedan siff
ror som visar prisstegringen på vissa varor sedan 1913: 
skummjölk 55 %, smör 22 OJo, potatis 35 OJo, mjöl och gry
ner 40 OJo (havregryn 64 och korngryn 59 OJo), bröd 100 OJo 
kaffe 15 OJo, socker 17 OJo, ved 23-48 OJo. 

I Åbo, säger artikeln, fanns det hundratals arbetare som 
inte förtjänade mer än 16-20 mk i veckan: 

Om de svenska tidningsmurvlarna skulle idas besvära sig någon 
gång ned till Varvstorget, Crichtonkvarteren, Raunistula, eller till 
andra delar av staden där arb. bor och höra sig för litet om huru 
arbetarna har det, skulle de få höra hurusom fattigdom och elände 
allt mer vunnit insteg i arbetarhemmen. De skulle se de trasigt kläd
da barnen, magra och tärda, bleka och sjukliga, ofta liggande i sän
gen bland smutsiga paltor och mången gång lämnade att vårdas av 
någon 8-10 årig äldre syster eller broder. Och ville de fråga var 
deras föräldrar finnes, skulle de få till svar, att både far och mor 

är på arbete. 
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De skulle också, heter det i fortsättningen, i snart sagt 
alla arbetarhem kunna upptäcka märken på väggarna ef
ter någon soffa eller byrå som nyss bortförts, och skulle 
de fråga varför så skett, finge de snart nog höra någon ar
betarhustru med tårar i ögonen berätta om hur lätt arbe
tarna kunnat uthärda dyrtidens verkningar. "Men det gör 
de inte, ty det är mycket bekvämare att sätta sig ner och 
skriva efter vad någon arbetsgivare berättar i telefonen". 

Denna tilltagande utarmning behandlas i åtskilliga ar
tiklar och kåserier. Den 14 januari t.ex. ingick i tidningen 
ett kåseri av Stärkkragsproletär (Mörn) om Yrkestiggeri 
som börjar: 

I dessa tider är tiggeri-frågan, av naturliga skäl, aktuell. Trappor
na vimlar av magra, halvnakna barn med korgar i händerna och gam
h gummor, som mer liknar vandrande trasbylten än människor, tigg
::mde om mat eller pengar. 

Ä.U. skrev härom dagen [en] ledare i frågan, särskilt framhållande 
den fara för "yrkestiggeri" som hotar, ifall man ger dessa människor 
en slant eller en brödbit. De bör utan vidare avvisas, ty vi har nume
ra välgörenhetsinrättningar, såsom "Föreningen för välgörenhetens 
ordnande", frälsningsarmen, prästerskapets storartade välgörenhet m.m. 
Och den som känner behov att hjälpa sin nästa, må ge sin skärv till 
dessa inrättningar ty då faller den åtminstone i god jord. 

I fortsättningen ironiserar Mörn, ställvis - i synnerhet 
ifråga om frälsningsarmen - ganska grovt över detta 
välgörenhetsmakeri, som för all del nog kunde hjälpa folk 
ur tillfällig nöd, men självfallet inte varaktigt hålla någon 
familj vid liv, och avfyrar sen följande salva: 

På överklasshåll skriks det om dyrtid och det görs anspråk på dyr
tidstillägg åt familjer, som har 600-800 mk i månaden. Men en arbe
tarfamilj skall leva på 60 mark i månaden ja det finns en massa fa
miljer på 3-4 till 5 personer och mera, som ingen manlig försörjare 
har och vilkas inkomster är därefter. Men tigga får de inte, ty de är 
"yrkestiggare". 

Artiklar och kåserier av denna typ innehåller kanske en 
del klasskampsretorik, men behöver till sitt sakinnehåll 
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inte vara överdrivna. På sitt sätt förklarar de arbetarnas 
snabba radikalisering under krigstiden, socialdemokrater
nas svällande anhängarskaror och den socialdemokratiska 
valsegern 1916. En aldrig så intensiv agitation hade knap
past kunnat åstadkomma något sådant, utan en faktisk 
i det fördolda pyrande förbittring. 

Det märkligaste är emellertid det snabbt växande miss
nöjet på landsbygden, där - så skulle man i varje fall va
ra böjd att tro - livsmedelsbrist och dyrtid knappast kun
de göra sig gällande på samma sätt som i städerna. I en 
artikel, Livsmedelspriserna i förhållande till arbetslönerna, 
som ingick i Arbetet den 16 juni 1916 och som behandlar 
förhållandena på landsbygden bevisar dock Aatto Siren, 
att det i själva verket var där prisförhöjningarna procen
tuellt var störst. Här en tabell som anger prisförhöjningar
na i en icke angiven landskommun i Nyland: 

Varuslag 

Rågmjöl 100 kg ........... . 
Kornmjöl 100 kg ........... . 
Havregryn l kg ........... . 
Mjölk l ltr ............... . 
Smör l kg ................. . 
Fläsk l kg ................. . 
Strömming l kg ............. . 
Kaffe l kg ................. . 
Socker l kg ............... . 
Salt l kg ................. . 
Ved i famn ............... . 
En kostym ................ . 
Ett par stövlar ............. . 

Prisstegring i medeltal 

Pris Pris 
vären 1914 

Fmk 

21:-
25:
-:28 
-:12 
2:-
1 :lO 

-:25 
2:80 
1:20 

-:04 
15:-
50:-
22:-

vären 1916 
Fmk 

48:-
62:
-:85 
-:25 

3:50 
3:30 
l :25 
5:80 
1:80 

-:28 
30:-

125:-
50:-

stegring 
% 

128 
150 
200 
100 
75 

200 
400 
107 
50 

600 
100 
150 
125 

183 Ofo 

Orsaken till dessa enorma prisstegringar anger författa
ren inledningsvis främst vara den ökade tillförseln av livs
medel från landet till städerna. Emellertid hade priserna 
också där stigit kraftigt, Siren anger för Helsingfors en ge
nomsnittlig stegring på 53 procent, men framhåller att den-
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na säkert vore ännu högre, om man beräknade den enbart 
på samma nödvändighetsartiklar som upptagits i hans ta
bell. 

På landsbygden hade däremot lönerna inte stigit alls. En
dast sådana lantarbetare som hade årsstädsel och fick en 
del av lönen in natura kunde sägas ha fått en viss löneför
höjning. Men för alla de övriga, och de utgjorde det stora 
flertalet, var dyrtiden fruktansvärt kännbar. 

I sin torra saklighet förklarar Sirens artikel åtskilligt. 
När efter ryska revolutionen friare förhållanden inträdde, 
utbröt redan tidigt på våren 1917 våldsamma lantarbetar
strejker på många håll i landet. 



Revolutionsåret 1917 

Den 16 mars 1917 ingick i Arbetet på första sidan tre 
små notiser, av vilka två berättar om att Sveaborg med 
befästningsområde samt Åbo stad hade försatts i beläg
ringstillstånd, medan den tredje innehåller en mystifieran
de order av flottans överbefälhavare om understöd åt "riks
dumans komite". En fjärde notis, klipp ur Viborgstid
ningen Työ, meddelar att inga tidningar i Petrograd ut
kom. Den 8 mars hade revolution utbrutit i Ryssland, men 
mer än så tilläts inte våra tidningar skriva om denna sen
sationella händelse ännu en vecka senare. 

Samma dag som dessa notiser ingick i Arbetet blev emel
lertid generalguvernören Seyn arresterad, och redan föl
jande dag kunde tidningarna berätta om revolutionen. När 
Arbetet utkom med sitt följande nummer den 20 mars var 
det följaktligen med nyheter, som redan var en aning av
slagna. Någon ledande kommentar till händelsen innehöll 
tidningen inte heller; Wiik hade jämte Tanner och Tokoi 
på uppdrag av partiet rest till Petrograd. Som ledare pub
licerade den i stället partirådets upprop Till Finlands organi
serade arbetare, som framställde krav på återställd autono
mi, lantdagens sammankallande, stadfästande av lagar som 
tidigare antagits, men aldrig stadfästs och ett intensifierat 
socialt reformarbete. 

Nyheten om revolutionen väckte omedelbart den politis
ka aktiviteten i alla läger. Snart kom också den första 
framgången; i ett manifest den 20 mars återställdes vår au-
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tonomi av den temporära regering som efter revolutionen 
hade tillsatts i Ryssland. Manifestet hittar vi på ledarplats 
i Arbetet den 23 mars. I samma nummer meddelas, att 
lantdagen hade sammankallats till den 4 april. Återstäl
landet av de autonoma rättigheterna aktualiserade snart 
också bildandet av en ny regering. Ehuru socialdemokra
terna av både ideologiska och taktiska skäl inte kände sig 
odelat tilltalade av ett regeringsengagemang, beslöt de 
dock slutligen gå med, och en samlingssenat bildades, be
stående av sex socialdemokrater och sex borgare med Os
kari Tokoi som regeringschef10). Härmed var den restitue
rade autonomin försatt i funktionsdugligt skick. 

Detta är i grova drag upptakten till det politiska skeen
de, som mindre än ett år senare förde vårt land in i ett in
bördeskrig. I detta sammanhang skall intet försök göras 
att utreda dess trassliga problemhärva eller ens ge en de
taljerad bild av dess händelseförlopp. Detta har redan 
med framgång gjorts av forskare inom detta gebit, och nå
got nytt utöver deras forskningsresultat kan en penetration 
av Arbetets spalter knappast ge. Tidningen fungerade näm
ligen inte vid denna tid som någon tillförlitlig tidsspegel. 
År 1917 då snart sagt varje dag kom med nya händelser 
och sensationer, kunde en tvådagarstidning med begrän
sat utrymme svårligen göra det, men därtill kom att Arbe
tet vid denna tid kämpade med så många rent yttre svå
righeter, att dess journalistiska sida tvunget blev försum
mad. Notismaterialet är det tristaste kapitlet. Det återger 
tämligen urskiljningslöst allehanda starkt tendentiösa ryk
ten om motparten, samtidigt som man alltför tydligt mär
ker en tendens att med knapp "saklighet" återge förlöp
ningar på den egna sidan. Självfallet speglar också allt så
dant tiden, men mera dess stämningsinnehåll än dess fak
tiska realiteter. 

Tidningens största tillgång var fortfarande Wiik, av vars 
ledare en och annan i fortsättningen kommer att citeras. Vis
serligen skrev också han vid denna tid mer demagogiskt än 
förr (vem gjorde inte det?), men han var som praktisk po-
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litiker mestadels välinformerad och byggde inte sina ar
tiklar på lösa rykten och antaganden. Deras tema är ock
så alltid väl analyserat och formuleringarna avvägda och 
distinkta. Wiik blev blott småningom alltför starkt enga
gerad på annat håll för att fortlöpande hinna kommentera 
de politiska händelserna i bladet, och periodvis förekom
mer han rätt sällan i dess spalter. V ad Arbetet år 1917 där
emot väl speglar är en del lokala och folkliga stämningar 
och reaktioner, och man får därför genom den skeendet 
ur ett slags grodperspektiv som belyser det underifrån. Det 
är också vid detta huvudvikten i den fortsatta framställ
ningen kommer att läggas. 

Politiskt hade tidningen alltid varit radikal, nu blev den 
småningom klart revolutionär. Tiden själv eldade under 
sådana stämningar, att inte låta sig engagera uppfattades 
snarast som oförmåga att fatta dess tecken. Att låta sig 
engagera betydde däremot inte ännu, att man gick in för 
någon väpnad aktion; revolutionen ansågs genomförbar 
med andra medel. För de ryska bolsjevikerna lade tidnin
gen öppet sin sympati i dagen, men detta säger knappast 
något bestämt om dess ideologiska hemort. Sympatin för 
bolsjevikerna är ju också från den synpunkten begriplig 
som det var de som starkast stödde våra egna socialdemo
kraters självständighetsplaner. 

En viss torftighet präglar tidningen i början av året, 
man märker tydligt bristen på kompetenta politiska med
arbetare. Hur handfallen redaktionen lätt blev, när Wiik 
av någon anledning inte "fungerade" har vi redan sett. Först 
den 27 mars kommenterar tidningen i en egen ledare, Vad 
innebär Rysslands revolution, det som hade hänt, vilket 
genast säger oss att Wiik hade återvänt från Petrograd. Le
daren utgör för resten ett intressant prov på strikt genom
förd marxistisk utvecklingsanalys. Som sådan anför den 
bl.a. fakta som inte så sällan brukar förbigås, t.ex. att det 
i Ryssland sedan en mansålder tillbaka hade vuxit upp en 
storkapitalism med för en sådan mycket typiska drag och 
att ända sedan bondefrigörelsen på 1860-talet i medeltal 
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en procent av adelsjorden årligen hade övergått i bonde
händer. Feodalväldet hade m.a.o. börjat naggas i kanterna 
och en maktkamp redan länge försiggått under dess yta 
av dåsigt lugn. Hade revolutionen inte kommit nu, skulle 
den med all sannolikhet ha kommit inom de närmaste år
tiondena, världskriget endast påskyndade processen. Hela 
Europa står i tacksamhetsskuld till det ryska folket, he
ter det i slutet av artikeln, som formar sig till en hänförd 
hyllning av dem som hade offrat sitt liv i befrielsekampen. 

Alla i vårt land upplevde väl inte den ryska revolutio
nen med samma starka känsloengagemang som den hän
givna socialisten Karl Wiik, men att den upplevdes med 
glädje av de allra flesta råder det knappast något tvivel 
om. Under en kort tid vimlade vårt land av små revolu
tionärer som med röd rosett i rock- och kappuppslaget de
monstrerade sin yrvakna radikalism. På många orter an
ordnade man åminnelsefester till de stupade revolutions
hjältarnas minne, ibland rent av som gemensamma med
borgarfester och alltid i bästa samförstånd med den ryska 
militären. Festerna inleddes oftast helt konventionellt med 
rysk militärgudstjänst i det fria. 

Detta var medaljens framsida, baksidan hade man än så 
länge sett föga av. Men dock något. Till den hörde offi
cersmorden i Helsingfors på revolutionens första finländs
ka dag, ett hundratal uppger Arbetet den 20 mars. Det 
var, som man numera vet, inte mer än ett fyrtiotal11), men 
inte heller detta är något obetydligt antal på en enda dag 
och ort; det är i själva verket betydligt mer än under hela 
storstrejksveckan i hela landet12). 

Allmänheten förhöll sig visserligen märkligt passiv till 
dessa händelser, men med tanke på hur lätt de mänskliga 
känslorna i upprörda tider råkar i svallning, är det be
gripligt att de ansvariga kretsarna i landet kände sig oroa
de och försökte mana folket till lugn. Så slutar t.ex. parti
rådets redan nämnda upprop på följande sätt: 

P~ samma gång partistyrelsen bringar detta till arbetarorganisatio-
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Från revolutionsfestligheterna i Åbo den 29 mars 1917. Arbetarnas de
monstrationståg drar fram längs Eriksgatan 

ncrnas kännedom, uppmanar den organisationerna att med noggrann

het följa med händelsernas gång samt tillse att god ordning är rådande 

för bevarandet av lugnet. 

Nödvändigheten av lugn och ordning upprepas i inte 

mindre än tre upprop från Åbo, alla publicerade i Arbetet 

den 20 mars. Det första hade utfärdats av Åbo socialdemo

kratiska kommunalorganisation redan på kvällen den 17 

mars. Det redogör i korthet för vad som hade passerat och 

slutar: 

Det är av vikt att arbetarna genom sina tidningar följer händelser

nas utveckling. På det mest enärgiska sätt bör man därjämte tillse, 

att arbetarna nu uppträder sansat och värdigt. De av dc organiserade 

arbetarna tillsatta centralorganisationerna följer händelsernas gång och 

kommer vid behov att sammankalla arbctarmötcn, vilka besluter om 

nödiga åtgärder. All icke organiserad värksamhet såsom folksamlingar 

utan skäl på gatorna och allmänna platser ävensom obefogad arbets

nedläggelse bör undvikas och i allt iakttagas ett landets politiskt upp

lysta arbetare värdigt uppträdande med undvikande av all splittrad 



Revolutionsåret 1917 257 

och oöverlagd värksamhet. Arbetarna bör tillse, att de icke genom 
oöverlagda handlingar tillintetgör de förhoppningar som man på 
grund av händelserna är berättigad att ställa på framtiden. 

Söndagen den 18 mars höll kommunalorganisationen 
ett möte, där man beslöt förstärka dess styrelse med ord
förandena i alla i staden existerande fackavdelningar. Den
na förstärkta styrelse utfärdade också, både den 19 och 20 
mars, korta upprop om lugn och ordning, och det var dessa 
som ingick i samma nummer av tidningen. 

Upprop av denna typ, som knappast utfärdades enbart 
i Åbo, ådagalägger att också de lokala arbetarorganisatio
nerna bemödade sig om att bevara disciplinen bland sina 
medlemsskaror. Vad man mest tycks ha fruktat för var 
spontana strejkrörelser; detta lyser fram i alla de tre lokala 
uppropen från Åbo, likaså i ett nytt upprop från partirå
det, publicerat i Arbetet den 23 mars. De klassmedvetna 
arbetarna uppmärksamgörs på, att de var i sin stad kom
mer att göras ansvariga för den allmänna ordningen, he
ter det här, och ,allra viktigast är, att tills vidare inga 
sträjker av ekonomisk natur börjas". Nu gällde det främst 
av allt "att vinna frihet och fullständiga medborgerliga 
rättigheter åt proletariatet". 

Denna tankegång återkommer ocks Tokois berömda 
lantdagstal den 20 april, ett folkligt vältalighetsprov som 
ännu femtio år senare fängslar genom den kraft och lugna 
hänförelse varmed det drar upp konturerna till ett själv
ständigt Finland. Det återgavs in extenso i Arbetet den 27 
april, vi skall här återge det avsnitt som behandlar själv
ständighetens inre förutsättningar (spärrningar och under
rubriker är tidningens): 

J ag vågar sålunda lita därtill, att det finska folkets självbestäm
ningsrätt, grundvalen för dess självständighet står på säker grund; vår 
plikt är att utveckla densamma orubbligt och följdriktigt på så sätt, 
att det finska folkets självständighet redan i när
m a s t e f r a m t i d b l i r g a r a n t e r a d. Men vid sidan av denna 
politiska fråga, varom jag vågar tro att vi icke äro av olika mening, 

16 
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äger vi en mängd s a m h ä Il e l i g a s p ö r s m å l , som är lika djupt
gående och av vilka, jag tillåter mig säga det, även vår politiska ut
veckling är i hög grad avhängig. Ni vet att den gångna ofärdspe
rioden varit en tid jämväl av politisk reaktion. Det sociala och 
ekonomiska reformarbetet har under denna tid legat i lägervall. 
Alla de sociala reformer och förbättringar, som lantdagen under 
denna tid med mycken möda fått till stånd har förblivit oreali
serade. Och vad värre är - erfarenheten har gett vid handen, att 
den sista storsträjkens frukter blev små därför, att även i vårt land 
omedelbart därefter yppades reaktionära strömningar. Vi var in
te så mogna, att vi genast med kraft kunnat skrida till förvärkligan
det av sociala reformer och nydaningar, att höja folkets standard till 
den grad, att folket värkligen känt sig hemma i detta land, att varje 
medborgare kunnat känna sin ställning fullt betryggad. Vida folkla
gers rättigheter blev inte bättre än förut, reformer och förbättringar 
uteblev. Den del av befolkningen som drabbades av försummelsen, ar
betarna, har icke glömt detta. Och nu i dessa nya förhållanden har 
arbetarklassen på nytt rest sitt huvud, och den har rätt att kräva, 
att den nu icke förgätes. Den fordrar nu värkliga reformer, som trän
ger djupt till samhället> grundvalar, som gäller arbetarklassen i dess 
helhet. Den ärnar icke låta situationen förbli outnyttjad, men kräver 
reformer, av vilka den skördar värkligt gagn. Den ärnar icke andra 
gången inhösta samma bittra lärdom som den efter storsträjken fick 
pröva, då dess organisation var försummad och den icke förstod med 
tillbörlig enärgi bevaka sin rätt. 

Vi finner sålunda att vi står på tröskeln till en ny tid av omdaning 
och reform - reformer som komma att tränga så djupt, att knap
past någon vågar antecipera dem - att ett dylikt nydaningsarbete i 
vårt land måste företagas. Jag har nämnt detta därför, att av ett på
skyndande av dessa reformarbeten, av snabbheten med vilken de ge
nomförs till en stor del jämväl tryggandet av vår självständighet blir 
beroende. Och jag vill från denna plats särskilt vända mig till de 
samhällsklasser, som f.n. äger avgöranderätten i sin hand, till dem 
~om ännu i vårt land besitter den ekonomiska och samhälleliga mak
ten, och för dem inskärpa den tid, i vilken vi lever. 

Nu är icke tid för någon att sätta sig till motvärn, utan nu bör dc 
reformer i godo beviljas, som arbetarna värkligen är i behov av, som 
de är berättigade till och som kan förvärkligas. (Från vänstern: bra, 
bra!) Ty jag är övertygad därom, att därest i detta nu en oöverstiglig 
ekonomisk klyfta yppas, därest de maktägande klasserna i denna stund 
sätter sig på tvären gentemot berättigade krav, som framställes, detta 
icke länder till lycka för vårt land och vårt folk. J ag hoppas att alla 
folklager i vårt land inser detta. 
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Samtidigt vll.gar jag frll.n denna plats jämväl vända mig till arbetar
na, särskil t 

Arbetarorganisationerna 
de organiserade kamrater, pli vilka jag obetingat litar, och jag ber 
dem nu ll.dagalägga, att arbetarna i vll.rt land värkligen är organisera
de och att de inser organisationens betydelse, att de icke ådrager sig 
skam, utan att de orubbligt, redligt och konsekvent gll.r mot det 
mål, som de ställt för sig, går sin väg fram orubbligt och under ord
ning. Jag är övertygad om, att man i vårt land skall få 6evittna fak
tum, att ordningen i landet är bäst tryggad, dl! den omhänderhas av 
organiserade arbetare. 

Det gick nu inte som Tokoi hoppades. Revolutionen ha
de väckt förväntningar i alla läger, men förväntningarna 
var blott till en viss grad gemensamma och lika för alla. 
För de borgerliga var de begränsade till autonomin och 
rikspolitiken, för arbetarna var de också knutna till för
bättrade levnadsvillkor och ökat samhällsinflytande. Här 
var otåligheten dessutom stor. Nytt folk strömmade oav
brutet till arbetarorganisationerna13), folk som aldrig lärt 
sig partidisciplin och som genom våldsamheten i sina reak
tioner snart ryckte också gamla beprövade föreningsfunk
tionärer med sig. När det dröjde med reformerna, började 
man tilltvinga sig dem med massaktioner - detta gällde 
inte minst 8-timmarsdagen som också allmänt infördes re
dan på våren, trots att lagen antogs först på senhösten -
och som till på köpet ibland genomfördes med hjälp av rysk 
soldatesk14). Det sista ökade snabbt misstron och förhitt
nugen mot arbetarna hos den borgerligt sinnade allmänhe
ten. 

Det gick alltså inte att i en upprörd tid både aktivera 
och disciplinerna massorna. Trots detta upphörde den so
cialdemokratiska ledningen inte att mana folket till lugn. 
Ännu på sommaren hittar vi sådana upprop i Arbetet, t.ex. 
den 14 juli och den 22 augusti. I det senare uppropet som 
är utfärdat av partistyrelsen heter det: 

Arbetarklassens samlade styrka behövs till en organiserad, övervägd 
klasskamp, till att erövra och skydda arbetarnas livsintressen mot ut-
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sugarklassen. Det är ett brott att förslösa denna kraft på oordnade 
kravaller och sålunda föra arbetarnas sak i fördärvet. När det gäller 
att skrida till gemensam, allvarlig värksamhet, bör man alltid först 
vända sig till centralorganisationen och icke avgöra frågorna på ga
torna och i gathörnen. Bort med självrådigheten, och i stället enig 
klasskamp med organisationernas hjälp. 

På tal om ordningen i landet kan det vara skäl att ägna 
den lokala ordningsmakten några ord, särskilt som den 
just i Åbo blev ett av de värsta tvistefröna. 

En av de första åtgärder som efter revolutionen vidtogs 
på det lokala planet var att ur de kommunala organen 
mönstra ut folk som komprometterat sig genom samröre 
med den gamla regimen. Svårast utsatt för arbetarnas miss
hag var den lokala ordningsmakten, som betraktades så
som en personifikation av den polisstat det nu gällde att 
avskaffa. Aktioner mot polismakten igångsattes därför näs
tan omedelbart av de lokala arbetarorganisationerna och 
det med en samtidighet som klart tyder på dirigering uppi
från. I de flesta städer hade polisen snart ersatts med en 
arbetarmilis, ledd av en egen milischef. Ett slags övervakan
de organ skapades dock samtidigt genom de ordningsnämn
der som tillsattes med medlemmar ur olika politiska läger. 
Såväl ordningsnämnderna som milisen blev en källa till 
svår irritation på det lokala planet. Både borgare och so
cialister krävde majoritet i nämnderna, vilket redan gav 
upphov till många trätor. De borgerliga ansåg dessutom 
hela milissystemet som ett provisorium och började snart 
kräva, att ordningsmakten åter skulle ställas på normal 
bas. Ibland satte de också makt bakom kraven, antingen 
genom att avskeda milisen och återkalla det förra polis
manskapet eller genom att vägra utbetala lön till milisen. 
Åtgärderna ledde till svåra oroligheter på flera orter, så 
utbröt t.ex. i Helsingfors i juni en milisstrejk som varade 
i ett par veckor och flitigt utnyttjades av brottsliga ele
ment till rån och stölder15). Som regel slutade dessa kon
troverser med seger för arbetarna, men de ökade inte mi-
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lisens popularitet bland den stora allmänheten som starkt 
oroades av den tilltagande otryggheten. 

I Åbo inleddes kampen om ordningsmakten ungefär på 
samma sätt som i övriga städer med att polismästaren, en 
gammal yrkesmilitär, tog avsked och en ordningsnämnd 
tillsattes, bestående av lika många borgare som socialister. 
I ett något senare skede blev även polismanskapet efter 
åtskilligt grälande i nämnder och tidningsspalter uppsagt 
och delvis - men alltså bara delvis - nyrekryterat. Prä
geln av halvmesyr underströks av att den förra yrkesmi
litären på chefsposten ersattes med en annan, löjtnant O. 
Nikander, som sedan ända fram till storstrejken i novem
ber fungerade som Åbo stads polismästare16). Hans adjoint 
blev emellertid en socialdemokrat, länsarkivarien Edvin 
Wahlsten. Det var alltså bäddat för åsiktsschismer inom 
polisen själv, och dess verksamhet blev kanske därefter. 
I varje fall spökar Åbomilisen i olika sammanhang -
bl.a. i Tokois memoarer17) - vid en tidpunkt då den ännu 
inte ens existerade och dessutom alltid som avskräckande 
exempel. Till att skapa oreda i begreppen bidrog väl också 
den strejkmilis som fungerade under kommunalstrejken i 
månadsskiftet maj-juni. Den var dock endast en tillfälligt 
sammansatt strejkvakt och hade ingenting med den kom
munala ordningsmakten att skaffa. 

När arbetarna i Åbo inte lyckades skapa den stadsmilis 
de hade önskat, koncentrerade de sig på att åtminstone få 
majoritet i ordningsnämnden för att via den kunna överva
ka den ordningsmakt som fanns. Detta lyckades dem till 
slut, men utan kontroverser gick det inte. Av Arbetets no
tismaterial under april-maj kan vi nödtorftigt följa frå
gans utveckling och grälets olika faser. Ett par gånger tog 
också Borg, som åter hade börjat skriva i tidningen, den till 
tals i spalterna, första gången den 4 maj i ett inlägg, De 
reaktionära fästena hotar ramla, som tydligt speglar den nya 
maktmedvetenheten inom arbetarrörelsen. Dess slut lyder: 

Arbetarna har tv~ utvägar öppna för självförsvar. Den ena och 
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närmast till hands liggande är att äga tillräckligt stor medbestämman
derätt över polisen, så att den icke kan bli ett redskap i fiendehand, 
eller ock att som motvikt till den officiella polisstyrkan, sedan den 
undandragits arbetarklassens kontroll, bilda ägcn ordnings- och 
skyddsvakt. 

Borgarna har att välja mellan dessa alternativ. Något tredje ges 
icke. 

Och åt den nya löjtnanten-polismästaren, som icke syns förstå v::td 
det innefattar att vara en demokratins tjänare, vill jag ännu fram
hålla, att det är skäl att helt glömma bort inom kasernmurar inlärda 
fasoner vid samtal med de organiserade arbetarnas valda representan
ter. De imponerar icke det ringaste. Och allra minst är de ägnade att 
höja poliskårens eller dess chefskaps anseende. 

Allt gräl om milis och ordningsnämnder var dock ett in
tet jämfört med den storm som utbröt med den s.k. kommu
nalstrejken i månadsskiftet maj-juni. Dess omedelbara ut
lösare var en konflikt vid brandverket, och som en sådan 
begränsad konflikt skildras den också i Arbetet. A v andra 
källor framgår, att de bakomliggande orsakerna var helt 
andra. 

År 1907 hade lantdagen antagit en ny kommunallag, vari 
den politiska demokratin hade införts också på det kom
munala planet. Lagen hörde emellertid till de många som 
aldrig blev stadfästa av kejsaren, och mer än ett årtionde 
efter den allmänna och lika rösträttens införande i landet 
saknade alltså en stor del av dess invånare fortfarande kom
munal rösträtt och därmed kommunalt medinflytande. 

Nu började arbetarna kräva detta medinflytande. Och 
åter gick det för långsamt, de vägrade att vänta på lant
dagsbeslut och nyval, de ville ha det här och nu. I Tam
merfors var man först framme med detta krav, sedan 
kom turen till Raumo. I dessa städer hade arbetarna 
redan fått löfte om säte i fullmäktige, när Åboarbe
tarna genom sin kommunalstrejk gick in för samma krav. 
Enligt Åbo stads historiograf, Eino Jutikkala, gick kravet 
ut på 25 platser i fullmäktige, d.v.s. majoriteten.18) Mooses 
Lehtinen berättar i sina minnesanteckningar för Työväen 
muistikokoelma, att fullmäktigkandidater redan på för-
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Folksamling på Auragatan framför Stadshuset vid den s.k. kommunal
strejkens utbrott den 30 maj 1917 

hand var nominerade, han var själv en av dem, fast han 
aldrig ens hade blivit tillfrågad. 

Kommunalstrejken i Åbo lamslog livet i staden i flera 
dagar. Stadsborna fick klara sig utan både gas och elektri
citet, telefon och spårvagnar. Folkmöten hölls varje dag på 
Folkets hus gårdsplan, där stämningen var hotfull och upp
jagad. Kulmen nåddes, när milisen omringade stadshuset 
under pågående fullmäktigsammanträde och sedan höll 
fullmäktige cernerade ett helt dygn för att tvinga dem till 
eftergifter. Hur laddad stämningen var framgår t.ex. av 
Mooses Lehtinens uppgift om, att en upptänd snickare på 
ett möte hade krävt att fullmäktigledamöterna skulle släng
as i Aura å. 
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Men stämningen var laddad också på den andra sidan. 
Inga tidningar utkom under strejken, men efterreportage fö
rekom naturligtvis i alla ortstidningar. Arbetets ingick den 
5 juni. Det är någorlunda korrekt, men torftigt; av upprörd
hetens vilda vågor på den egna sidan förmärks knappt ett 
spår. Så mycket mer får vi veta om dem som hade svallat 
på motståndarsidan genom en understreckare av Gunnar 
Mörn i samma nummer: 

Som redan nämnts var raseriet genast vid sträjkens proklamerande 
på tisdag morgon stort. Det betecknades allmänt som något oerhört 
att arbetarna kan företa sig något sådant som att sätta staden ur 
funktion. Detta raseri tilltog sedan med varje timme - allt i den 
mån det klarnade för dc makthavande att det värkligen var fråga om 
allvar. De oförsyntaste tillmälen begynte hagla ned över "huliganer
na" och "pöbeln", ja över en var som kunde misstänkas för att ha 
haft något med arbetarnas strävanden att skaffa, eller som överhu
vudtaget ställt sig sympatiskt till arbetarrörelsen. Kulmen nåddes dock 
först efter det stadsfullmäktigeherrarna försattes i hemarrest i stads
huset. Det var inför detta faktum som klasstänkandet kröp fram hos 
små och stora. Från assessorer och gulaschmiljonärer till utsvultna bu
tiksflickor och springpojkar - med ett ord hela den socialt okunniga 
hopen igenom, var förbittringen lika stark. Deras avgudar satt i "fän
gelse", detta var ett faktum, om än orsaken till medkänslan baserade 
sig på mycket divergerande grunder; hos en del på inga andra sådana 
än den abosluta dumheten och obildningen, hos andra på mycket be
tydelsefulla "fakta": pängar, makt, högmod, nedärvt förakt för hela 
arbetarklassen o.s.v. 

I fortsättningen låter Mörn ett helt galleri av uppretade 
stadsbor passera revy, från den gamla lärarfrun som i en 
expressiv svada öser sin ilska över honom till studenterna 
och skolpojkarna som låter glåporden hagla över milismän
nen och knäcker sina promenadkäppar på deras ryggar. 
Han berättar om proklamationer som hade spritts i staden 
och som innehöll uppmaningar "att mörda varje socialist 
och huligan", om provokativa uppträden som hade lett till 
häktningar o.s.v., och sammanfattar slutligen: 

Att indignationen är stor över att en del överklassare tvang mili
sen inställa dem till förhör inför sträjkkomiten, kan man begripa. Det 
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har ju alltid varit så, att kapitalets hejdukar släpat arbetarna till 
"finkan", med eller utan orsak. Man har aldrig hört en överklassare 
i skrift eller tal reagera mot att polisen - den utmärkta borgerliga 
polisen - suttit tre fyra man stark med knäna på bröstet på en ar
betare i en droska och under sabelhugg och knytnävsslag avfört ho
nom till polishäktet. Detta slag av "brott mot den medborgerliga fri
heten" har nog tolererats av de nu i ett slag så moraliskt blivna ka
pitalisterna. Att sträjkmilisen möjligen i något enskilt fall förfor över
ilat, skall väl av ingen förnekas: ingen har väl drömt att dessa var 
annat än människor. Men den som bjuder till att se dennes handlings
sätt mot bakgrunden av det som försiggick och under trycket av den 
behandling den rönte från allmänhetens sida, skall mera förvåna sig 
över att icke mera "upprörande" händelser inträffade än vad fallet 
var i värkligheten. 

Att situationen var hotande framgår av, att regeringen 
slutligen såg sig tvungen att ingripa i konflikten och sände 
flera senatorer, bland dem Tokoi, till Abo för att medla. 
Detta lyckades de också med, men deras egen popularitet 
växte knappast på kuppen. "Senaattorit tulivat riittävän 
hyvin haukutuksi eikä kostonuhkauksiakaan puuttunut", sä
ger Mooses Lehtinen. Förbittringen förorsakades sannolikt 
av att arbetarna måste uppge sina krav på fullmäktigplat
ser. A ven om brandmännen fick en stor del av sina krav 
godkända, kan strejken därför knappast sägas ha blivit nå
gon seger för arbetarna. Det gick dock inte att erkänna, att 
det mesta hade varit mycket väsen för ingenting, och sta
dens två socialisttidningar gör också sitt bästa att framstäl
la strejken som en seger. I Arbetets ledare den 5 juni, Den re
volutionära storsträjken i Åbo, heter det: "Under pingstvec
kan har här i Åbo utspelats den största och mest omfattan
de sociala kamp vår historia hittills känner". I viss mån 
var detta också riktigt, åtminstone hade sådana utomparla
mentariska påtryckningsmedel som i denna strejk aldrig 
förr använts i vårt land. Här förekom påtagligt den "ar
betarmassornas påtryckning underifrån" som Arbetet re
dan i sin ledare den 31 januari 1913 hade talat om. Att 
man dock inte önskade ge denna påtryckning någon mili
tant karaktär framgår av slutet av artikeln: 
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Hela den nuvarande samhällsordningen stöder sig på bajonetterna. 
Tag bort dem och staterna skall vackla i sina fogar, tronerna skall 
ramla som korthus, kapitalismen skall känna sina dagar vara räkna
de. Då nu för första gången i detta land och kanske för första gång
CH under överskådlig tid bajonetterna ställt sig till det kämpande 
proletariatets förfogande, upphäver kapitalistklassen ett härskri av 
förbittring. Den vill skymfa oss med påståendet att vi skulle sökt 
stöd och hjälp hos de ryska soldaterna. Vi fruktar inte för att sva
ra, att hade vi velat föra vår sak fram till seger på denna väg, så 
hade inga patentpatriotiska betänkligheter hållit oss tillbaka. Och 
våra ryska kamrater, som världsbranden fört till våra nejder, till 
vår mitt, har visat förståelse för vår kamp, samma strid som är de
ras egen. De har erbjudit oss sin hjälp, de har velat träda in i våra 
led, vilket vi dock avböjt emedan vi icke önskade begagna oss av 
beväpnad makt. 

Försommarens kommunalstrejk gjorde med ett slag Åbo 
känt som landets mest fanatiskt radikala stad. Ryktet var 
knappast överdrivet. Man kan emellertid fråga sig vad den
na exceptionella radikalism berodde på. Ett av svaren blir 
sannolikt, att arbetarna i Åbo stötte på ett ovanligt hård
nackat motstånd. Ett slags förklaring till detta kan man 
återigen finna i ett kort redaktionellt mellanstick i Sosialisti 
den 2 juni, där kommunalstrejken framställs som segerrik 
emedan den antas ha brutit "vikingarnas" - Åbofinnarnas 
dåtida benämning på svenskarna - välde i staden. Ehuru 
i helt annat sammanhang kommer Lars Ringbom i sin bok 
Inbördeskriget i Finland in på liknande tankebanor: 

Då man betänker att Åbo varit och allt fortfarande är svenskhe
tens fäste i landet - här är de stora förmögenheterna, den högre 
bildningen och den förfinade umgängestonen till övervägande del de 
svenskes tillhörighet kan man förstå att detta under generationer alst
rat en avundsjuk bitterhet mot dessa materiellt, socialt och kulturellt 
högrestående, som fått näring och ytterligare underblåsts först av den 
finsknationalistiska och senare av den socialistiska agitationen, som, 
då här fanns god grogrund att bygga på, ingalunda lämnat språk
synpunkterna obeaktade vid sin hets.19) 

Det är m.a.o. inte osannolikt, att de nationalistiska käns
lorna svallade mer än vanligt högt i Åbo och på sitt sätt 
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påverkade de politiska. Åbo hade varit landets huvudstad 
under den svenska tiden, den stad som starkast hade utsatts 
för svenskt inflytande och präglats av svensk anda och 
svensk kultur. Det låter sig väl tänka, att detta hos stadens 
svenskar hade skapat föreställningen om, att just de var 
"svenskhetens fäste i landet". När dessa svenskar sedan till 
övervägande delen bildade stadens överklass, låter det sig 
också tänka, att det svenska i Åbo mer utpräglat än annor
städes blev ett slags kastmärke, som skilde överklass från 
underklass, och att själva nationaliteten därför just här 
ovanligt starkt av vardera parten upplevdes också som en 
politisk vattendelare. 

Att den svenska överklassen behärskade staden i kraft 
av sina pengar gick i varje fall lätt att konstatera. Hjalmar 
Eklund hade gjort det redan den 27 april i en artikel i Ar
betet, "Laglighetens" krav och "rättvisans", vari han åda
galade, vilka styrkeförhållandena i fullmäktige skulle ha 
varit, om de hade uträknats efter det proportionella val
systemet och med röstsiffrorna från det senaste lantdagsva
let som bas. Uträkningen gav som resultat 19 fullmäktig
platser för socialdemokraterna, 12 för de borgerliga svens
karna, 9 för gammalfinnarna, 6 för ungfinnarna och 2 för 
de kristliga arbetarna. Som det nu var hade socialdemokra
terna ingen plats i fullmäktige, medan svenskarna hade 32. 
De senare satt alltså tack vare sina pengar på praktiskt ta
get alla de stolar som de förra borde ha suttit på. Framför 
allt ådagalade den Eklundska utredningen, hur odemokra
tiskt det kommunala valsystemet allmänt taget var, och det 
var förstås också den egentliga avsikten med den. 

De opinionsyttringar som här har redogjorts för, speg
lar de politiskt medvetnas reaktioner. Ett långt allmännare 
missnöje växte fram ur det oavbrutet försämrade försörj
ningsläget eller - om vi vill uttrycka det patetiskt - ur 
hungern. När spannmålstillförseln från Ryssland år 1917 
upphörde blev livsmedelsbristen plötsligt akut, och efter
som reglementeringen hade försummats blev följderna ka-
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tastrofala. Smyghandeln fick snabbt våldsamma proportio
ner, krigsgulascherna skar guld med täljkniv, reglemente
ringen motarbetades öppet av livsmedelsproducenterna, 
som betraktade den som ett upprörande intrång i deras lag
liga rättigheter. Samtidigt dalade rubeln, som finnmarken 
var knuten till, och den inflation som följde drabbade nårt 
alla lågavlönade. Längre fram på året tillstötte svår arbets
löshet. På sommaren upphörde befästningsarbetena och där
med friställdes på en gång många tusen arbetare, ungefär 
samtidigt upphörde krigsleveranserna till Ryssland med svår 
arbetslöshet särksilt inom metallindustrin som följd. 

Missnöjets tillväxt går bra att utläsa också ur Arbetets 
spalter, inte minst ur lokalbreven. "Det är under alla om
ständigheter bättre att sitta fast på kommunens fattighus 
med en torr brödbit än att stå i valsvärket natt och dag 
med samma ranson, där svetten rinner från hela kroppen 
dagen i ända", heter det bistert i ett Dalsbruksbrev redan 
den 19 januari, och den 12 april skriver signaturen Prole
tär från P o jo: 

Den fattiges ställning under dessa himmelsskriande tider är allvar
lig: Man är beroende av jordbruket å ena sidan och industrin å den 
andra och står som mellan elden och väggen. Och Pojo är drottars 
och magnaters hemvist. Vänder vi oss till industrin och framhåller 
att dyrtiden tvingar oss att fordra högre löner för att kunna leva, 
så får vi i bästa fall ett ynkligt tillskott som är detsamma som att 
göra narr av oss. Vänder vi oss till jordbrukarna för att få oss nå
got till livs för våra hårt förvärvade styvrar, svaras det: kan inte, 
maximipriserna är för låga. Tillochmed småbrukarna, om de har nå
got att sälja, har gripits av den djävulska smittan. 

Födan som slussades arbetarnas näsa förbi in i smyghan
deln skapade en fientlighet mellan dem och livsmedelspro
ducenterna som på sitt sätt bidrog till att förgifta allmän
atmosfären i landet, och som växte sig allt starkare ju flera 
produkter som försvann ur den öppna handeln. På somma
ren var det smörets tur. Den 9 augusti - då hade man i 
Åbo inte fått större utdelning än 100 gr två veckor tidiga
re- såg gatuvandrarna, hur smör transporterades från Va-



Revolutionsåret 1917 269 

lios källare till järnvägsstationen, uppenbarligen för att 
sändas någon annanstans. Ryktet spred sig som en löpeld i 
staden. På kvällen bröt sig en stor folkmassa in i Valios la
gerlokal, lade beslag på 517 dri t dar smör och bar dem till 
Finska Hushållningssällskapets källare. Sedan höll man mö
te på torget och diskuterade, vad man skulle göra med smö
ret. Beslutet blev, att det skulle överlämnas till livsmedels
nämnden i och för utdelning. 

Men respekten för den privata äganderätten var stor, livs
medelsnämnden tvekade - och tvekade för länge. Samma 
dag - den 11 augusti - då händelsen stod att läsa i Ar
betet, tog stadsborna, uppretade över livsmedelsnämndens 
obeslutsamhet ännu en gång saken i egna händer, bröt sig in 
i källaren och började dela ut smör gratis. 

Så långt verkar händelsen nästan patetisk. Slutet blev 
groteskt. Snart var det nämligen ingen ordnad utdelning 
längre, folk började grabba åt sig av smöret på egen hand 
och alla tog så mycket de kom åt. Man såg karlar kuta iväg 
med 10 kilos smörklimpar och mer, en av dem ställde sig 
helt sonika på torget och sålde öppet sin del av tjuvgodset 
- och köpare saknades inte. Detta var de s.k. smörkraval
lerna i Åbo, som med dem åter befäste sitt rykte som lan
dets oregerligaste stad. 

Om smörhistoriens fortsättning berättar Arbetet i sitt 
följande nummer den 15 augusti ytterst kortfattat, uppgif
terna här ovan har vi av Eino Jutikkala och Mooses Lehti
nen. Tidningen tar dock bestämt avstånd från gratisutdel
ningen som den kallar ett oförsvarligt övergrepp. Händel
sen kommenteras emellertid på annat ställe i tidningen ock
så av Janne Ojala i ett inlägg som han kallar Den oskriv
na lagen. Ojala skrev numera sällan i tidningen, men när 
han gjorde det sprakade hans alster av samma obändiga och 
arroganta temperament som förr, vilket följande citat sä
kert ådagalägger: 

Början är sålunda gjord till de händelser varje med någorlunda 
sunt förnuft utrustad människa i detta land sedan länge väntat: mas
sorna har tröttnat på spelet om deras existensmedel. 
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Den hos de besittande klasserna rotfästa tanken att de hungrande 
massorna även nu, likaväl som under senaste i vårt land inträffade 
nödår skulle åtnöja sig med böner i kyrkorna och roffarklassens för
säkringar att även den lider nöd, har visat sig långtifrån hållbar. 

I stället för att först avhöra den maskeradklädda pratrnakaren i 
predikstolen och sedan gå ut på landsvägen och digna av svält, före
drager de utpinade skarorna att själva taga sitt öde i ägna händer 
och söka livsmedel där sådana kan fås. 

Smördrittlarna och den förskämda osten i Valios källare är endast 
en miniatyrbild av det spel, som under hela den tid detta förbannade 
krig pågått, spelats med folkets godtrogenhet och förmåga att anpas
sa sina behov efter livsmedelsjobbarnas profithunger - härmed ing
en nämnd och ingen glömd, från landets s.k. regering ned till den 
snikna rnellanhandlaren. 

Att smöret blev föremål för den första expropriationen var endast 
en händelse, beroende därpå att just valioherrarna gjort sig mest 
kända som hänsynslösa livsrnedelsjobbare. När vintern kommer med 
köld och arbetslöshet till tusende arbetarhem och vedprisen går upp 
till den andra hundramarken per famn, då blir det vedens tur. Det 
arbetande folket vet, att ved i och omkring städerna och andra orter 
med sammanträngd befolkning allaredan råkat i jobbarhänder under 
det att arbetarna, de värkliga skaparna av alla nyttigheter, med svi
dande hjärtan får se sina blåfrusna och bristfälligt skodda barn tras
ka till skolan för att med torn mage inhämta kunskaper om detta 
förträffligt styrda samhälle. Då kommer, som redan sagts, vedens 
tur. Inga pappersparagrafer skall då kunna skydda de hopjobbade 
vedtravarna, ty för tusenden skall fängelset då te sig som ett para
dis med både föda och värme i järnbredd med ett smutsigt och kallt 
så kallat hem. I fängelset svälter man åtminstone inte ihjäl. Och 
kommunen lär nog bli tvungen att ta hand om barnen. 

Det jag här sagt skall antagligen bli kallat "prisande av brottslig 
handling", men så vitt jag kan se har jag här ovan inte haft ett ord 
av pris för - valioherrarna. 

Smörkravallerna i Äbo som snart fick efterföljare i Hel
singfors och på andra orter, var endast ett symptom bland 
många på den laddade stämningen hos förbittrat fattigfolk 
som inte hade råd att anlita smyghandeln. Men stämningen 
var av allt att döma inte heller särskilt lugn hos motpar
ten. Här som exempel en notis ur Arbetet: 
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Härom dagen lät en av de större godsägarna i närheten av Björ
neborg, Vanhakartano, slå säden på sina åkrar till kreatursföda, ehu
ru den ännu inte var mogen. Denna åtgärd väckte det största upp
seende och föranledde livsmedelsnämnden att försöka avstäcka sä
dens förstörande. Godsägaren svarade att om han själv icke får be
stämma över sin spannmål så skall arbetarna icke heller göra det 
och att om arbetarklassen lider brist på brödföda kan den gå bakom 
hans fähus och äta gödsel och dricka urinvatten. 

Förbittringen mot denne myndige herre blev så stor att en folkhop 
på ett par tusen personer fordrade hans häktande, och då polisen icke 
ville göra det ä.mnade man anhålla honom, emellertid hade herr gods
ägaren och hans fru funnit för gott att rymma undan och hålla sig 
gömda. Sönerna i huset, som mottog folkmassan med revolvrar i hän
derna, avväpnades och överlämnades åt polisen. 

Notisen ingick den 15 augusti. Den är i sin art den mest 
drastiska, men den är långtifrån den enda .. Nyheter av det
ta slag var säkerligen ofta överdrivna, detaljerna inte hel
ler alltid korrekta, men även om verkligheten bakom dem 
såg något annorlunda ut, var de dock knappast helt grip
na ur luften.20) De förklarar också, varför arbetarna på 
hösten, när livsmedelssituationen blev verkligt katastrofal, 
inte trodde på de borgerligas försäkringar, att den klena 
skörden berodde på vårens otaliga tantarbetarstrejker som 
hade fördröjt jordbruksarbetet. De trodde inte ens att skör
den hade varit dålig, de misstänkte helt enkelt att livsmed
len av ren profithunger undanhölls allmänheten. Envar 
visste, heter det i Arbetets ledare den 6 oktober, "att årets 
skörd icke särdeles mycket understeg det normala och att 
den under de några veckor som förgått icke hunnit ätas 
upp. Med omsorgsfull anordning och lämpligt utmätta ran
soner kan brödet fås att räcka till nästa skörd, fastän för
brukningen nog icke kan uppgå till det normala". Felet låg 
bara däri, heter det i fortsättningen, att storbrukarna inte 
ville leverera säd till fastställda priser. De hade ju runtom 
i landet hållit möten, där de uppmanat varandra att mot
sätta sig livsmedelslagens tillämpning, och deras press, alla 
dessa stora borgarblad som under lantdagsvalet hade ståtat 
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med lagligheten som valparoll, gav utan vidare detta sm 
välsignelse. 

Ledaren är säkert skriven av Wiik och kan därför inte 
avfärdas som löst prat.21 ) På hösten hände också annat som 
stödde dess resonemang. När Landsorganisationen utarbe
tade ett betänkande i livsmedelsfrågan, som överlämnades 
till senaten och som innehöll förslag bland annat om en ra
dikal inventering av livsmedelslagren och en sträng över
vakning av distributionen, mottogs det tämligen kallsinnigt 
på borgerligt håll. Arbetet kommenterar detta i sin ledare 
den 7 november, Stundens allvar, på följande sätt: 

Och livsmedelsfrågan! Envar vet, att den gestaltar sig allt mer för
tvivlad med var dag som går. Icke därför, att livsmedel skulle sak
nas, men därför att de undanhålls konsumenterna på det att produ
center och jobbare må i sinom tid förtjäna desto mera. Vilket mot
tagande har från borgarhåll beretts det storstilade program, som av 
landsorganisationens fullmäktige nyss antogs och inlämnades till se
naten? Jo, man har försökt förringa det som däri sägs, förmenande 
att förhållandena icke påkallar så energiska åtgärder. Då det blev 
känt, att till livsmedelschef skulle utses hr Lavonius - en av de få 
borgerliga, som visat någon förståelse för tidens krav, någon lust att 
hävda även konsumenternas intressen - då mötte hans påtänkta ut
nämning motstånd av en del borgare med Hbl. i spetsen. Och dock 
skulle de borgerliga ha skäl att på sina knän tacka den, som ännu 
har modet att söka rädda situationen för dem. 

I det längsta har vi hoppats att de maktägande skulle göra något. 
Landsorganisationens fullmäktige gav senaten en frist ända till den 
1 november för att besvara de yrkanden fullmäktige framställde. 
Svaret har nu kommit, och det är i väsentliga stycken nekande. 

Vad sker, om ej de borgerliga och deras senat tar sitt förnuft till 
fånga? Skulle sakerna i så fall få utveckla sig på ägen hand, utan 
målmedvetet ingripande från arbetarklassens sida, så skulle vi ef
ter all sannolikhet om några veckor få se landet i anarki. Förtvivlan 
skulle ta överhand bland många arbetare, oordnade uppträden skulle 
uppstå i större skala än någonsin, och det bleve en förvirring som 
inte är önskvärd för någon. De borgerliga skulle - naturligtvis -
skylla allt på "socialisternas samvetslösa agitation", men därmed vore 
saken e j hu! pen. 

En vecka senare proklamerade Landsorganisationen stor-
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strejk. Under alla förhållanden hade väl den lavinartat 
växande samhällsoron brutit fram i någon form, och strej
ken kan därför tolkas som ett försök att genom en organi
serad massaktion hålla oron inom kontroll. Att den miss
lyckades häri, visar dock att denna redan hade vuxit sig 
för stark för att låta sig kontrollera, men också att strej
ken själv - redan innan den hann proklameras - genom 
tillstötande händelser fick en i viss mening ny syftning. 

Det som tillstötte var bolsjevikrevolutionen i Ryssland. 

En naturlig följd av Finlands förening med Ryssland var, 
att allt som hände där fick återverkningar hos oss. Sådana 
återverkningar kan skönjas genom hela året. Våra social
demokraters starka politiska aktivitet under våren och som
maren, slutligen kulminerande i maktlagen av den 18 juli, 
är sålunda en tydlig återspegling av arbetar- och soldatrå
dens växande inflytande i Ryssland vid samma tid, liksom 
storstrejken i mycket fick sin prägel av bolsjevikernas 
maktkupp i november. Detta bör inte tolkas så, att våra 
socialdemokrater redan på ett tidigt stadium hade slagit· in 
på vägar som ledde till väpnat uppror, ett klart bevis på 
motsatsen utgör det faktum att de inte ens försökte skapa 
någon militär organisation förrän sent på hösten. En revo
lution i betydelsen av en fullständig samhällsomdaning var 
däremot nog vad de åstundade- det hade de ju alltid gjort 
- och nu ansåg tiden mogen för. Förutsättningarna låg i 
tiden själv, i kriget och krigströttheten och den jäsande 
samhällsoron på många håll i Europa, som av socialisterna 
tolkades som symptom på ett begynnande sönderfall inom 
det kapitalistiska systemet självt och samtidigt som tydliga 
tecken på, att tiden nu var inne för att ersätta detta med ett 
annat och enligt deras åsikt bättre. 

Sådana förändringar kunde emellertid inte åstadkommas 
med annat än en makterövring, och ett led i denna strävan 
var just maktlagen, genom vilken man ville överföra all 
makt, alltså också den högsta som tidigare hade tillkommit 
kejsaren, på lantdagen och genom den på folket. I och för 
18 
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sig garanterade ju denna maktöverföring ännu ingen sam
hällsomvandling, men det är tämligen uppenbart, att soci
aldemokraterna själva ansåg att den skulle göra det. De ha
de majoritet i den sittande lantdagen och hoppades säker
ligen genom långtgående sociala reformer ytterligare kun
na befästa sin ställning där och därigenom skapa förut
sättningar för den samhällsomvandling de ville genomföra. 

Maktlagen hade emellertid rikspolitiska aspekter som 
snart avgjorde dess öde. Genom att den lämnade utrikespo
litiken och militärfrågorna utom lantdagens befogenheter, 
hade den visserligen som självständighetsförklaring sin givna 
begränsning, men vad den fastslog var i varje fall en full
ständig inre suveränitet, och det var mer än interimsrege
ringen i Ryssland ville tillerkänna vårt land. Följden blev 
lantdagsupplösning och nyval. Det var en svår besvikelse 
- och en svår prestigeförlust - för socialdemokraterna, och 
det ledde omedelbart till en snabb radikalisering av partiet. 
Radikaliseringen påskyndades av en växande förbittring mot 
de borgerliga, som utan protester hade fogat sig i interims
regeringens åtgärd i den ganska tydliga förhoppningen att 
kunna stärka sina egna positioner vid ett nyval. 

Höstens valkampanj fördes också med osedvanlig hätsk
het, inte minst i den socialdemokratiska pressen.22 ) I Arbetet 
kom den emellertid att i hög grad präglas av förbundets 
lantdagskandidater, främst Wiik, Åhlström och Wallenius, 
och följden var att Arbetet under valkampanjen ofta visar 
sig från sin bästa sida. Varken Åhlström eller Wallenius 
ägde någon större politisk erfarenhet och deras valartiklar 
och -kåserier är föga märkliga, men de verkar tilltalande 
genom sin brist på hätskhet och arrogans. Om den sorts at
tityder låg i tidens smak är en annan sak, i varje fall hjälp
te de varken Åhlström eller Wallenius in i lantdagen. 

Vid valet led socialdemokraterna, trots att de ökade sina 
röster med närmare 70 000, ett ordentligt nederlag som re
ducerade deras mandat från 103 till 92. Förklaringen var 
väl den, att den stora del av befolkningen som av gammal 
vana tänkte borgerligt, men i normala tider aldrig bekvä-
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made sig till valurnorna, nu drevs till dem av sin rädsla 
för den tilltagande samhällsoron. Vad de lyckades åstad
komma var snarast motsatsen till vad de avsett, eftersom be
svikelsen över valutgången endast ökade förbittringen i det 
socialistiska lägret och gav de element vind i seglen, som iv
rade för radikalare kampmetoder än röstsedlar och platon
ska åsiktsdeklarationer. Dessa element dominerade visserli
gen inte vare sig partiledningen eller lantdagsgruppen eller 
ens medlemsskarorna på landsbygden, däremot var de rätt 
rikligt företrädda inom Landsorganisationen, särskilt i de 
större städerna. Det var också Landsorganisationen som tog 
initiativet till Arbetames Ordningsgarde, d.v.s. röda gardet, 
som grundades i månadsskiftet september-oktober. 

Ordningsgardet motiverades av grundarna med att det 
behövdes som en motvikt till skyddskårerna. Skyddskårer 
hade redan i början av sommaren börjat grundas av våra 
aktivister i avsikt att skapa en befrielsearme mot Ryssland, 
men det bör väl sägas, att denna målsättning inte på alla 
håll var lika klar och entydig och att det nog fanns skäl 
för arbetarnas växande misstankar, att skyddskårsrörelsen 
delvis var riktad mot dem. I varje fall är det uppenbart att 
två mot varandra fientligt inställda väpnade organisationer 
i landet inte bidrog till att dämpa de svallande lidelserna. 
Detta framgår inte minst av de dåtida tidningarna. Den 4 
oktober skriver t.ex. Arbetet under rubriken Hufvudstads
bladet fantiserar: 

På tal om söndagens arbetardemonstration i Helsingfors skriver 
Hbl i valyrans hetta bl.a. följande: "På standaret lästes också fält
ropet: "Med de ryska soldaterna mot de inhemska borgarna", vitt
nande om de rent vidriga former våra socialdemokraters klasshat 
och lystnad efter makten iklätt sig. Det är också med vapen, erhåll
na av bolsjevikerna, de under bildning varande socialdemokratiska 
rövarbanden utrustas för det blivande fälttåget mot det borgerliga 
samhället". 

Vi har inte reda på att de organiserade arbetarnas ordningsavdel
ningar skulle ha försetts med vapen av våra ryska kamrater, men 
om ock så vore fallet, vad ont ligger det däri? Vi har ingen Sine
brykoff som skänker oss en miljon till inköp av vapen, och Hbl. 
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kan vara övertygad om att arbetarna här i landet icke frivilligt 
kommer att ställa sig som skottavlor åt borgarnas slaktargarden för 
att tillfredsställa deras lystnad efter blod. 

Borgarnas hat och hämndbegär har stampat slaktargardena fram 
ur jorden och så länge dessa garden består som ett hot mot arbetar
nas och deras familjers liv, skall de tänka på åtgärder att försvara 
sig. Vi har tidigare uttalat varnande ord, och vi vill ännu säga att 
det bästa borgarna kan göra är att upplösa slaktargardena och det 
med minsta möjliga dröjsmål. Ty de gör sannerligen skäl för nam
net rövarband. 

Röda gardet blev en till sammansättningen mycket he
terogen organisation. Det lockade till sig inte bara upptän
da idealister utan också en hel del skumma element, som 
genom det skaffade sig vapen för egna syften. Det sista vil
le partiledningen förhindra genom en bestämmelse i gardets 
stadgar, att endast pålitligt partifolk skulle antas som med
lemmar. På alltför många orter blev detta dock endast en 
pappersbestämmelse. Detta framstod klart vid den storstrejk 
som utbröt endast halvannan månad efter gardets bildande. 

Den 12 juni berättar Borg i ett kåseri om ett besök som 
han hade gjort hos den under kommunalstrejken fungeran
de strejkkommittt!n. Han hade, säger han, som utomståen
de haft lite svårt att vinna tillträde, men det hade dock 
lyckats honom till slut. Strejkkommittt!n hade -bestått av 
50-60 personer, sammanpackade i ett rum, så fullt av to
baksrök att han hade hållit på att kvävas på fläcken. I rök
molnet hade han upptäckt tre svenskar, som han i kåseriet 
uppmanar att skriva och berätta om sina strejkupplevelser 
i tidningen. 

Vilka dessa tre var, vet vi inte, för ingen av dem skrev 
något. Vad Borgs lilla kåseri tydligt visar är också, att de 
svenska socialisterna i Åbo vid denna tid spelade idel sta
tistroller, om ens det. När någon av dem på det hela taget 
framträdde offentligt var det som svensk talare vid någon 
fest eller som uppläsare av till svenska översatta mötesre
solutioner. Två namn kan nämnas: Ludvig Lindström som 
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höll det svenska talet vid den av arbetarna och de ryska 
soldaterna gemensamt anordnade åminnelsefesten till de stu
pade revolutionärernas minne den 29 mars (detta var 
f.ö. sista gången Lindström uppträdde som representant för 
arbetarrörelsen) och Georg Boldt, som uppträdde som svensk 
talare vid förstamajfesten. 

Detta betyder inte att de svenska socialisterna allmänt ta
get skulle ha varit passiva vid denna tid. Tvärtom har vår 
svenska arbetarrörelse knappast någonsin varit aktivare. 
Som vi redan sett vaknade aktiviteten redan 1916 och den 
ökade i stegrat tempo 1917, både före marsrevolutionen och 
i all synnerhet efter den. Framgångarna var inte heller 
obetydliga. I en artikel, De sista fästena, som ingick i Ar
betet den 11 maj får vi sålunda veta, att när nu också så
dana hittills hopplösa socknar som Snappertuna och Ekenäs 
landskommun (Tvärminne) hade fått svenska arbetarföre
ningar, fanns det sådana i varenda socken i det svenska 
Nyland. Till detta kan tilläggas, att det i många socknar 
fanns flera i olika byar och att arbetarföreningar också 
grundades i andra landskap med svensk befolkning, om än 
inte i samma utsträckning som i N y land. Intressantast är 
kanske de fyra föreningar som grundades på Åland, i Jo
mala, Föglö, Lemland och Kastelholm; tidigare hade arbe
tarföreningar funnits endast i Mariehamn och Saltvik, den 
sistnämnda betecknas dessutom som övervägande finsk. 

Det var emellertid inte bara föreningarna som växte i 
antal utan också medlemmarna inom föreningarna. I bör
jan av 1916 hade förbundets då verksamma föreningar 
sannolikt inte haft ens 1 000 medlemmar sammanlagt, i 
slutet av 1917 hade enbart Helsingfors Svenska Arbetarför
ening 1 379 inskrivna medlemmar. Enligt förbundets verk
samhetsberättelse för perioden 23. 1 1916-30. 11 1917 ha
de föreningsantalet vuxit till 75 med ett beräknat medlems
antal på över 10 000. Antalet kan vara taget i överkant, 
alla föreningar hade nämligen inte insänt uppgift om med
lemssiffran och för dem hade man tagit ett genomsnitt. 
Sannolikt steg medlemssiffran dock till minst 10 000 före 
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årets utgång, både föreningarna och medlemmarna ökade 
nämligen oavbrutet ända fram till inbördeskriget. Under 
detta tycks det åtminstone i städerna ha blivit ett tvång för 
alla arbetare att tillhöra någon arbetarorganisation, och då 
sprang medlemssiffrorna ytterligare i höjden. Dessa säger 
dock ingenting om arbetarnas spontana reaktioner och be
höver inte här beaktas. K var står emellertid faktum, att det 
svenska arbetarförbundet under tvåårsperioden 1916-17 
tiodubblade sitt medlemsantal. 

Den ökande livaktigheten tog sig många slags uttryck. Ar
betet översvämmades av bygdebrev, många nummer består 
knappast av annat. Agitatorernas resebrev andas en opti
mism som aldrig förr. En som signerade sig Tramp skrev 
mycket flitigt, den som dock intresserar mest är gamle Hed
berg som var i farten igen. I en Pennteckning av de rödas 
apostel skrev han den 18 juli om en turne i östra Nyland: 

Då jag för några år sedan hade nöjet att besöka en del av dc 
omnämnda platserna var stämningen bland arbetarna något helt an
nat. Med några få undantag var allmänheten ganska likgiltig för dc 
sociala spörsmålen och kapitalets tryck var den tiden hårt. Svårt 
att få platser att hålla föredrag på, emedan i rätt många fall för 
att inte säga i de flesta, fick man nej då man gjorde anhållan om 
lokaler ... Arbetarrörelsen var då i vågdalen, där den ju tidtals 
håller till . . . Nu däremot är förhållandena helt annorlunda. Ar
betarna hungrar efter det evangelium som innehåller frigörelse från 
kapitalets ok och särskilt är detta fallet med jordslavarna. Den från 
socialistiskt håll bebådade torparfrigörelsen fyller mången torpare med 
förhoppning . . . Den förut så ynkliga undergivenheten har för
bytts i trots och beslutsamhet ända därhän, att då nu borgartidnin
garna ställer de för proletariatets frigörelse på tapeten stående vik
tiga lagförslagen i utsikt som vilande till efter nästa val, så biter de 
samman tänderna och visar en kamplust utan like. Så mycket profet 
tror jag mig vara att skulle det gå till en storsträjk så inte kommer 
alla landsbygdens arbetare att stå likgiltiga inför densamma. Andar
na har vaknat. Ticlen är härlig. 

Detta avsnitt hade föregåtts av en lång redogörelse över 
framgångar på olika orter, många av dem sådana som det 
tidigare inte ens hade lönat sig att besöka. Stämningen kul-
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minerar i skildringen från Tolkis: "Det var pingstdagen och 
fest; föreningslokalen full med festbesökande och en hel del 
utanför. Härligt möte som salvationisterna säger". 

Som vi tidigare sett ökade också Arbetets prenumeranter 

i snabb takt år 1917. I september närmade de sig 8 000, i 
slutet av året hade detta antal betydligt överskridits. Är 

1918 var de uppe i 12 500 enligt uppgift av tidningens då
varande ekonom, Mauritz Engberg. 

De oavbrutet ökande prenumeranterna var naturligtvis 

i och för sig en glädjande företeelse, men å andra sidan kom
plicerade de i hög grad tidningens existens. Sosialistis lilla 
tryckeri klarade inte två tidningar med oavbrutet svällan

de upplagor och ideligen utökade tidningsnummer. Den tid
ning som då fick sitta emellan, var självklart den som inte 
hörde till företaget, alltså Arbetet. 

Flera brev från Lundberg till förbundsstyrelsen och Wiik 
åskådliggör detta. Den 5 april berättar han, att alla num
mer som översteg 8 sidor måste sättas på borgerliga trycke
rier. Tidningen sattes dessutom så sent på kvällarna, att 

korrekturläsningen måste försiggå på natten. Till på köpet 
verkar den att ha varit skäligen meningslös, eftersom "sat

sen sätts in utan att felen rättas ehuru de finns på korrektu
ret''. Att de nya utgivningstiderna också skapade oreda i 

postningen framgår av annat. I nya brev till Wiik den 18 
och 28 i samma månad spinner Lundberg vidare på samma 
tema.23 ) Sättningen av manusen avbröts alltid, säger han 

bl.a., när man på tryckeriet hade mätt upp satsen och kon
staterat att nu var tidningen full. Vad redaktionen själv vil

le ha in i den frågades alltså inte efter. Det är tydligt att 
Lundberg är utled på tryckeriet och redo att flytta när som 

helst. Arbetet flyttade också till Polytypos år 1918. 

Detta var emellertid endast en del av tidningens och 
Lundbergs besvärligheter. Redan 1916 hade en viss pappers

brist börjat göra sig gällande. I promemorian till den extra 
bolagsstämman på hösten hade sålunda meddelats, att So
sialistis tryckeri inte år 1917 längre kunde stå till tjänst med 
papper. Detta måste tidningen alltså själv i fortsättningen 
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skaffa sig. Samtidigt meddelades, att det lätt kunde hända 
att tidningen till följd av särskilt brist på rotationspresspap
per måste tryckas på snällpress. Sosialistis snällpress falsade 
emellertid inte, och tidningen måste i såfall falsas för hand, 
ett arbete som tryckeriet inte åtog sig att utföra. 

Arbetet hade inga tidigare förbindelser med pappersle
verantörer, och det visade sig förenat med enorma svårig
heter att erhålla papper. Det man slutligen fick förslog inte 
heller för mer än några månader och var så dyrt, att det 
praktiskt taget inte blev någon vinst av prenumerantökning
en. När detta papper tog slut hankade man sig fram från 
nummer till nummer med papper som man fick "låna" av 
andra arbetartryckerier. Mellan den 8 och 18 augusti tryck
tes Arbetet på brunt omslagspapper. 

Redan något tidigare hade man fått ta till snällpressen. 
Nu måste tidningen falsas för hand, och det jobbet klarade 
Lundberg definitivt inte ensam. Men han fick hjälp. Den 4 
augusti kåserar Den mulne mannen (Mörn) om den aktuella 
situationen på följande sätt: 

Nu trycks Arbetet på snällpress - en numera mycket föråldrad 
och sölig fundering. Det åtgår ett halvt dygn att få upplagan "mang
lad". Sedan skall den vikas för hand, vartill behövs ett halvt rege
mente medvärkande. Det blir sannerligen inte tid att sova det dyg
net Arbetet skall ut. Men vad gör det blott vi hade mycket av detta 
papper. Men tyvärr! 

Det halva regementet kom från arbetarföreningen och 
ungdomsklubben. "Det saknades aldrig frivillig arbetskraft 
till detta tunga arbete", säger en som själv var med24). "Som 
lön och tack bjöd Lundberg efteråt på kaffe i ett torgkafe 
som öppnade tidigt på morgnarna". 

Den 15 augusti kunde tidningen emellertid meddela sina 
läsare den glädjande nyheten, att nu hade den lyckats er
hålla så mycket papper, att det skulle förslå till årets slut. 
Härmed upphörde dock inte bekymren. Detta nya papper 
var nämligen ännu dyrare än det tidigare. För att alls kunna 
betala den första leveransen måste man uppta ett lån. Detta, 
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som gick på 6.000 mk beviljades av partiet och borgesmän 
blev Wiik, Borg och Hilden. Till råga på allt hade typogra
ferna genom en strejk i juli till den grad lyckats pressa upp 
sina löner, att tryckningskostnaderna ökade med närmare 
100 procent. Förbundsstyrelsen såg ingen annan råd än att 
mitt under året höja både prenumerations- och annonspriset. 
Dessutom uppmanade den i ett cirkulär medlemsorganisa
tionerna att liksom föregående år anordna fester till för
mån för Arbetet. Av tidningen själv kan vi utläsa resulta
tet: det började strömma in pengar, oftast småsummor, men 
ibland också rätt stora och dessutom i ökat tempo ända 
fram till årets slut. Gjorde man sig mödan att räkna ihop 
dem, skulle man säkert komma upp till många tusen mark. 

Men pengar behövdes också. F rån s l u t et a v 1916 h a de 
Gunnar Mörn anställts som redaktör på halvtid för en lön 
av 200 mk i månaden. Lundbergs och kontorsbiträdets lö
ner hade höjts till 450 respektive 200 mk, extra kontors
hjälp måste oavbrutet anlitas och ett kontorsbiträde till bör
jade bli en absolut nödvändighet. Slutligen hade man också 
börjat honorera en del fasta medarbetare, framför allt Åhl
ström och Wallenius.25) Arbetet hade kort sagt blivit en vä
sentligt annan tidning än förr. 

Egendomligt nog tycks bolagsstyrelsen dock inte i de pre
liminära budgetförslag den gjorde upp för 191826) ha tänkt 
sig några förändringar inom redaktionen i Åbo - däremot 
upptar de anslag för en Helsingforsredaktion. Inte ens efter 
det beslut förelåg, att Arbetet skulle utges tre gånger i vec
kan tycks man ha ansett, att det behövdes en heltidsanställd 
redaktör som skötte dess redigering. 

Men det fanns de som tyckte det, vilket bl.a. framgår av 
ett brev från Borg till Wiik, daterat den 10 oktober.27 ) Bå
de ekonomin och redigeringen, heter det här, hade under de 
senaste åren skötts av en enda man, Lundberg, "men det går 
inte mera, ty företaget växer honom över huvud såtillvida 
att han inte mäktar med allt". Lundberg borde få koncentre
ra sig på ekonomin och en ny man anställas för redaktio
nens behov. Detta var inte något misstroendevotum mot 
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Lundberg, det var bara så "att han som det nu går bringar 
Arbetet ett allt för stort offer, sin hälsa. Och det kan vi in
te med öppna ögon ta emot". Borg ber därför Wiik komma 
till Åbo för en rådplägning. Av Wiiks dagboksanteckningar 
den 16 och 17 oktober framgår, att denna rådplägning fak
tiskt kom till stånd och att det var under den man bl.a. be
slöt om tidningens överflyttning till Polytypos. Dessutom 
tycks Åhlström ha varit under diskussion som redaktör. Av 
Wiiks anteckningar framgår dock inte om ett definitivt be
slut redan nu fattades. Sedan gick det emellertid så, att Åhl
ström anställdes från den 1 december. 

Av vad här nyss anförts framgår redan orsakerna till att 
Arbetet år 1917 inte framstår som en välskött tidning. Ock
så utan alla komplikationer med papper, tryckerier och öka
de omkostnader var företaget numera för stort för att låta 
sig sköta av en enda man med hjälp av ett kontorsbiträde 
och en halvtidsanställd redaktör. Något egendomligt ver
kar det också, att en redaktör på heltid inte långt ti
digare anställdes, särskilt som det numera inte tycks ha 
saknats aspiranter. Men det fanns kanske ingen som riktigt 
hann befatta sig med tidningens angelägenheter. Wiik var 
vid denna tid starkt engagerad på annat håll, Borg vistades 
mestadels på Nummela sanatorium, övriga missnöjda nöjde 
sig med att skälla på bolagsstämmorna. 

Att sådana fanns framgår av ett av breven från Lund
berg till Wiik. Kanske var de dock inte särskilt många. Från 
den stora massan läsare kom det sällan om ens någonsin 
klagomål över tidningens standard, däremot klagade man 
ideligen över att den utkom så sällan, och kraven på en tre
dagars - ibland t.o.m. en sexdagars - tidning började un
der årets lopp framställas allt oftare, vilket slutligen också 
resulterade i beslutet om en tredagarstidning från början av 
191828). Inte verkar den stora läsarmajoriteten heller att ha 
varit missnöjd med tidningens småningom allt radikalare 
tongångar. Landsortskorrespondenterna var ofta själva lika 
radikala. 

Någon brist på medarbetare rådde inte heller längre. An-
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darna hade vaknat och tiden var härlig, för att tala med 
Hedberg. En och annan av de nya verkar avgjort apokry
fisk och förvisades raskt till Allmänhetens spalt, där det 
tidvis rådde stor trängsel till följd av alla de protester, som 
ingick från i bygdebreven misshandlade lokala myndighets
personer och andra representanter för det hatade "tjyvsam
hället''. Nu var ju den tid kommen då allting skulle avslöj
as. En och annan gång rök också lokalskribenterna inbör
des ihop i spalterna. Tyvärr hade redaktionen glömt det 
stående recept den alltid tidigare hade haft till hands när 
sådant inträffade: att de i stället skulle försöka sig på fing
erkrok. 

Av tidigare medarbetare blev Hjalmar Eklund efter re
volutionen plötsligt märkligt aktiv. Han lägger rent av i 
dagen ett politiskt intresse som han aldrig förr hade gett ut
tryck åt i spalterna. Det slocknade dock igen, allt eftersom 
tidningen radikaliserades. Boldt skrev knappast något alls, 
en fin artikel om reformationsjubileet på hösten kan dock 
noteras. Borg hade som vi sett börjat skriva igen, men det 
skedde mycket oregelbundet. Ibland är hans kåserier långa 
och präglas av det gamla goda stridshumöret, ibland består 
de av små stumpar som verkar klart överhettade och skriv
na i ett slags feberrus. Kåserierna följde kanske hans egen 
feberkurva. Här som prov en av stumparna, av allt att dö
ma skriven i upprördheten över att hans äldsta son Harry 
vid denna tid blev svårt attackerad från borgerligt håll, 
men tydligt präglad också av egna erfarenheter. Den bär 
som rubrik Några ord till mina söner och ingick i tidningen 
den 7 november: 

Ni vet - även de yngsta bland Eder förstår eller känner det -
att den strid som rasar på jorden till sitt innersta väsen är en kamp 
mellan tvänne makter. Den ena representerar reaktionens förtryckande 
välde, dödens isande andedräkt, den andra åter för det sociala bro
derskapets talan, det - om jag så får säga - rättfärdighetsrikes, 
vars murar en gång skall uppresas. Om det är mig tillåtet att till 
Eder rikta några ord, så vill jag betona följande synpunkt. 

Ni - och de unga i allmänhet - måste hava klart för Eder, att 
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intet är så ägnat att göra en människas stig svårframkomlig och törn
beströdd som volontärskapet i den här, som fylkas kring de för
trycktas och hungrigas fana. Ty finns det någon vilken i den grad 
blir utsatt för överklassens hat och hämnd som den yngling - Ni 
ser själva hur man samvetslöst förföljer Eder äldsta broder - vil
ken utan hänsyn därtill att han själv kunde få plats bland dem som 
lever på samhällets solsida, driven av samhörighets- och rättskänsla 
gör sig till kämpe för de svaga och skyddslösa. 

Ihågkommen detta och veten på samma gång att det bästa med
let - ifall Ni vill komma i gunst hos alla mätta och förnöjda, vill 
bliva aktade av "hela samhället" - är hjärtlöshet och hänsynslös 
sjä.lviskhet. 

A v de "fasta" medarbetarna var det dock tre yngre -
Mörn, Wallenius och Åhlström - som småningom börja
de prägla tidningen långt mer än de äldre. Åhlström hade 
redan innan han anställdes vid tidningen börjat alternera 
med Wiik som ledarskribent, Mörn skrev flitigt under alle
handa pseudonymer. Till dem båda blir det skäl att åter
komma, här blott några ord om W allenius. 

Denne hade som vi redan sett efter sin återkomst från 
USA återupptagit sin recensionsverksamhet vid tidningen. 
Något annat än bokanmälningar skrev han dock till en 
början inte. Han var vid denna tid svårt deprimerad och 
det kan väl räcka som förklaring. Den 2 januari skriver han 
i sin dagbok: "Det börjar skratta omkring mig nu igen -
så där idiotiskt stilla och undertryckt som i New York un
der svältperioden". Han var kanske helt simpelt fortfaran
de undernärd. 

Dagboken avslöjar att hans biblioteksbefattning gav ho
nom ett mycket njuggt levebröd. Samtidigt var frestarna 
många. "Man väntar mig med sysslor", heter det den 12 
januari. Sysslorna bestod av medarbetarskap i Åbo Under
rättelser, befattningar inom Svenska Folkpartiet och olika 
sällskap, arbetarinstitutet som i en liten ask sedan han ta
git graden, allt avlönat. Hur annorlunda mot nu: 100 mk i 
månaden i lön och "Arbetet kan ingenting betala, Till 
Storms ej heller". 
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Marsrevolutionen hälsar han dock i sin dagbok med glada 
förhoppningar och från och med nu börjar också det po
litiska intresset vakna ur sin domning. Kanske vaknade det 
rent av för brådstörtat. "Borg och Mörn tycks misstänka 
mig för att vara en lycksökare", heter det i dagboken den 
21 mars. Han tycker inte heller om tidningen som han fin
ner dumt enögd. 

Tydligen övervann han dock snart misstron, om den på 
det hela taget någonsin hade funnits. I juni är han i varje 
fall med på den extra partikongressen, där han träffar Axel 
Åhlström. De finner varandra i en gemensam upprördhet 
över nyländska kretssekreteraren H. Hurmevaara, som de 
misstänker vara initiativtagaren till ett på kongressen fram
lagt förslag om en reducering av de svenska partirådsplat
serna från 4 till 2. Hurmevaara talade i varje fall varmt 
för förslaget, som dock avvisades av kongressen. Både Åhl
ström och W allenius skrev om händelsen den 20 juni. 

Småningom blir också andra bidrag av Wallenius än bok
anmälningar allt oftare synliga i tidningen. Han skriver 
politiska kåserier under signaturen Don Q och små utrikes
politiska översikter under rubriken Ute. Först under höstens 
valkampanj börjar han dock framträda som i egentlig me
ning politisk journalist, vilket sammanhänger med att han 
låtit uppställa sig som lantdagskandidat i Åboland. Under 
denna tid reser han flitigt omkring som agitator, inte minst 
på Åland, där han grundar nya föreningar och där han blir 
bekant med den kvinna som snart därefter blev hans första 
hustru. Hon var folkskollärarinna och hette Alice Rosen
blad. Hon följde honom i sinom tid till Sovjetunionen, där 
hon skapade sig ett namn som översättarinna, framför allt 
av Lenins skrifter, och där hon dog hösten 1966. 

Wallenius politiska artiklar är inte betydande. Han var 
och blev väl aldrig politiker i egentlig mening, trots att 
han efter 1918 ägnade hela sitt liv åt politisk verksamhet, 
både i Sverige, USA och slutligen i Sovjetunionen, där han 
i början av 30-talet blev chef för den skandinaviska avdel
ningen vid Universitetet för västerns minoriteter. Han blev 
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ett av de många offren för Stalintidens utrensningar och dog 
1942 i ett fångläger29). 

Allan Wallenius slutade alltså som kommunist. Mest av 
allt var han väl dock en äkta romantisk poet, fastän kanske 
mer till sitt väsen än till sina formella förutsättningar. Det 
fanns också hos honom ett drag av konstitutiv religiositet, 
av vilja till offer för stora, överindividuella mål, och det var 
väl slutligen det som avgjorde hans öde. Som "nästan ett 
helgon" har han karakteriserats av en av sina gamla vän
ner från skoltiden. 

Den 5 juli ingick i Arbetet ett litet kåseri av Don Q om 
Studentfrisinnet, som det kan vara värt att citera början 
av, därför att det avslöjar en hel del om skrivaren själv: 

Känner vi inte till den företeelsen? 
Det är på intet sätt min avsikt att här göra mig löjlig över detta 

ungdomliga symptom. Nej, jag vill allenast resonera något därom i 
skenet a v dagshändelserna. 

Studcntfrisinnet, som stundom tar form av ren och hudlös radika
lism är ju långtifrån betydelselöst. Det har sin agitatoriska arom och 
bouquet, för art tala städat. Synd blott, att det så snart tappar fär
gen. Illande rött går de ut på dc ideella frasernas blomstermark och 
sprakar och gnistrar, så att det tänder värkliga vådeldar här och var. 
:VIen ju mera det gäller praktiskt arbete, att byta ord i gärning, des
to mera mattas färgen. Den blir blå och vit eller vackert konstitu
tionellt guldfärgad. 

Man svärmar i de vackra frasernas hägn. Studenterna i ;asnings
tidens ve- och glädjestunder är obotliga romantiker trots all värk
lighetsdyrkan. "Proletärhögfärden" slår dem för huvudet, det vill 
säga proletärernas starka självkänsla, som inte genast sprakar hyll
ning och härligt gillande och förtroende mot dc ädelt och vackert 
menande bildningsspridarna. 

Ja, det är uppriktiga avsikter man hyser på det hållet, det kan 
ingen förneka. Men uppriktigheten avtynar med åren, ty oförståel
sen gentemot den personliga insatsen; ens eget lilla jag drunknar ju 
totalt i den väldiga saken; allt övrigt motigt och kvistigt bidrar att 
avväpna det i början nog så fräjdigt kamplystna och ärliga sinne
laget. Oron mattas, lugnet stiger åtråvärt fram och kritiken mot av
gudarna vaknar. D.v.s. man märker att det gäller en livslång kamp, 
däri man mest får stå allena med oförståelse, förföljelse och miss
tro som stridskumpaner. Undra sen på att modet sviker. 
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Allan Wallenius Ex libris, syftande på hans kåsör
signatur, Don Q, i Arbetet. 

287 

Den 20 oktober ingick i Arbetet en lång artikel under 
rubriken Parlamentarism och svält, undertecknad Organi
serad arbetare. Det är en rabiat artikel om den svåra livs
medelssituationen i Åbo - den skrivande säger sig inte på 
tre veckor ha fått en enda brödbit på brödkortet - och den 
skriker högljutt om "parlamentarismens bankruttförklaring 
i detta land". Ett citat kan kanske ge en aning om dess in
nehåll och ordval: 

Är det ännu inte tid att gripa till v å l d ? Är "lagen" heligare 
för oss än för överklassen? Skall vi fortsätta med att i vår präss 
predika "humana" stridsmetoder? Är våra borgerliga lagbrytare och 
våldförare ännu förtjänta av att bli "humant" bemötta? Eller tvivlar 
vi på att vi har nödig kraft bakom oss att förse oss med mat så 
länge sådan finnes? Har borgarna lyckats inbilla oss att deras röst
siffra är utslagsgivande för deras styrka? Eller står vi och förgapar 
oss på "anarkin"? 

Nu är tiden inne att säga till bourgeoisin: hittills, men inte läng-
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re! Situationen är lämpligare för en allvarlig uppgörelse med bandi
terna än den någonsin varit. Vi står inför en fruktansvärd nöd, som 
kommer att kosta otaliga arbetares och arbeterskors liv. Våra barn 
går ännu barfotade till skolan om morgnarna ehuru frosten ligger 
tjock på marken. Utan mat får de gå och utan mat blir de när dc 
kommer hem. Den som skall arbeta ihop familjens livsuppehälle står 
vid svarven eller med spaden skälvande av hunger och känner hur 
krafterna tynar av för varje dag som går. Vad skall man äta? Bröd 
finnes ej. Strömmingen kostar 200 mk tunnan och potatisen 60 mk 
hl - om man lyckas på privat väg komma över sådan. Mjölk, smör 
och kött hör till de läckerheter varom arbetarna inte ens drömmer 
numera. 

Språket i denna artikel var genomgående sådant, att re
daktionen fann det klokast att införa den under Insänt. I 
en fotnot tar den också avstånd ifrån den, men säger sig 
inte ha velat förvägra den plats, eftersom den i alla fall 
klart sade ut vad arbetarna tänkte. Kanske gjorde den det, 
men hur som helst var ursprungsbeteckningen falsk. Arti
keln var skriven av Gunnar Mörn. 

Det som däremot kan vara riktigt i den är skildringen av 
nöden i Åbo. Wiiks dagboksanteckningar från samma tid 
har åtskilligt att berätta om de alarmerande rapporter som 
inflöt till partistyrelsen från Tammerfors, Viborg och inte 
minst Åbo om det svåra livsmedelsläget och den oro det 
framkallade. Illavarslande händelser inträffade också titt 
och tätt i staden. Den 3 november berättar Arbetet i en kort 
notis under rubriken Slut på smörspektaklet om utgången 
av det mål, som hade anhängiggjorts vid rådstuvurätten mot 
sex i sommarens smörkravaller inblandade personer. Mitt 
under rättens sammanträde hade en grupp ryska soldater 
trängt in i rättssalen, befriat fångarna, beslagtagit rätte
gångshandlingarna och förklarat målet avslutat under mo
tiveringen, att de mätta inte hade rätt att döma över de 
hungrande. 

På kommunalorganisationens möten gick det hett till, 
och det var inte bara borgarna som blev utskällda, utan 
också partistyrelsen som man avkrävde snabba åtgärder 
mot matbristen. Då stadens myndigheter plötsligt utökade 
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polisstyrkan med hundra man, ansåg man detta vara riktat 
mot arbetarna - vilket det väl också var - och krävde 
på ett möte att de omedelbart skulle avskedas igen30). Möten 
hölls så tätt att Arbetet tydligen inte ens hann referera dem 
alla. 

Arbetarna i Äbo var alltså färdigt uppeldade när stor
strejken utbröt i mitten av november. Inga tidningar utkom 
under strejken, och vi får nöja oss med efterreportagen. Ar
betets ingår den 22 november och är just så sakligt refere
rande som alla dess skildringar av aktioner och reaktioner 
på den egna sidan. De borgerliga tidningarna är betydligt 
mindre lugna i tonen, och det bör väl medges att det fanns 
åtskilligt att vara upprörd över. Innan vi ingår på detta 
skall vi återge Uusi Auras skildring den 21 november av 
strejkens upptakt. Den skiljer sig inte i sak så mycket från 
Arbetets, men är betydligt mer dramatisk. Redan anslaget 
förmedlar något av äkta revoltstämning: 

Keskiviikkoaamuna klo 7 pamahti Turun satamassa ole
vasta sotahivasta voimakas tykinlaukaus saattaen hereille 
jokaisen kaupunkilaisen, joka sitä ennen ei ollut valveilla. 
Laukausta seurasi toinen ja sen jälkeen kolmas. Tämä oli 
sovittu taistelun merkki: suurlakko oli alkanut31). 

I och omkring Folkets hus kryllade det som i en myrstack, 
heter det i fortsättningen, av beväpnad rysk militär, milis
patruller med rött strejkmärke på bröstet och t.o.m. en del 
beväpnade rödgardister. Redan tidigt på morgonen besattes 
länsstyrelsen och rådhuset, vid tullhuset utsattes vakter, 
spritlagren beslagtogs, häktningar och husvisitationer före
togs. I gathörnen uppspikades kungörelser om utegångsför
bud mellan kl. 9 em och 6 fm, med hot om häktning och 
dom "efter revolutionens lagar" för alla som bröt emot det. 

Detta låter ju som en revolutionsupptakt, och det var väl 
just vad det var. Allt verkar att ha varit planlagt på för
hand och genomfördes snabbt och med brutal målmedve
tenhet. Man hade t.o.m. förberett sig på väpnat motstånd 
och inrättat ett "fältlasarett" i Raunistula Folkets hus. Unga 
kvinnor, klädda som något slags sjuksystrar, hörde under 

19 
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strejken till gatubilden. För "revolutionens" finansiering av
tvang man staden 500.000 mk. 

Häktningarna och husvisitationerna hörde till denna 
strejks revolutionära karakteristika, inte bara i Åbo utan i 
de flesta städer. Vad man främst letade efter var vapen och 
sprit. Ofta for man hänsynslöst fram, så också i Åbo. Fle
ra av de häktade misshandlades och egendom förstördes och 
stals. Detta ingick knappast i förhandsplanerna, utan be
rodde på de mänskliga redskapens ofullkomlighet. Andå 
hade man tydligen företagit säkerhetsåtgärder för att hind
ra excesser. Spritbeslagen var en av dem. Många spritför
råd förstördes direkt på platsen under hemvisitationerna. 
Åbo Underrättelser avslöjar i ett reportage den 24 novem
ber- kanske oavsiktligt- en annan åtgärd i en redogörelse 
över några pernarbor som hade hämtats till staden för för
hör och efter detta hade transporterats till polishäktet vid 
Lilla Tavastgatan, där de i tur och ordning föstes in i en 
cell med en utvald samling busar, som hade cernerats, "då 
de till och med av strejkledningen ansetts farliga för den 
allmänna säkerheten". I detta råa sällskap blev pernarbor
na illa tilltygade och tidningen insinuerar nu, att strejkled
ningen på förhand hade uttänkt denna misshandelsmetod 
för att själv slippa ansvaret. Den först angivna orsaken till 
cerneringen verkar vida sannolikare; att åtgärden delvis 
misslyckades berodde väl endast på, att det bland vakt
manskapet fanns sådana som borde ha fått göra busarna 
sällskap. 

I Åbo försiggick också ett mord. Det förövades av ryska 
matroser. Av dem som häktades blev alla småningom fri
givna utom två, guvernören och polismästaren. Detta blev 
snart en starkt bidragande orsak till nya konflikter i staden. 

Med storstrejken drogs också de svenska arbetarorganisa
tionerna in i tidshändelserna genom William Lundberg. Han 
fungerade under strejken som chef för milisen och på den 
posten kom han för övrigt att stanna under återstoden av 
sitt liv. Hur han blev utsedd till denna post har inte gått 
att få reda på. Han representerade stadens kanske obetydli-
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gaste arbetarorganisation och var till på köpet svensk, låt 
vara att han lär ha talat finska utan brytning32). slutligen 
var han en människa som gjorde föga väsen av sig, varför 
det verkar något besynnerligt att man alls hade fått korn 
på honom. Men vid denna tid fanns det många unga män 
som steg fram ur den stora anonymiteten och etablerade sig 
som "ledare". Till sådant behövdes det kanske endast lite 
mer företagsamhet och energi än genomsnittet, och de egen
skaperna ägde Lundberg i överflöd. Annars kan man knap
past säga att hans polismästarpremiär gestaltade sig sär
skilt lysande. Till att klara så svåra situationer hade det 
krävts en man med större auktoritet än vad den okända 
Lundberg ännu vid denna tid ägde - om nu någon hade 
klarat det. Men det skulle småningom bli annorlunda. 

Uppenbart är i alla fall, att Lundberg snabbt tillvann 
sig åboarbetarnas förtroende. Efter detta höll de på honom 
i vått och torrt och det lönade sig inte för någon att försöka 
få honom avlägsnad från milischefsposten. En som kuriöst 
nog fick erfara detta var Wiik, som i december skrev till 
kretssekreteraren i Åbo, A. Aaltonen, och bad kommunalor
ganisationen befria Lundberg från hans befattning som mi
lischef. Han berättar själv om det på två ställen i sina dag
boksanteckningar, den 17 december 1917 och den 4 ja
nuari 1918, och har till vardera anteckningen vid renskriv
ningen 1939 bifogat en del kommentarer. Brevet väckte 
våldsam indignation i Åbo, säger han, där man trodde att 
han eller möjligen rent av partistyrelsen ville peta Lund
berg från milischefsposten. Initiativet var dock enbart hans 
och hade dikterats av en önskan att få Lundberg tillbaka 
till Arbetet, "där han som ekonom var svårersättlig". För 
att förstå detta bör man emellertid veta, hur situationen 
i Åbo i fortsättningen utvecklade sig. 

När storstrejken efter en vecka avblåstes var det under 
parollen: "strejken är slut, revolutionen fortsätter". Denna 
något förvirrande slutsignal uppfattades i Åbo precis efter 
orden. Man fogade sig - ehuru ingalunda villigt - i be
slutet, men man fortsatte på sitt sätt revolutionen genom 
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Butiksförstörelse i Åbo under milisstrejken i december 1917. 

att vägra avveckla milisen. Härav uppstod en svår konflikt 
mellan arbetarna och stadens myndigheter som varade näs
tan en månad och slutade i en milisstrejk. 

Vardera parten var lika envis. Stadsfullmäktige hävda
de, att stadens ordinarie polismanskap efter strejken skulle 
återinsättas i sin tjänst, men inga övertalningar eller på
tryckningar hjälpte: milisen höll poliskammaren besatt och 
ingen makt i världen fick den därifrån. Hur fast besluten 
man var att inte ge efter framgår av ett brev från kommu
nalorganisationen till partistyrelsen, daterat den 1 O decem
ber och undertecknat av J.H. Jokinen och R.V. Österman. 
Där sägs i svensk översättning: 

Vad Milisinrättningen beträffar har Åbo Soc.dem. Kommunalorga

nisation efter storstrejkens slut på flera möten fast beslutat, att Milis

inrättningen under alla förhållanden bör förbli i arbetarnas händer -

också om de i så fall måste gripa till vapen (vaikkapa aseisiin turvaa

malla). Och den åsikten omfattar arbetarna i Åbo fortfarande. Likaså 

håller de absolut på, att man till guvernör i länet bör få en person som 

arbetarna föreslår, och av den anledningen har de beslutat att hålla 

guvernören och polismästaren fängslade, tills senaten godkänner de
ras krav33). 
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Saken tillspetsades a v att stadsfullmäktige vägrade ut
betala lön till milisen. Denna vände sig då till senaten, men 
utan resultat. Lundberg fortsatte underhandlingarna både 
med senator eastren och fullmäktige, men lika fåfängt. 
Slutligen anhöll han endast om en veckas avlöning för mi
lisen för att därmed lugna ner den och skapa förutsättnin
gar för fortsatta underhandlingar, men fortfarande få
fängt34). Då gick milisen i strejk lördagen den 15 december. 

Den strejkproklamation som utfärdades på kvällen sam
ma dag avslutades med följande ord: "I samband med ovan
stående vill vi göra stadens befolkning bekant att alla för
sök att bryta sträjken, de må sedan försökas från vifket 
håll som hälst, kommer de organiserade arbetarna att med 
massans styrka tillintetgöra"35). Någon annan ordnings
makt skulle m.a.o. inte heller tolereras i staden. Det dröjde 
något innan stadsborna fattade vad detta innebar, och den 
första natten förflöt lugnt. Men natten mot måndagen bröt 
helvetet löst. Skränande pöbelhopar drog genom staden, 
slog sönder alla skyltfönster vid de centrala gatorna och 
plundr-ade butikerna. Detta hände dessutom inte bara den
na natt utan också den följande. 

Händelsen väckte våldsamt uppseende i hela landet och 
föranledde t.o.m. en interpellation i lantdagen. Senator 
eastren fick så bråttom till Åbo att han måste ta extratåg. 
På stationen möttes han av borgmästaren och en skara and
ra personer, som redogjorde för vad som hade hänt. Det 
syntes för resten överallt. Sedan gick färden till poliskam
maren, där senatorn träffade Lundberg, som han i sina 
minnen envist kallar Lundborg och skildrar som "en gäng
lig, mörklagd ung man, som gjorde intryck av fanatiker 
och uppträdde alldeles som härskare i sitt rike". Han är den 
enda människa på vilken Lundberg tycks ha gjort intryck 
av fanatiker, men hela skildringen är gjord många år ef
teråt, och det kan ju tänkas att minnet villigt har fogat sig 
efter skrivarens önskningar. På poliskammaren hade sena
torn ingen framgång bland "svärjande rödgardister som 
svängde sina nävar under näsan på mig'', och efter ett par 
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timmars underhandlingar begav han sig till "klubben" för 
att lugna "stadens borgare som voro alldeles ifrån sig". Var
efter han satte sig på extratåget och for hem igen36). 

Senatorn redogör inte för slutuppgörelsen, vilket kanske 
delvis beror på att milisfrågan i Åbo aldrig hann bli slut
giltigt löst förrän inbördeskriget utbröt. En tillfällig upp
görelse fick man dock till stånd på kommunalorganisatio
nens möte den 22 december; "vapenvila" kallar Arbetet 
den i sitt referat av mötet den 29 december. Förspelet till 
uppgörelsen bestod i underhandlingar mellan senaten, par
tistyrelsen och Landsorganisationen37). För resultatet redo
gjorde Landsorganisationens ordförande J. Lumivuokko och 
lantdagsmannen E. Eloranta vid nämnda möte. Senaten var 
villig att godkänna milisen som stadens ordningsmakt och 
att utbetala dess lön på villkor, att guvernören och polis
mästaren frigavs. Innan detta villkor hade uppfyllts, gavs 
veckoavlöningen dock endast som lån till partistyrelsen, 
därefter fick det återbetalas i form av lönelistor. En ny 
ordningsnämnd skulle samtidigt tillsättas, bestående av tre 
representanter för både borgarna och arbetarna. slutligen 
medgavs arbetarna rätt att själva utse milismanskapet, där
emot skulle milischefen godkännas av senaten. Bakom den
na bestämmelse låg sannolikt ett krav från de borgerliga i 
Åbo, som hade fattats av ett oresonligt hat till William 
Lundberg. Man kan nog våga påståendet, att det var tur 
för dem själva, att de inte lyckades genomdriva det. Det 
var för övrigt just det som gjorde att milisfrågan aldrig 
blev slutgiltigt avgjord. 

Milisstrejken varade en vecka. Egentliga storplundrin
gar i stadens centrum förekom endast två nätter å rad tack 
vare att rysk militär därefter på anhållan av en del ryska 
köpmän övertog vakthållningen i staden. Åtskilliga mindre 
butiksstölder förekom dock även senare i stadens mer pe
rifera delar. Så snart strejken hade avblåsts trädde mili
sen åter i tjänst och ordningen i staden återställdes. Att 
uppgiften inte var alldeles lätt framgår av att skottloss-
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ning tycks ha förekommit de närmaste nätterna efteråt 
mellan milisen och kringströvande ligister. 

Milisstrejken i Åbo fick alltså upprörande följder, låt va
ra att de femtio år senare kanske inte ter sig fullt så upp
rörande som för samtiden. Det som omedelbart slår en när 
man läser om den, är nämligen dess oblodighet. Enstaka 
butiksägare fick blodviten när de försökte försvara sin egen
dom, men varken mord eller ens mordförsök förekom, in
te heller hemfridsbrott. Det verkar som om "folkets vre
de" hade gått lös över idel döda ting. Strejken framställdes 
på sin tid såsom det värsta som dittills hade hänt på någon 
enskild ort i landet, och i fråga om materiell skadegörelse 
var den det kanske nog. Gjorde man sig mödan att summe
ra ihop alla de stölder, rån och våldsbrott som förekom un
der sommarens milisstrejk i Helsingfors och över vilka Huf
vudstadsbladet införde långa förteckningar i flera på var
andra följande nummer i början av augusti, skulle det tro
ligen dock visa sig, att dennas skuldkonto inte var så myc
ket mindre. Men här var brotten inte koncentrerade till någ
ra nätter utan utspridda på en längre tidrymd. Troligen 
väckte de inte så allmänt uppseende också av den anledning
en, att de inte omedelbart kunde skildras i en upprörd bor
garpress. Milisstrejken i Helsingfors sammanföll nämligen 
med en typografstrejk. 

Det avgörande var dock knappast detta, utan helt en
kelt tidpunkten. Efter storstrejken var stämningen i landet 
våldsamt uppskärrad, och allmänheten levde i en ständig 
oro för vad som härnäst skulle ske. När så något som det
ta hände, greps den helt enkelt av panik. Trots frånvaron 
av hemfrids- och egentliga våldsbrott gav milisstrejken i 
Åbo också utslag om stämningar på arbetarsidan som gav 
skäl till stark oro. Men man kan förstås säga, att den gav 
utslag om oroande stämningar också hos motparten. Här 
skulle tydligen sättas hårt mot hårt och visas vem som var 
herre på täppan. Så här utlägger Arbetet den aktuella tex
ten i sin ledare, Svaret, den 19 december (hänvisningen till 
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Gånge Rolf avslöjar genast förra seminaristen Axel Åhl
ström): 

Ar det detta man velat? 
Ar detta "ordningen" man traktat efter? 
Luften skälver av skott på skott. Fönsterrutorna klirrar, då de 

smulas sönder, den ena efter den andra. Nödrop av småhandlare, som 
försöker skydda privategendomen. Småborgarna vandrar sömnlösa 
omkring i sina kamrar och rycker till av fruktan och skrämsel var 
gång de hör ett misstänkligt ljud. Mörka skuggor smyger kring knu
tarna. 

Ar det detta man velat? 
Här har borgartidningarna höjt ropet om anarkin i veckor och må

nader. Skrikit på effektiva åtgärder: "skyddsgarde", Saxby, militär, 
Sverige - - - "Holmgång här hövs", sjunger Gånge Rolf. 

Fordringar har man uppställt. Ideligen, fordringar på de s.k. ar
betarledarna. Dc skall lugna folket. Fordringar på arbetarpressen. Den 
skall fördöma det jäsande missnöjets a!Ia yttringar, ej blott de osun
da. Fordringar på arbetarrörelsens sunda element. De skall ta avstånd, 
ej blott från uppenbara nidingsdåd, men också från hela arbetarrörel
sen, som är osund, urspårad, utan moral. Fruktansvärt: U t a n m o
r a l. 

Man ställer fordringar på alla, men ej på sig själv. Man ropar på 
det gamla beprövade medlet, det som tsarregimen har använt, det 
som kapitalistsamhället ständigt har litat till: lugnets återställande 
med vapen i hand, en kraftig ordningsmakt, som skyddar den bor
gerliga ordningen. Folket skall kväsas. Ej blott mörkrets män, som 
skjuter av personlig hämndlystnad, de som krossar fönster och plund
rar butiker. Men också - och främst - de arbetarmassor, som vå
gar höja sin röst mot det elände, som f r a m k a Il a t oron. Det är 
främst de som skall kväsas. 

Under allt detta fortsätter man energiskt att bromsa alla åtgärder, 
som kunde vara ägnade att varaktigt tillförsäkra oss lugn och ord
ning. Man rent av p r o v o c e r a r de redan upprörda massorna till 
upplopp, revolt, revolution. 

Alla Åbotidningar ägnade milisstrejken stor uppmärk
samhet; Arbetets hela nummer den 19 december är fyllt 
av den. Inställningen divergerar förstås. Medan borgartid
ningarna vältrar hela skulden på "de röda banditerna" 
försöker arbetarbladen vältra den över de vita makthavar-
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na, som 1 sm envisa omedgörlighet provocerade massorna 
till våldsamheter. 

Men upprörda röster förekom också på socialistiskt håll. 
Redan under storstrejken hade Boldt och Eklund protes
terat i Arbetet mot de våldsdåd som då begicks. Den 19 
december protesterade Eklund i en lång och upprörd insän
dare inte bara mot plundringarna under milisstrejken utan 
också mot denna som kampmetod. Aven Sosialisti tog myck
et skarpt avstånd från det skedda, inte minst i ett långt re
portage den 19 december från en av plundringsnätterna un
der den expressiva rubriken Häpeä ... häpeä ... hä
peä ... Detta gav för övrigt upphov till en bitter kon
flikt med tidningens huvudredaktör, Kalle Tähtelä, som 
därmed hade avslöjat sig som moderat socialdemokrat och 
som den revolutionära majoriteten bland Åboarbetarna där
för ville avlägsna från tidningen. Konflikten skildras både i 
tidningen själv och i Wiiks dagboksanteckningar. Av de 
senare framgår bl.a. att de moderata socialdemokraterna 
i Åbo försökte förmå partiledningen att företa en utrens
ning inom arbetarrörelsen i staden. Det visade sig dock, 
att de själv inte räknade med mer än ca 2 000 anhängare, 
medan de organiserade arbetarna i staden sammanlagt upp
gick till 17 000. Under sådana förhållanden var en utrens
ning självklart en omöjlighet. 

Vid Arbetet åstadkom Lundbergs utnämning till milis
chef stora förändringar. Lundberg själv lämnade tidningen 
och efterträddes som redaktör av Axel Åhlström och som 
ekonom av typografen Mauritz Engberg. Avskedet var 
kanske inte avsett att bli för evigt, men det blev så. Själv 
fick Lundberg snart många nya titlar: "rosvopäällikkö", 
Åbodiktatorn m.m. 

Professor Jorpes säger i sitt redan i annat sammanhang 
citerade brev till författaren av denna bok, att han för sin 
del hade blivit överraskad när han fick veta, att Lundberg 
hade "ansett sig tvungen att ta hand om busgänget i Åbo, 
Finlands kanske svåraste förvildade arbetarungdom". Han 
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hade också, säger han, fått det intrycket, att Lundberg 
"tog polismästarbefattningen mindre för att utöva 'prole
tariatets diktatur' än för att hålla ordning och reda på 
schacket på röda sidan i Åbo. Åtminstone blev det för alla 
snart uppenbart att det gjorde han mycket bra". 

Jorpes studerade under första världskriget medicin vid 
Helsingfors universitet och följde sannolikt inte så noga 
med vad som hände i Åbo. Hans uttalande är också till 
nästan alla delar oriktigt, men kan bra tjäna som utgångs
punkt för ett resonemang kring "fallet Lundberg". Det sä
ger oss, vilken uppfattning många av Lundbergs vänner 
hyste om honom och vilka slutsatser de drog om hans re
volutionära engagemang på basen därav. 

Går vi till källorna, märker vi dock att vännerna trod
de fel. William Lundberg blev m.a.o. inte "Åbo stads dik
tator" därför att han drevs av några ambitioner att hålla 
styr på stadens ligister - fastän detta nog kan ha varit 
ett delmotiv - utan därför att han var revolutionär och 
ville göra en revolutionär insats. Redan Arbetet ger i sina 
notiser om milisstrejken ganska klart besked på den punk
ten, men de avgörande bevisen hittar vi i Wiiks dagboks
anteckningar, som en del tidningsnotiser dessutom bestyr
ker. Här ser vi, vilken febril aktivitet Lundberg vid denna 
tid utvecklade, hur han reser till Helsingfors "för att be 
oss göra revolution" och håller brandtal för röda gardet i 
Folkets hus (12. 12); hur han i slutet av året reser till Pet
rograd för att skaffa Åbo vapen och spannmål, Wiik träf
fade honom personligen där (28. 12); hur man försöker 
få honom petad från milischefsposten, därför att han har 
för stort inflytande över de också annars alldeles tillräck
ligt brandradikala åboarbetarna (10. 1). 

Något tvivel om att Lundberg var ute i revolutionära 
ärenden råder alltså inte. Att han hade blivit revolutionär 
är väl inte heller särskilt överraskande. Han hade redan i 
mycket unga år hamnat i en utpräglat radikal kamratkrets 
och genom sitt arbete vid tidningen stått i en evig korseld 
av inflytelser från idebesatta intellektuella. De hade kanske 
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inte direkt ivrat för en samhällsomvandling genom en väp
nad revolution, men heller aldrig direkt tagit avstånd från 
tanken, att den i en given situation skulle kunna ske i den 
formen. Nu förelåg enligt Lundbergs åsikt denna situation. 
Detta ser vi bland annat av det tal han höll vid kommunal
organisationens möte den 4 januari 1918. Läget ute i Europa 
pekade tydligt på allmän revolution, framhöll han, den re
volution vi gick in för i vårt eget land skulle därför ses 
som en del av en allmän tidsströmning. 

Lundberg var dessutom en typisk handlingsmänniska, 
utrustad med ett rastlöst verksamhetsbegär. Sådana ser i 
handlingen som sådan den bästa och effektivaste lösningen 
av alla problem, och slår de sig på politik - särskilt om de 
gör det i oroliga tider - aktiveras de ofta i radikal riktning. 
"Där sitter de ruttna lantdagsgubbarna bara och dricker kaf
fe och pratar skit". Det är en uppretad och besviken Lund
bergs ord till Anna Wiik efter ett besök på ständerhu
set någon av de upprörda veckorna före inbördeskriget. 
I takt med den egna brusande aktiviteten växer föraktet 
för de obeslutsamma och handlingsförlamade. 

I sin bok I revolutionsland säger Carl Lindhagen, som 
under sin resa i Finland år 1918 var i tillfälle att tala med 
flera ledare på den röda sidan, att man fortfarande inte 
var helt klar över, vad som hade drivit fram revolutionen. 
".Ännu de sista ögonblicken före inbördeskrigets utbrott 
trodde man nog icke på den röda sidan, att det skulle kom
ma så snart". Och litet längre fram tillägger han: "Inför 
den spända situationen gav den socialdemokratiska led
ningen slutligen vika. Det sades, att bakom beslutet stod 
främst det röda Åbo, som krävde revolution". 

Kanske är detta något tillspetsat, men en viss sanning 
kan det ligga i det. I sina dagboksanteckningar säger Wiik 
den 19 januari 1918 bl.a. att Lundberg, som jämte Ojala 
var inrest till ett partirådsmöte i Helsingfors mycket beskt 
hade uttalat sig om partiledningen och lantdagsgruppen, för 
att de inte önskade revolution. I Åbo hade man bildat en 
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grupp som kallade sig kommunarderna - tydligen efter 
mönster från Pariskommunen - och som hade utarbetat 
ett revolutionsmanifest, där planer för regeringens, admi
nistrationens och domstolarnas omorganisering redan var 
färdigt uppskisserade. "Vi går allena till revolution om ej 
ni", säger Lundberg. 

I varje fall var man som synes beredd på en aktion i 
Åbo. Detta förklarar väl också, varför hela revolutions
perioden där förflöt så lugnt och i så påfallande ordnade 
förhållanden, vilket är så mycket märkligare som staden 
tidigare hade varit den oroligaste i hela landet och tydli
gen hade rätt talrika och svårregerliga element. Man kan 
alltså säga, att Åbo tvärtemot vad man skulle ha haft skäl 
att vänta sig, genomförde slutfasen av sin egen privata lilla 
revolution i märkligt anständiga former. 

Men låt oss återvända till Carl Lindhagen och I revolu
tionsland, som egentligen handlar om två skilda resor. Un
der den första, som mer gällde Petrograd än Finland och 
företogs före inbördeskriget, besökte Lindhagen på åter
resan också vår huvudstad och hade då ett längre samtal 
med "chefen för livsmedelsanskaffningen i Helsingfors". 
På basen av detta samtal trodde han sig kunna dra den 
slutsatsen, att livsmedelssituationen inte var värre i Finland 
än i Sverige. Nu är det ju känt, att den var mycket svår 
också där, men man undrar i alla fall om Lindhagen fick 
en helt riktig bild av läget. Åtskilligt tyder nämligen på, 
att livsmedelssituationen i Helsingfors var åtminstone nå
got bättre än i övriga städer i södra Finland. Under sitt 
samtal med Wiik vid partirådsmötet den 19 januari fram
höll sålunda Lundberg bittert, hur man svalt i Åbo medan 
senaten var klok nog att ge helsingforsarna full ranson på 
brödkorten. Läget förvärrades dessutom hela tiden. Den 
15 januari skriver Mörn i ett I marginalen-kåseri: 

Finlands lantdag beslöt natten mot senaste söndag ge borgarsena
ten obegränsade fullmakter i ordningsfrågan. D.v.s. finska staten be
viljade borgarna 12 miljoner mark att användas till vapen och am-
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munmon mot det numera för varje dag brödlösare vordna finska 
proletariatet. Sådant är ''läget" för närvarande. 

Brödet är slut på arbetarens bord. Detta är numera ingen fras. 
Tusenden [i] arbetarhem saknar dessa dagar en bit bröd att sätta i 
munnen. Det är hämska uppgifter, men icke dess mindre sanna. Till 
exempel Åbo fick senaste vecka nästan ingenting i brödväg. Det var 
hämskt att skåda "kriget" utanför brödförsäljningarna. Gråtande ar
betarkvinnor i tusental kämpade en förtvivlad kamp i kölden för att 
om möjligt undantränga någon svagare, av hungern mera utmattad, 
och själv komma in i butiken medan det ännu fanns någon kaka 
kvar. På lördagen såg man massor av vettskrämda arbetarhustrur 
löpa från kö till kö, med handen full av brödkort för att om möj
ligt upptäcka en plats varest utsikt att få något med förefanns. Men 
allestans var det lika. Det låg revolt i luften - åtminstone föreföll 
det undertecknad så. Dc vid dörren posterade miliserna saknade över
taget över den hungriga massan, som överhopade dem med okvä
dingsord och gjorde våldsamma ansatser att oberoende av ordnings
följd komma in i butikerna. Men de flesta blev utan, bland dem un
dertecknad med familj, som de senaste dagarna prövat att leva på -
brödkort. 

Nåja, vad annat är att vänta. Brödet måste ta slut med den nu-
varande livsmedelspolitiken. Bönderna gräver ned spannmålen under 
snödrivorna i skogen under senatens och borgarklassens livliga bi
fall. Man har en gång beslutit att arbetarna, som inte själva äger 
några möjligheter producera mat, skall svältas ut och därmed basta. 
Följderna ger man f-n i våld. 

Men tragisk värkar brådskan med ordningsmakten. Man tycks på 
håll som vederbör vara underkunnig om följderna av utsvältnings
politiken. De 12 miljonerna till bly skall göra vad man äljest sak
nar såväl styrka som mod till: att slå ned de hungriga när de på 
allvar börjar göra anspråk på bröd. 

Men låt oss icke ondgöras! L å tom oss i stället använda våra kr af
ter till att göra oss i ordning. Den avgörande drabbningen står för 
dörren - måste stå för dörren om vi vill eller eJ. 

Att artiklar och kåserier av denna typ innehöll våldsam
ma överdrifter behöver knappast påpekas. De tusentals 
gråtande arbetarkvinnorna kan sannolikt reduceras till någ
ra tiotal, det blir ansenliga folkhopar redan därav. säker
ligen gör man klokt i att inte heller sätta alltför stark till
tro till i snödrivorna nergrävd spannmål och liknande. Vad 
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man däremot knappast behöver tvivla på är artikelns hu
vudtema, d.v.s. hungern, och den blev väl slutligen en av 
de starkast bidragande orsakerna till det inbördeskrig som 
snart följde. 

l det föregående har så mycket ordats om aktiviteten på 
den röda sidan, att det kanske har gett en något snedvri
den bild av det händelseförlopp som ledde till detta krig. 
Aktiviteten var ju lika stark på den andra sidan, och varde
ra gick till aktion med en samtidighet som verkar förbryl
lande. Vi skall emellertid inte här ingå på detta. 

Vad vi däremot innan vi avslutar detta kapitel måste 
ägna några ord är den händelse, som åstadkom den slutli
ga brytningen mellan borgare och socialdemokrater, näm
ligen självständighetsförklaringen av den 6 december. Vid 
omröstningen om denna i lantdagen lade som känt social
demokraterna ned sina röster, vilket gav upphov till en 
nästan halvsekellång myt om det socialdemokratiska fos
terlandsförräderiet. Modern historieforskning har avlivat 
denna myt och ådagalagt, att det var socialdemokraterna 
som vid sidan av de s.k. självständighetsmännen under hela 
året ivrigast arbetade för denna självständighet. Att de se
dan trots allt inte röstade för den, berodde på att den i de
ras tycke - för att uttrycka det förenklat men därför 
knappast oriktigt - proklamerades på ett för Rysslands 
nya makthavare kränkande sätt. För den borgerliga allmän
heten spelade emellertid socialdemokraternas egna motive
ringar ingen roll, inför den hade de en gång för alla doku
menterat sig som förrädare, och det avgjorde också inställ
ningen till dem under det inbördeskrig som snart följde. 

Det politiska händelseförlopp som ledde till detta krig, 
har i denna framställning fått en undanskymd plats, och 
orsakerna till detta har redan inledningsvis angetts. Det bör 
dock framhållas, att rikspolitiken ingalunda lyste med sin 
frånvaro i Arbetets spalter, och som prov på hur den be
handlades där skall en artikel av Wiik anföras. Den ingick 
den 22 september under rubriken Finlands självständighet 
och är intressant inte minst därför, att den klart konturerar 
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en socialistisk målsättning inte bara för våra egna självstän
dighetssträvanden utan också allmänt taget. Att denna mål
sättning var en annan än den borgerliga, säger den tydligt 
ut. Den nationella självständigheten bör eftersträvas, häv
dar den, men inte som självändamål, utan som ett led i en 
större befrielseprocess, som i sista hand syftar till en ny in
ternationell ordning. Det som hägrade för Wiik liksom för 
hela vår dåtida socialdemokrati var inte ett självständigt 
fosterland a v b o r g e r l i g t y p, och från den synpunkten 
var naturligtvis den borgerliga misstron mot dem motive
rad. Det som hägrade för dem var i sista hand inte ens en 
nationell utan en global vision: 

Sålunda är det socialdemokratiska partiet det enda parti, som i 
värkligheten sökt och söker genomföra vårt folks krav på en själv
ständig ställning bland nationerna. När vi så gör, vet vi oss handla 
i samförstånd med de klassmedvetna arbetarna i alla land och även 
med våra ryska kamrater. Frigöres vårt folk från beroendet av den 
ryska imperialistiska storborgarklassen, så är detta att hälsas med 
glädje både från synpunkten av vårt äget folks bästa och med hän
syn till proletariatets internationella frihetssträvanden. När i en 
framtid socialismens världsrike grundas på det kapitalistiska sam
hällets ruiner och gränserna mellan nationer och folk faller bort -
då skall också Finlands folk ingå som en lem i mänsklighetens sto
ra, fri a broderskap. 
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När Arbetet utkom med sitt första nummer år 1918 var 
det som en till både utseende och format helt förändrad tid
ning. Den trycktes nu på Polytypos, vilket förklarar den 
förändrade typografin. Formatet, som var betydligt större 
än förut, var en eftergift åt läsarna. I ett litet kåseri skäm
tar redaktörerna välvilligt med dessa över deras behov av 
omslagspapper, men en liten förargelse skymtar nog bakom 
välviljan. Det skulle snart visa sig, att inte heller förflytt
ningen medförde så stora förbättringar som man hade hop
pats. Tryck- och ombrytningsfelen - särskilt de senare -
är fortfarande irriterande många. 

Trots det otympligt stora formatet gör tidningen dock 
nu ett betydligt trevligare intryck än under året närmast 
före. Man märker, att den sköts med betydligt större om
sorg än förr och att dess yttre utstyrsel ägnas ett påtagligt 
intresse. Att det är Axel Åhlström som har börjat odla sina 
redaktörstalanger är tämligen uppenbart. 

A v en Anmälan för det kommande året som ingick i tid
ningen den 29 december 1917 framgår, att inte bara Åhl
ström utan också Mörn nu hade knutits till tidningen som 
fast redaktör. Som huvudredaktör anmäls fortfarande Wiik, 
och han skrev också de flesta ledarna fram till kriget. Se
dan försvann han emellertid helt ur tidningen, och efter 
detta blev Åhlström sannolikt huvudredaktör, fastän det 
aldrig sägs officiellt någonstans. Att han fortfarande var 
alltför politiskt oerfaren och orutinerad för att bli en full-
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i januari 1914 
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god ersättare för Wiik som ledarskribent märks dock rätt 
tydligt; den auktoritativa tyngden hos Arbetets ledare för
svann med Wiik. Småningom började tidningen också allt
för mycket präglas av Gunnar Mörn, som var äldre än Åhl
ström både till åren och på redaktionen och därför gjorde 
vad han ville. Han blev snart svårt angripen av revolu
tionsfebern, och det fick trista konsekvenser för tidningen. 
Att man kan vara radikal på mycket olika sätt åskådlig
gör Arbetets två redaktörer med utomordentlig tydlighet 
i dess egna spalter. 

Tidningens första nummer, daterat den 3 januari, domi
neras annars av Finlands Svenska Arbetarförbunds kon
gress, som hade försiggått vid årsskiftet och trots de upp
rörda tidsförhållandena hade präglats av en positiv stäm
ning. Den svenska rörelsen befann sig också i så stark ex
pansion, att man hade all anledning att se ljust på fram
tiden och att smida planer för denna framtids behov. Till 
planerna hörde bl.a. beslutet, att så snart förhållandena 
medgav överflytta Arbetet till Helsingfors. Bakom detta 
beslut låg säkert en önskan att få tidningen under förbunds-

20 
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ledningens omedelbara kontroll. Att dessa planer hade dykt 
upp redan på våren ser vi för resten av ett brev till Wiik 
från Lundberg38), som meddelar att man ifall av en flytt
ning inte kunde räkna på honom annat än som lokal annons
upptagare. Han började hellre "arbeta igen" - vilket väl i 
detta fall hade betytt en återgång till järnsvarven - än han 
lämnade Åbo. 

På anhållan av Åborepresentanterna upptogs milisstrej
ken i Åbo till behandling på kongressen. Frågan inleddes 
av Janne Ojala och diskussionen blev livlig. Strejken för
dömdes inte i princip, men flera talare framhöll, att plund
ringarna trots allt på något sätt borde ha förhindrats. Dessa 
synpunkter framhölls också i den resolution i frågan som 
kongressen slutligen antog. 

Resolutionen speglar dock knappast någon enhällig opi
nion på kongressen. Många av kongressdeltagarna, särskilt 
bland de unga och nya, var fyllda av revolutionär iver och 
mer än villiga att överse med mångt och mycket39). Åbo
representanterna själva bidrog säkert också till att motvin
den delvis förbyttes i medvind. "Anarkistiska och glada" 
- för att tala med Mörn - var de redan när de tågade in 
i kongressrummet med Svarte Jean och långe agitatorn 
W ennström i spetsen, och det goda humöret höll i sig kon
gressen igenom. Mörn som ägnar hela sitt I marginalen-kå
seri den 10 januari åt kongressen, säger: 

Det kan inte förnekas att det vid detta tillfälle hade sin lilla piff 
att vara från Åbo. Milissträjken, fönsterinslagningarna, den omsorgs
fulla inramningen av butikerna i Aurastaden med ty åtföljande 
lantdagsförhandlingar, borgarnas nödrop och mcnschevikernas moral
kakor m.m. hade gjort sitt till. Man nära nog tittade på oss som 
på ett särskilt slags socialister, visserligen med mindre skrämsel än 
man skulle ha gjort det om vi hade trätt in på ett Marthamöte i 
huvudstaden, men ändå. Ty, det finns saker som ser värre ut på av
stånd än på nära håll. Vilket förklarar en del av problemet. 

Omedelbart efter kongressen höll ungdomsklubben i Hel
singfors nyårsvaka, till vilken kongressdeltagarna hade in-
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bjudits. De flesta hade också accepterat inbjudan, bland 
dem alla åborepresentanterna. Det blev alla festers fest, om 
man får tro Mörn, och ungefär detsamma säger signaturen 
Ungkarl som skrev om den i Till Storms februarinummer. 
Förklaringen är till dels enkel nog: helsingforsarna hade på 
något underligt sätt lyckats trolla fram en riklig förpläg
nad, bestående av gröt, te och bröd, och mer behövdes det 
inte för att feststämningen skulle flamma upp i högan sky 
bland hungriga människor. En extra tillgång var tydligen 
också åboborna. "Till stämningens högtryck", heter det i 
Till Storms, "bidrog i icke ringa mån Åbo-gästerna, som 
förde med sig en våldsam fläkt av den oregerlighetens anda, 
som i detta nu torde sväva över deras stad". 

Också Anna Wiik har personligen berättat om den egen
domliga glädjeyran vid denna fest, som - det bör kanske 
nämnas - var helt spritfri, och om åbobornas electrifie
rande inflytande på dess stämning. Det är sådant man ef
teråt, när man ser det mot en efterföljande tragedis mörka 
bakgrund, brukar tolka som en av förhandsaningar upp
skruvad exaltation. Annars kan väl den glada vitaliteten, 
särskilt hos åboborna gott förklaras som ett utflöde ur det 
starka tidsengagemanget och en därur framsprungen helt 
ny stolthet och självkänsla. 

För den politiskt yrvakna Mörn tog sig dessa känslor de 
mest översvallande uttryck. Den 24 januari, då man redan 
hade nåtts av bud om en del sammanstötningar i Viborgs
trakten, skrev han i ett marginal-kåseri: 

Annars kunde man utropa med förra talaren: Ser ni mina herrar, 
vi lever i tidevarvet! I Wiborg är kriget i full låga. Det är litet 
preludium till proletärkriget. Klasskampen tar sig skoningslösa och 
hårda uttryck. Leve kämparna för proletariatets frigörelse. Hade jag 
ett gammalt muskedunder och låge jag på de viborgska vallarna 
skulle jag med glatt mod fyra av mot det fallfärdiga kapitalistiska 
dårhuset. 

Det är nästan fröjdefullt att leva, ja, jag tycker att man knappt 
är förtjänt av att få vara med om denna historiska tid. 

Om man väntar en liten tid kommer de så rysliga Åbohändelserna 
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att förblekna till rena bagateller. - Den som ryser, flir gärna ry
sa! Den är inte bättre värd. 

Vi, som har rent samvete, tar en extra morgonsling i glädjen. 

Följande dag citerade Åbo Underrättelser detta avsnitt 
ur Mörns kåseri och kommenterade det på följande sätt: 

Herr Mörns bildningsgrad - han har utom folkskola besökt 
klockare- och orgelnistskola - är ju icke slidan, att man flir begä
ra alltför mycket av honom som publicist, särskilt som hans skrift
ställeri ju redan länge uppvisat rent sjukliga drag. Men han kan ic
ke betraktas som ansvarslös för den stämning han försöker uppam
ma bland sina läsare. Han st:ir fullt därför. Inga försök att en dag, 
då kanske detta olyckliga lands öden ljusnat, tv?! sina händer skola 
lyckas för denne av uppenbart ond vilja uppfyllda framfusing, till
hörande den föraktliga typ Branting så väl karaktäriserat på tal om 
kommunen 1871. 

Detta låter som ett öppet hot, och i själva verket var det 
en dödsdom. Men det visste inte Mörn, och också om han 
hade vetat hade det knappast betytt något, eftersom han 
helt behärskades av sina paranoida stämningar och dessutom 
inte ett ögonblick tvivlade på de rödas seger. Hans vilja 
var nog inte så ond som Åbo förgrymmade borgare gärna 
inbillade sig, det var bara hans sunda förnuft och själsliga 
balans som inte stod rycken inför tidens händelser. I det 
avseendet skilde han sig inte från otaliga andra, men hans 
publicistiska verksamhet gjorde honom så mycket mer syn
bar än de flesta. Det nyss anförda citatet hör dock inte till 
hans värsta förlöpningar, och man tycker nog att kommen
taren är i överkant hård. Men senare - särskilt under feb
ruari då stämningen bland de röda ännu var starkt opti
mistisk - skrev han ett och annat som knappast låter sig 
försvara och som gör det svårt att gendriva de borgerligas 
anklagelser mot Arbetet om upphetsande skrivsätt. 

Samtidigt är det dock skäl att framhålla, att det inte 
var Mörn som präglade tidningens allmänna hållning och 
stil utan Åhlström, som vid denna tid visserligen var lika 
radikal, men som gav sin radikalism helt andra uttryck. 
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Gunnar Mörn 

Det var väl bara så att ingen märkte det; i alla samman

hang är det ju det utmanande och aparta som tilldrar sig 

den största uppmärksamheten. Ingen märkte kanske, att 

benämningen slaktare på motståndaren, som flitigt hade 

använts också i Arbetet år 1917, försvann ur tidningens 

redaktionella material under kriget och inte heller förekom 

hos andra medarbetare än Mörn. I frontrapporterna används 

benämningen vitgardister. Åhlströms ledare, som nog ibland 

kunde vara rätt skarpa i tonen, undviker konsekvent råa 

och utmanande uttryck. 

Vad man däremot med fog kan anklaga Arbetet för är 

dess vid denna tid rätt våldsamma önsketänkande och verk

lighetsflykt. Alla små rapporter om oroligheter någonstans 

i Europa slogs upp på första sidan under sammelrubriken 

Världsrevolutionen, till på köpet i jättebokstäver över he

la sidan. In i det sista försökte man alltså se den egna lilla 

konflikten ur ett allmäneuropeiskt perspektiv, som kanske 

inte i och för sig var oriktigt men våldsamt överdrivet. In 

i det sista var också alla frontrapporter starkt optimistiska 

(vilket dock inte var tidningens fel). Alla rykten om krigs-
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olust och liknande företeelser på motståndarsidan noterades 
noggrant och var ofta rätt kuriösa. Vi får t. ex. veta, att 
de vita ådagalade en usel skjutförmåga genom att ofta skju
ta i luften. Förklaringen: det var tvångsrekryterade arbe
tare som inte ville skjuta på sina klassbröder! Också alle
handa rykten om vita grymheter noterades påpassligt, låt 
vara att de inte i allmänhet gavs någon iögonfallande pla
cering eller ens utbroderades särskilt mycket. Under sin 
resa i Finland konstaterade för övrigt Lindhagen, hur gär
na de röda talade om de vitas grymheter och kommenterar 
detta på följande sätt: 

I finska inbördeskriget göres samma iakttagelse som i världskri
get. Båda parterna tala mest om varandras grymheter men sällan om 
sina egna. På detta sätt blir det naturligtvis aldrig slut på grymhe
terna, utan de öka oavlåtligt i mån av det sålunda stegrade hatet 
och den ömsesidiga uppfattningen att man å motsidan ej ger någon 
pardon och därför ej själv behöver giva sådan ... 

Arbetet förteg emellertid inte heller den egna sidans grym
heter och den tog bestämt avstånd ifrån dem. Mordet på 
lantdagsmannen A. Mikkola-ett av de första på den röda 
sidan som väckte allmän uppmärksamhet - kommenteras 
i Arbetet den 5 februari på bland annat följande sätt: 

De närmare omständigheterna vid häradshövding Mikkolas mör
dande må ha varit vilka som hälst, så är händelsen dock djupt upp
rörande. Den är ett uttryck för den starka personliga ovilja M. ådra
git sig genom sin arbetarfientliga politik, men det kan ej gagna ar
betarklassens sak att enskilda arbetare eller andra tar sig före att 
göra kort process med arbetarklassens fiender, lika litet som den meto
den skulle kunna föra vår sak framåt om dödsdomarna fattades i 
organisationernas namn ... 

V ad man kanske i någon mån saknar i denna och andra 
liknande protester är den äkta upprördhetens ton. Den kan 
vi i stället höra i Boldts tal vid en friluftsfest den 3 mars, 
återgivet i Arbetet den 7 mars (hänsyftningarna på sol
fanan och korsfanan återgår på talets starkt symboliska 
grundtema): 
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Ett moln ser jag - jag vill ej fördölja det - på vår horisont. 
Jag syftar på de illdåd, som begåtts i vår saks namn - det är nu 
fråga om vad vi göra, icke vad motståndarna göra. - Vid tanken 
på dessa fyllas vi av sorg och blygsel. Dc få icke upprepas. Vi, som 
kämpa för höga ideal, för resandet av ett rättfärdighetens rike fam
nande alla, vi måste hålla solfan an ren och ofläckad, solfanan, kors
fanan - dödens och l i v e t s symbol 

Den ovärldsliga idealism som talar ur ord sådana som 
dessa, var väl nog i hög grad "Boldtska", men det fanns 
också andra som höll en högspänd ton i tidningen, inte 
minst huvudredaktören som trots tappra försök att hålla 
sig på jorden oft<J. svävade ut i en rymd av den blåaste idea
lism. Den 29 januari säger han i sin ledare, Uppgörelsens 
timma, bland annat följande: 

Idealsamhället, det drömmer vi oss till, men det skapar vi ej, har 
aldrig tänkt på att skapa. Men en för det arbetande folket lyckli
gue samfundsordning, det är vad vi strävat till, en samfunC!sord
ning, där arbetet och varje dess utövare åtnjuter det värde hans för 
samhälle och medmänniskor nyttiga värksamhet berättigar honom 
till. Och detta skall vi väl äntligen i någon mån närma oss. 

Det är dock ett medvetande, som skänker kamplust och segerviss
het, att veta sig stå i den armes strid, som oavvisligen har rätten 
och framtiden framför sig. 

Mycket återstår ännu att göra, men redan nu kan vi med hopp
fullhet och med glädje i hågen se framtiden an. Våra arbetararme
er går f ram till seger och dem kan ingen makt längre h e j da. 

Vem är det som bygger dammar för floden på dess väg mot ha
vet? 

Också för Åhlström var alltså det som hände i slutet av 
januari en källa till glädje, men i motsats till Mörn upplev
de han det knappast ännu som ett krig utan som något slags 
ideell kraftmätning, ur vilken den länge väntade samhälls
omvandlingen skulle växa fram som en ny tids Fågel Fenix. 
Samma dag kåserar han under signaturen Leonard: 

I DAG 

skiner solen. Det är - mitt i vintern - vår i luften. Det droppar 
från taken och den solglittrande snön får en hård skorpa. 
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Människorna går omkring och är storögda. Dem leker troligen i 
hågen Å. U :s undrande fråga för ett par dagar sedan: "Antiparla
mentarism - och vad sedan?" 

Vad sedan? Det är spörsmålet. För borgarna. För arbetarna är 
ställningen i allmänhet ganska klar. För de tar dagen som den sol
glittrande vårdag en mild natur låtit den bli. Ty de känner det i 
dubbel bemärkelse som vår. Länge har förtryckets vinter varat. Dc 
kan ej annat än känna jubel i hågen, när en gång en ljusare tid 
synes gry. 

Men också arbetarna erfar denna vårdag vissa bekymmer. Skall 
denna frigörelse ej vinnas med mindre än utgjutaodet av broderblod? 
Skall värkligen män av vårt eget kött och blod ställa upp mot de 
sina? Har de så kunnat låta sig föras bakom ljuset av det bedrägliga 
talet av dem, som tagit till sin uppgift att bekämpa den framträng
ande arbetarklassen, att de värkligen skall gå med vapen i hand 
mot ägna bröder? 

När detta skrevs var kriget visserligen redan ett faktum, 
men i Åbo var det lugnt och därav kom sig kanske att det 
ännu kunde betraktas ur önsketänkandets perspektiv i ett 
overkligt futurum. Senare, när detta inte längre lät sig gö
ra, berusade han sig med en våldsam entusiasm över själva 
saken och de reformer - t.ex. dödsstraffets avskaffande 
och torparfrigörelsen - revolutionsregeringen genomförde. 
Den 2 februari förkunnar Arbetet under jätterubriken 
Världsrevolutionen, att revolution hade utbrutit i Tyskland, 
att stark revolutionär stämning rådde också i Norge och 
att Englands arbetare hade gett Rysslands bolsjeviker sitt 
stöd. Allt detta inspirerade Åhlström till en ledare, som 
han kallade Branden och vari han försökte se vårt eget in
bördeskrig ur detta allmänt revolutionära perspektiv. Det 
var, erkänner han, "råare, mer barbariskt än världskriget", 
men 

Under allt detta elände vill hjärtat samtidigt sprängas av glädje, 
då man besinnar vad dessa dagar dock innebär för det arbetande 
folket. Se blott på de storslagna, de oerhörda omdaningar, som re
dan nu skett i vårt land. Torparnas befrielse till exempel. Vilken 
epokgörande betydelse har icke den? Dess betydelse kan icke upp
skattas i detta ögonblick av andra än dem frigörelsen rör. Men för 
dem är detta livets största stund. 
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Vi borde alla vara medvetna om att vi nu - trots det förödande 
broderkriget - dock upplever några av historiens högtidsstunder. 

Den 19 februari - för att ta ytterligare ett exempel -
utreder Åhlström i sin ledare, skillnaden, olikheterna mel
lan världskriget och "vårt klasskrig" och gör sig till tolk 
för åsikter som går igen ännu den dag i dag. Det är kort 
sagt skillnad på krig och krig, socialisterna är i sig freds
vänner, men det hindrar dem inte från att gilla klasskriget. 
Från detta kommer han småningom över till skillnaden 
mellan vita och röda som bland annat består i, att de förra 
inte vet vad de kämpar för, medan de senare gör det. "Däri 
ligger deras styrka. Och sådana skaror k a n ej lida neder
lag, de kan blott segra. Med sådana skaror kan man vinna 
världen". 

Detta låter inte vidare realistiskt vare sig i det ena eller 
andra avseendet, men det skrevs i februari då stämningen 
bland de röda ännu var hög, och det förklarar väl en del. 
Mycket förklaras väl också av att det skrevs i Åbo, där man 
levde långt bakom alla fronter i en lugn och fredlig värld 
och där ingen brutal verklighet krossade entusiasmen och 
illusionerna. 

Liksom överallt i södra Finland övertog de röda makten 
i Åbo den 28 januari. Det skedde i mycket lugna former. 
Föregående dag berättar Arbetet i sitt nummer av den 29 
januari, hade kretsstyrelsen, kommunalorganisationens sty
relse, revolutionära kommitten och Röda gardets krets- och 
lokalstaber sammankommit till ett möte, där man hade till
satt de organ, som skulle leda revolutionen i Åbokretsen och 
i Åbo stad. På morgonen den 28 januari tog man järnvägen 
och telegrafen i besittning, likaså Finlands Bank och alla 
privatbanker. I en separatnotis berättas dessutom om redan 
utnämnda "kommissarier", R.V. Österman för länsstyrelsen, 
W.J. Borg för Finlands Bank, K.G. Laiho för järnvägen och 
A. W allenius för posten. I ett upprop i samma dags tidning, 
Till Åbo stads befolkning, utfärdat av Åbo Revolutionära 
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Komite, redogörs för förbud och bestämmelser som samti
digt trätt i kraft. Ingen utom Röda gardet och medlemmar
na i arbetarnas revolutionära styrelser ägde rätt att bära 
vapen. "Alla slags illdåd, röverier, livsmedelsplundringar 
eller annat tillägnande av annans ägendom ävensom varje 
slags störande av ordningen" förbjöds och skulle, heter det, 
"dömas av revolutionsdomstolen med revolutionstidens he
la stränghet". Utegångsförbud stadgades mellan kl. 9 em och 
5 fm. slutligen uppmanades alla arbetare, som inte direkt 
berördes av revolutionen att lugnt fortsätta med sitt arbete, 
samtidigt som alla arbetsgivare på det strängaste förbjöds 
att stänga arbetsplatserna eller på något sätt bojkotta sina 
arbetare. 

I Åbo rådde fullkomligt lugn, säger också Åhlström i 
sitt redan citerade kåseri den 29 januari. Detsamma säger 
Mooses Lehtinen i sina minnesanteckningar. Rödgardister 
som skulle till fronten sågs vandra längs gatorna, annars 
var det tyst och stilla. Också i fortsättningen förblev Åbo 
en lugn och tyst stad, präglad av en för tidsförhållandena 
påfallande god ordning. Att det förekom skottlossning i
bland om nätterna, är de borgerliga tidningarna i sina efter
reportage av krigstiden noga med att framhålla, men det 
är också nästan allt de har att anföra. 

En i yttre mening god ordning behöver emellertid inte 
utesluta våld och terror. Särskilt i början av kriget förekom 
i Åbo liksom annorstädes häktningar och husvisitationer 
som säkert väckte stark ängslan och oro. Med de tidigare 
erfarenheter Åbo borgare hade av både storstrejker och 
milisstrejker, är det kanske inte heller så underligt, om mån
ga av dem levde i tron att deras dagar var räknade. Den 
rikssvenska skådespelaren Åke Claesson, som vid denna tid 
var anställd vid Åbo svenska teater, har i sin memoarbok 
Offentliga nöjen ägnat ett kapitel åt sina minnen från in
bördeskrigets Åbo och återger i detta en liten tidsbild, som 
säkerligen var ganska typisk. Vi kan citera ordagrant: 

En kväll hade jag glömt mig kvar hos en bankdirektörsfamilj, där 
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jag var bjuden på middag. Vi hade ivrigt talat om litteratur och om 
inbördeskriget. Dc röda hade lagt beslag på banken, kört iväg per
sonalen och direktören. Tills vidare behövde dc bankens chef, varje 
dag blev han avhämtad för att ge råd och upplysningar om bankem 
skötsel. Han hade blivit hövligt behandlad, men var beredd att bli 
skjuten när som helst. 

Så snart tjänsteflickan kom in, byttes samtal: hon var "röd". Di
rektören föreföll lugn och sansad, läste filosofisk litteratur, beredde 
sig på vad som komma skulle. 

Det är nästan en fläkt av franska revolutionens aristo
krater över denna scen. Claesson glömmer dock att nämna, 
att det inte hände bankdirektören någonting. Men det be
ror kanske på att han i sin berättelse snart helt absorberas 
av det som sedan hände. Han dröjde nämligen kvar för 
länge - det rådde ju utegångsförbud efter kl. 9 - och på 
hemvägen blev han upptäckt av en vaktpatrulL Det hände 
dock ingenting värre, än att den eskorterade honom hem 
och att han blev varnad för att göra så en gång till. "Inte 
gå ut efter klockan nio. Kan gå illa". Berättelsen andas ett 
slags häpen förvirring: det var ju helt vanliga hyggliga ar
betare, fast de bar gevär och rött band om armen! 

För att uppbalansera denna solskenshistoria berättar 
Claesson sedan en annan, som är något mörkare i färgen 
och handlar om en nattlig visit av druckna rödgardister, 
tydligen ute på jakt efter mera sprit. Särskilt skrämmande 
verkar dock inte den heller. Syndabockarna är påtagligt 
rädda och låter lätt skrämma bort sig, sannolikt därför att 
de vet att de är ute i olovliga ärenden och att det kommer 
att vankas surt efteråt, om det blir känt att de gjort sig skyl
diga till hemfridsbrott40). 

Exakt hur många personer som satt häktade i Åbo under 
den röda tiden vet vi inte, när de var som mest var de ett 
femtiotal, säger Åbo Underrättelser i ett efterreportage den 
18 april. "Häktningar och husundersökningar hörde till ord
ningen för dagen", heter det i ett annat reportage i Huf
vudstadsbladet den 8 juni, men just så vagt brukar man ut
trycka sig när man inte har fakta att komma med. Emel-
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lertid fördes också åtskilliga personer från den kringlig
gande landsbygden till Åbo och satt häktade där en längre 
eller kortare tid - ett trettiotal befriades efter det staden 
i april hade utrymts av de röda. Så paradoxalt det än låter, 
är det dock inte sagt att de satt cernerade mot sin vilja. I 
Sosialistis ledare den 12 april 1920, skriven med anledning 
av tvåårsminnet av stadens "befrielse", redogörs både sakligt 
och initierat för förhållandena i Åbo under den röda tiden, 
och här sägs att personer som häktades på andra orter i 
Åboland anhöll om att bli förda till Åbo, därför att de viss
te att de där kunde känna sig säkra, och att milisinrätt
ningen i Åbo i sådana fall var redo att hjälpa. 

Tyvärr skulle bruket att sända häktade till Åbo öka 
mordstatistiken i staden med mer än hundra procent. Den 
22 februari mördades fyra personer på Åbo begravnings
plats ett stycke utanför den egentliga staden. De mördade 
var ingenjörerna Albert von Julin, Herman Helen och Kris
tian Ström samt förvaltaren Alvar Johansson, som samma 
dag hade transporterats från Bjärnå till Åbo för förhör. 
Ingenting tyder på att någon åbobo skulle haft något med 
dessa mord att skaffa, och några sådana beskyllningar har 
väl heller inte direkt framförts. Men eftersom de mördade 
hittades inom Åbo stads område har de av Paavolainen hän
förts till mordoffren i Åbo41 ). Mördarna jagades för övrigt 
efter krigets slut i olika delar av Åboland, vilket resultera
de i nya tragedier. Den 27 juni berättar sålunda både Åbo 
Underrättelser och Hufvudstadsbladet, att man äntligen ha
de hittat mördarna. De var angelniemibor och den huvud
skyldige en fiskare, som vid anhållandet hade försökt begå 
självmord, men utan att lyckas. En av hans kumpaner hade 
dock hunnit dränka sig innan han blev anhållen. De verkli
ga mördarna hittades slutligen, där de väl genast borde ha 
sökts, nämligen i Bjärnå, varför tragedin i Angelniemi ter 
sig helt meningslös42). 

"Ingenjörsmorden" väckte självfallet våldsam uppstån
delse i Åbo och anförs i alla efterreportage som det mest 
upprörande som på det hela taget hände i staden. I Ar-
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betet omtalas de i en notis den 28 februari under rubriken 
Ett förkastligt dåd. I en artikel, Ur den röda pressen, i 
Åbo Underrättelser av den 16 april heter det bland annat, 
att denna press under krigstiden frossade i sensationer över 
de vitas grymheter, men bara i förbigående nämnde de eg
nas. Det kan därför vara skäl att nämna, att notisen om 
ingenjörsmorden i Arbetet slogs upp på första sidan, där 
notiser om vita grymheter praktiskt taget aldrig förekom, 
och att den är rätt lång och utförlig. 

Utom dessa mord nämns i de borgerliga efterreportagen 
endast ett till, nämligen ett mord på en jordbrukare från 
Reso, också han transporterad till Åbo för förhör. Han 
mördades i stadshäktet i Åbo under de upprörda dagarna 
i april, när de röda beredde sig på att lämna staden och för
hållandena inte längre var typiska för tillståndet där all
mänt taget43). I sitt efterreportage av den röda tidens Åbo 
säger också Åbo Underrättelser den 16 april: "I allmänhet 
torde det omdömet vara riktigt, att ordningen i staden un
der revolutionstiden visserligen inte var mönstergill, men 
dock relativt tillfredsställande". 

Ett liknande erkännande hittar vi för övrigt också i 
Veckans Krönika som år 1919 i en artikel under rubriken 
När Åbo blev vitt skildrar förhållandena i staden under 
den röda tiden. "Åbo hörde, det måste rättvisligen medges, 
icke till de svårast hemsökta orterna bakom fronten", he
ter det här. Vad skildringen närmast förmedlar intryck av 
är en lugn och dåsig stad: 

Dagarna formligen släpade sig fram. Man levde p& rykten och 
kannstöperier. P& segern tvivlade man ju ej, men visst var det ener
verande att dagligen matas med de lögner, som "Sosialisti" och 
"Arbetet" ständigt och jämt serverade, i synnerhet sistnämnda blad, 
som dessutom anlade en ton, vilken sökte sin like i den övriga rö
da tidningspressen och öppet manade till v&ld. Förv&nande var att 
den icke hade större framg&ng. 

Genom kurirer som passerade orten från Stockholm till 
Helsingfors fick man dock veta ett och annat, heter det i 



318 Arbetet 

fortsättningen. För övrigt samlades olika kretsar av med
borgare var på sitt håll "till överläggningar och meningsut
byten", och om dem sägs det: 

De voro oförgätliga dessa förmiddags- och eftermiddagssamman
komster i den tysta och döda staden, där den ena dagen var den 
andra lik, och m&nga glada och humoristiska moment kunde skild
ras fr :in dessa sitser. 

Samtidigt som man i Åbo samlades till dessa oförgätliga 
och glada sitsar frossade man på andra sidan fronten i 
skräckskildringar från det olyckliga Åbo. Här endast ett 
exempel, saxat ur en artikel med rubriken Nya ohyggliga 
skildringar från det blödande Finland i det rikssvenska Af
tonbladet av den 16 februari. Tidningens reporter är nere 
vid tullpaviljongen och intervjuar resande från Finland. 
Den första han vänder sig till har han ingen fröjd av, det 
är en ung man som kommer från Åbo och som säger att där 
f.n. är lugnt. Så mycket större framgång har han med en 
ung fru från Helsingfors. Hon har visserligen aldrig själv 
sett något, "jag höll mig inne så mycket som möjligt", men 
det hindrar henne inte från att låta tungan löpa: 

I Björneborg voro vi en hel vecka och där hörde jag skildringar 
s& fasansfulla, att man knappast skulle kunna sätta tro till dem, om 
man inte sett ohyggliga bevis p& sanningen därav. I denna stad träf
fade jag ocks& en del personer som kommit fr&n Åbo. 

Där hade rödgardisterna farit fram som galningar. Alla butiker 
och större lokaler ha plundrats, människor, fredliga medborgare ha 
dödats utan misskund och blod har flutit i strömmar. Aven i en
skilda hus ha banditerna trängt in och plundrat, och överallt p& ga
torna !&go kläder och annat, som banditerna tappat eller inte kun
nat släpa med sig i hastigheten. Hur det är i Åbo just nu vet jag 
inte, men man f&r hoppas att de vita lyckats bli herrar över de rö
da banditerna. Det sägs,- att det nu p& morgonen kommit ett tele
gram till bhen, att rödgardisterna utgett en ukas, att alla medbor
gare över tolv &r skola mördas, och de komma nog att sätta sma 
hotelser i verket, om ingenting inträffar som hindrar dem44)_ 

En av orsakerna till den starka oron i landet och inte 
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minst i Åbo omedelbart före inbördeskrigets utbrott var 
ju hungersnöden. Det vore därför intressant att få veta, hur 
det stod till med livsmedelsförsörjningen i staden under kri
get. Tyvärr är uppgifterna därom mycket sparsamma, åt
minstone i Arbetet. Det kan naturligtvis tydas så, att nå
gon större förbättring inte skedde. I slutet av december ha
de Lundberg rest till Petrograd bland annat för att skaffa 
staden spannmål, men några uppgifter om att han skulle 
ha lyckats går inte att uppleta. Däremot ingår då och då 
notiser i tidningen om mindre spannmålspartier som erhål
lits från olika håll inomlands. I Arbetet klagas inte heller 
över någon direkt brödbrist, däremot klagar Mörn både 
länge och högljutt över potatisbrist i artikeln Några ord i 
livsmedelsfrågan som ingick i tidningen den 19 mars. De 
två liter per person och vecka man fick på potatiskorten 
anser han vara för litet och rekommenderar därför en or
dentlig inventering av jordbrukarnas potatiskällare. 

Det finns emellertid också positivare uttalanden om sta
dens livsmedelssituation. I den redan nämnda artikeln i 
Sosialisti 1920 sägs sålunda, att det under kriget fanns rätt 
rikligt med mat i staden "med beaktande av den allmänna 
brist som då rådde, och i varje fall mer än senare under 
den vita tiden". 

Helt annorlunda låter det i Hufvudstadsbladets artikel 
den 8 juni 1918, Från upprorstidens Åbo. A v den får vi 
veta, att tillgången på livsmedel i staden var "ytterligt 
knapp, utom för de röda, som plundrade lifsmedelsförråden 
i staden och beslagtoga lifsmedelsforor från landsbygden 
samt förde dem till "Smalna", navigationsskolan, där det 
talades om formligt frosseri i mat och dryck". 

Det är emellertid inte säkert att dessa uttalanden så 
skarpt avviker från varandra som det först verkar. Mycket 
beror ju på hur man skriver. I stället för plundrade livs
medelsförråd och beslagtagna livsmedelsforor kan man 
också skriva inventering av livsmedelsförråd och beslag 
av gulaschvarutransporter till staden. Det kan nog ha bli-
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vit lite större utdelning på livsmedelskorten därigenom, 
kanske räckte det t.o.m. till en och annan fest på "Smolna". 

Att det finns skäl att ta uttrycket "ytterligt knapp" med 
en nypa salt visar oss också ett litet aktstycke från Abo. 

En dag i slutet av januari blev redaktörerna Danielsson 
och Tammelin vid Åbo Underrättelser anhållna på gatan av 
Lundberg, misstänkta för att ha utspritt hektograferade no
tisblad om revolutionen. Detta blev upptakten till en två 
veckor lång fångenskap som tillbringades i hovrättens loka
liteter i akademihuset. Den ena av redaktörerna har skild
rat den i en dagbok, som redan samma år publicerades i Vec
kans Krönika och dessutom utgavs i nytryck 1928, kanske 
för att celebrera 10-årsminnet av inbördeskriget45). 

Vad denna dagbok skildrar är den fullkomliga idyllen. 
Den formligen överflödar av måltidsbeskrivningar, och vad 
dessa i sin tur ådagalägger är, att det fanns hur mycket 
mat som helst i staden för den som bara hade pengar. Ma
ten rekvirerades mestadels från ett av stadens hotell, men 
sedan redaktörerna i sitt martyrium fått sällskap av kolle
gan Ernst von Wendt, blev de inte så sällan bjudna på mid
dagar och supeer ur dennes privata kök, och de var minst 
lika kulinariska. 

Också annars var denna fångenskap minnesvärd. Tiden 
fördrevs med kortspel, dam och rulett, fångarna fick motta 
besök o.s.v. Småningom utökades sällskapet till 16 perso
ner och då blev "cellen" något för trång, men sedan klago
mål framförts ordnades också detta och "snart ligga sex
ton häktade medborgare på golvet i hovrättens eleganta 
förmak, kaffekopparna skramla, kortlapparna smälla, det 
glada skrattet klingar åter". 

Ja, detta blev ju samtidigt en liten fånglägerskildring från 
den röda sidan. 

I början av januari vistades Borg på Nummela sanato
rium. Söndagen den 6 januari har Wiik i sin dagbok an
tecknat, att han besökt honom där. Den 15 i samma må
nad hittar vi en kort anteckning: "Talade med W.J. Borg, 
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Erik Borg Harry Borg 

som ämnar i morgon fara till Åbo för att förmana Lundberg 
och se om sina söner". 

Borg for alltså hem igen för att "förmana Lundberg". 
Uppgiften är intressant. En liten tid senare sitter nämligen 
Borg på Finlands Banks chefsstol i Åbo, sannolikt placerad 
där av Lundberg. Med sig till banken har han tagit näst
äldsta sonen Erik, som hade merkantil utbildning. Xldsta 
sonen, Harry, har gått in i Röda gardet. Tredje sonen, Willy, 
egentligen studerande vid Tekniska Högskolan i Helsing
fors, sköter någon syssla vid drätselkammaren. Där hittar 
vi också på en chefspost en högt kvalificerad person, ma
tematikern Hjalmar Eklund. Som kommissarie vid posten 
verkar Allan Wallenius, som dock snart utses till ombud för 
de röda i Sverige, dit han småningom tar sig över på under
liga vägar. Överallt i nämnder och administrativa organ 
hittar vi medlemmar ur den lilla svenska arbetarföreningen: 
Anton Höglund, Emil Fagerström, Gösta Sederström, Karl 
Hellbom, Henrik Hugg och flera andra. Detta är så mycket 
märkvärdigare som föreningens medlemmar med undantag 
av Lundberg helt hade stått på sidan om skeendet i Åbo år 
1917. Mer än en förklaring till förändringen ges knappast 

21 
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heller: William Lundberg. Det är som om han hade petat 
in sina gamla föreningskamrater i alla möjliga kommu
nala nämnder och kommitteer. Till sin närmaste man 
på polisstationen tog han också en svensk, den unga stu
denten Fritiof Sundqvist. Detta betyder inte, att svenskar
na på något sätt skulle ha dominerat den röda förvaltnin
gen i staden, utan endast att de i förhållande till sitt annars 
så ringa antal på den röda sidan är påfallande rikligt före
trädda inom den. 

Mestadels var dessa svenskars insats helt civil, men en
staka undantag fanns. Ett av dem var som nämnts Harry 
Borg, som också var den första som försvann ur kretsen. 
Han stupade i slaget vid Godby på Åland den 19 februari. 
Två andra - Janne Ojala och Alfred Karlsson - hittar 
vi under krigstiden i Tammerfors, dit de måste ha begett 
sig med någon truppsändning. Det är förstås möjligt, t.o.m. 
sannolikt att de inte var de enda åbosvenskarna som en
gagerades i själva kriget på den röda sidan, men om even
tuella andra saknas uppgifter. Det vet vi dock, att en del 
ungdomar ur den år 1917 nystartade svenska ungdomsklub
ben redan på hösten hade gått in i Röda gardet46). Att bå
de Willy Borg och hans sjuttonåriga bror Folke vid någon 
tidpunkt måste ha gjort det framgår av Borgs dagboksan
teckningar. 

År 1917 hade verksamheten inom klubben varit mycket 
livlig, men från själva krigstiden vet vi inte stort mer om 
den än att den i februari sammankom till årsmöte och val
de Erik Borg till sin ordförande47). Åhlström har senare i 
ett brev skildrat detta årsmöte och det sympatiska intryck 
Erik Borgs stillsamma allvar gjorde på honom48). Annars 
verkar inte dessa ungdomar att ha tyngts av något över
drivet allvarsgrubbeL De hade sitt stamlokus på kafe Syl
via, som var livligt frekventerat och där diskussionens vå
gor gick höga. De kallade sig huliganerna, kanske som en 
utmaning mot den borgerliga allmänbenämningen på alla 
röda49). I grunden var de sannolikt mycket beskedliga svens
ka pojkar. 
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En ung man som kom att spela en icke oväsentlig roll i 
krigstidens Åbo kan ytterligare nämnas, nämligen Erik Jor
pes. Åbo låg ju långt bakom alla fronter, men ansågs kan
ske därför lämpligt som militär lasarettsort. Det var också 
som medicinare Jorpes gjorde sin insats. Att det var Lund
berg som engagerade också honom framgår av Jorpes eget 
redan i tidigare sammanhang citerade brev. Eftersom detta 
ger upplysningar om den militära sjukvården i staden kan 
ytterligare ett citat vara motiverat: 

Det var också Lundberg, som anhöll att pg skulle komma till 
Åbo och hjälpa till med sjukvården. Jag hade just 1917 fått min 
med. kandexamen, universitetet var stängt. I Helsingfors fanns intet 
nyttigt att göra ... 

I Åbo fanns däremot mycket att göra. Ingen av de bekanta med. 
kandidaterna tog någon befattning med de sårade på röda sidan. så
dana fanns det många. Man hade ordnat uppsamlings- och vård
centraler på Järnvägshotellet och senare på hotell Phoenix. Centraler
na sköttes av gediget och bra folk med en tillräcklig stab av sama
riter-sjuksköterskor. För läkarvården svarade en rysk fältskär, enligt 
hans egen och hans sjuksköterskas åsikt en kompetent kraft, men en
ligt läkarna på det ryska garnisonssjukhuset en charlatan. En est
nisk och en annan rysk fältskär gjorde ett utomordentligt gott ar
bete. På min lott föll att tolka och förmedla. Varken "doktorn" eller 
hans sjuksköterska förstod finska. Alldenstund Länesjukl!Uset i Åbo 
under professor Lennart Stråhle gjorde sitt bästa att bistå oss, fick 
jag förmedla kontakten med sjukhuset och i mån av förmåga be
döma vilka fall, som kunde vårdas på de två uppsamlingsplatser
na, och vilka som krävde sjukvård. När akut hjälp var påkallad 
kom Professor Stråhle och utförde personligen nödiga operationer på 
platsen. På det hållet var det ingen skillnad på vit och röd. Själv 
hade jag också svårt att se skillnaden, vilket kom till nytta ibland. 
Det ryska garnisonssjukhuset och dess läkarstab torde inte varit till 
någon hjälp, alldenstund det evakuerades tidigt. 

"Åbo är bäst ordnat av allt", utropar Allan Wallenius 
entusiastiskt i ett brev till sin åländska fästmö daterat den 
13 februari·50). Kanske var det inte alltför överdrivet. Åt
minstone tycker man sig förmärka en ärlig strävan hos de 
nya makthavarna att efter bästa förmåga ordna både mi
litära och civila förhållanden i staden. 
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I början av mars kom Carl Lindhagen till Åbo i avsikt 
att den vägen ta sig hem till Stockholm efter den resa han 
hade företagit i inbördeskrigets Finland. Han möttes på 
stationen av Walter Borg, och tack vare detta har några av 
den svenska rörelsens förgrundsgestalter i Åbo bevarats för 
eftervärlden i en sympatisk skildring i boken I revolutions
land. En av dem är Lundberg, som Lindhagen tillsammans 
med Borg besökte på polisstationen för att utröna möjlig
heterna för återresan. "Det låg" säger han, "något dämpat 
och outgrundligt över honom, något avmätt och på sam
ma gång hängivet och godmodigt. Han gjorde med sitt blek
lagda stillsamt energiska ansikte intrycket av en man, på 
vilkens skuldror vilade ett övermått av bestyr och äventyr". 

Dem som Carl Lindhagen dock främst kommer ihåg från 
sin Åbovistelse är Borg och Boldt. Han säger själv att vis
telsen i Åbo hade "efterlämnat minnet av en intressant, i 
tacksam hågkomst bevarad bekantskap med två borgerliga 
idealister, som av övertygelse slutit sig till socialdemokra
tin och nu även dragits med i revolutionen så till vida, att 
de skötte vissa administrativa sysslor". För att markera de
ras olika skaplynne kallar Lindhagen den förra "den strids
borne" och den senare "den fridsälle", två benämningar som 
i moderna öron klingar något anakronistiska men i sak väl 
inte var så oriktiga. 

Boldt uppsöktes på ett av stadens verk, där han var sys
selsatt med att granska räkenskaper, och i honom hittar 
Lindhagen omedelbart en systersjäl, "en stridbar sakpoli
tiker, men avgjord motståndare till blodsutgjutelse", dess
utom en blyg, vänlig och försynt människa. Hos familjen 
Boldt tillbringar han också den första kvällen i Åbo till
sammans med makarna Borg och deras son Erik. Om be
söket berättar han: 

En egendomlig stämning rådde i det lilla rummet, prydligt som 
ett dockhem. De talade om sina drömmar, hur långt avlägsna de 
syntes vara, hur bojkottade de voro av släktingar och umgänges
vänner. Till och med värdfolkets tjänsteflicka var utsatt för förföl
jelse. 
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De resonerade också om dagsläget och Lindhagen försök
te tala för något slags uppgörelse mellan parterna, någon an
nan rimlig lösning på konflikten såg han inte sedan tyskar
na hade blandat sig i leken. Borg och hans hustru trodde 
inte på en sådan lösning, men värdfolket teg, vilket Lind
hagen tolkade som ett samtycke. Svensk medling hade för 
övrigt han själv och Möller ett par dagar tidigare erbjudit 
Folkkommissariatet i Helsingfors, men fått ett avböjande 
svar. 

På bårhuset i Åbo låg samtidigt Harry Borg lik. Lind
hagen hade varit och tittat på honom tillsammans med fa
dern. Han är både förvånad och gripen av Ida Borgs be
härskning, "den dödes vackra moder" som han kallar hen
ne. Men inte heller Borg låg för de tragiska attityderna. "Då 
han berättade om sin son", säger Lindhagen, "brast han ett 
ögonblick i gråt men omedelbart efteråt märktes ingenting 
av rörelse hos honom". 

När Harry Borg följande söndag begrovs tillsammans 
med sina stupade kamrater hade Lindhagen redan rest, men 
Yrjö Sirola bevistade denna revolutionsbegravning som ef
ter Åboförhållanden fick rent gigantiska dimensioner. Han 
har skildrat den i sista kapitlet i boken Suomen työväen 
tulikoe som utformats till ett sympatiskt porträtt av Lund
berg och också som rubrik bär hans namn. Vid begravning
en talade Lundberg sist av alla och Sirola skildrar det i 
svensk översättning sålunda: "Också borgarnas spioner bör 
kunna intyga, att det var ett tal utan fanatism, ja till och 
med utan vanlig agitatorisk kläm. Enkelt och okonstlat ta
lade han bara tröstens ord till de för sin övertygelse stupa
des anhöriga och inskärpte hos de närvarande den heders
skuld, som de ännu levande stod i till den gemensamma sa
ken och till dem som gett sitt liv för den"51). 

Just vid tiden för Lindhagens och Sirolas vistelse i Åbo 
surrade staden av rykten om tyskarnas ankomst till Åland. 
De var inte grundlösa, omkring den 5 mars hade en tysk 
eskader anlöpt Eckerö hamn. Samtidigt började också ryk
ten cirkulera om ett avtal mellan Tyskland och den vita 



326 Arbetet 

regenngen i Vasa. Den 9 mars skrev Åhlström en ledare 
över detta tema, Fosterlandet som handelsvara, för övrigt 
en av hans bästa från denna tid, och den 12 mars behand
lar han samma tema i en ny ledare som han kallar Slav
kontraktet, båda naturligtvis om de vitas överenskommelse 
med Tyskland. Den 14 mars skriver han slutligen en leda
re om Förpostens uppgifter, starkt präglad av den aktuella 
situationen, trots att ämnet ses i ett mer visionärt perspek
tiv av stundande världsrevolution och finländskt avantgar
de-engagemang. 

Tyskarnas ankomst till Åland oroade emellertid inte en
dast åboborna utan också den röda ledningen i Helsing
fors, som tog kontakt med den tyska eskaderns överbefäl
havare för att få underhandlingar till stånd. Detta lyckades, 
men förhandlingarna som försiggick på Eckerö den 15 mars 
blev resultatlösa. Bland underhandlarna på den röda sidan 
befann sig Boldt, sannolikt övertalad till uppdraget av den 
ibland något överenergiska Lundberg. Boldt var varken 
fysiskt eller psykiskt skapt för de strapatser och den hårda 
press ett sådant uppdrag medför, och det bröt också slut
giltigt ner honom. Ett par veckor efter hemkomsten insjuk
nade han för att aldrig mer tillfriskna. 

Väckte den tyska eskadern oro på den röda sidan i Åbo, 
så väckte den i stället glada förhoppningar på den andra. 
Detta kan vi bland annat se av Mörns I marginalen-kåseri 
av den 16 mars: 

Vår - - ja, det ser ut att bli vår även denna gång! Naturen 
sköter sin daning efter årstiderna, oberoende av människobarnens an
strängningar att göra livet höstlikt, bittert, kallt. 

Gamla Äbo är fredligare än någonsin. Kr det lugnet före stormen? 
Vi skall ju få äran att ta slaget från väster - slaget som skall in
föra det gamla kulturtillståndet! Det är genom Äbo de tyska och 
svenska hjältarna skall tåga på sin segerfärd mot upprorsmakarna. 
När detta är gjort faller dem allt detta till, faller hela Finland som 
~n mogen frukt i deras sköte. 

Men, som sagt, ännu har det icke skett. Staden är fridfull och -
folktom. Varannan människa är rödgardist. Det manliga könet av 
värld har antingen rest till slaktargardet eller satt sig i säkerhet på 
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landet - på villan eller hos någon smörleverantör bland dc goda, 
fredliga och hederliga bönderna. Sävligt vandrar fruar och skolbarn 
kring gatorna och ser vetande ut. Allas tankar kretsar kring det en
da: "skall de icke komma snart - - -?" 

På backen invid konserthuset står dagen i ända en klick damer, 
stundom biträdda av en och annan herreman och borrar sina läng
tande blickar genom vårdiset ut mot Erstan - det håll varifrån dc 
väntade befriarna skall komma. Det är något beklämmande över 
dessa människor. Man kommer att tänka på israeliterna: "Vid de äl
var i Babel dc sutto och gräto när de på Sion tänkte". 

Men staden är fortfarande lugn, nästan sömnig - sömnig som en
dast Åbo kan vara när människorna flytt. 

Småningom började också oroande rapporter från fron
terna i norr inlöpa. För att inte undergräva stridsmoralen 
och skapa panik bland de civila undveks dock publicering av 
dåliga nyheter. Troligen var man på arbetartidningarnas 
redaktioner inte ens klart medveten om hur illa det stod 
till, i varje fall tycks det ha varit så vid Arbetet. Annu så 
sent som den 21 mars ingår i tidningen en ledare om Våra 
förluster och fiendens, där vi får veta att alla segerrappor
ter är sanna. Författaren, som signerar sig K., säger sig ha 
till uppgift att genomgå generalstabens rapporter och går 
i godo för att de strikt håller sig till verkligheten. I samma 
nummer av tidningen ingår emellertid också ett av Edv. 
Wahlsten utarbetat medlingsförslag, rubricerat En freds
röst, som redan i sig avslöjar att det fanns tvivlare. Den 28 
mars medger tidningen i sin ledare, skriven av den röda 
överbefälhavaren Kullervo Manner och av allt att döma 
en cirkulärartikel, öppet motgångar vid Tammerforsfron
ten. 

Den 3 april slog sedan den verkliga sensationen ner som 
en bomb i Åbo: tyskarna hade landstigit i Hangö och ho
tade staden med isolering. Nu handlade man snabbt. Allt 
tillgängligt manskap, t.o.m. milisen, sammandrogs och sän
des under befäl av Benjamin Lyytikäinen redan samma dag 
till Karis för att hindra tyskarnas framryckning mot järn
vägslinjen Åbo-Helsingfors. Expeditionen misslyckades 



328 Arbetet 

och en del av trupperna återvände, men under de mellan
liggande dagarna var staden helt utan röda försvarare och 
vakthållningen på gatorna sköttes av gamla gubbar och 
kvinnapatruller. 

Den 3 april utfärdades också order om tvångsmobilise
ring av alla män mellan 18 och 55 år. Följden var att alla 
som bara kunde gick under jorden. När ordern gav klent 
resultat tog man den 7 april till hårdhandskarna och bör
jade fånga in alla män som ännu rörde sig ute på gatorna. 
Gubben af Ursin protesterade argt i Sosialisti och framhöll 
det okloka i att enrollera fientligt sinnade element i röda 
armen. Efter ett par dagar frigavs också alla som kunde 
tänkas vara fientligt sinnade, framför allt alla bildade! 

Från högkvarteret inlöpte också order om truppförflytt
ningar. De var riktade till Lundberg, varav framgår att han 
åtminstone vid denna tidpunkt fungerade inte enbart som 
lokal milischef utan också som militär befälhavare. Den to
tala bristen på insikter i militära frågor tvingar oss att helt 
avstå från att skildra de militära operationerna, men så 
mycket kan sägas att det efter Tammerfors fall den 6 ap
ril var mycket svårt att få de röda soldaterna i Åboland att 
lyda order. De trodde inte på någon seger längre. De trod
de inte heller på de röda checker, som redan en tid av brist 
på pengar hade använts som betalningsmedel och vägrade 
godkänna dem. Till råga på allt fick Lundberg plötsligt det
ta nya bekymmer52). 

Inför det fördubblade hot som tyskarnas landstigning 
vid Hangö innebar publicerade Åhlström den 4 april en le
dare i Arbetet med den symboliska rubriken Molnet. Här 
ger han ännu en gång sin syn på den finländska revolutio
nen som ett delfenomen av en större och mer omfattande 
tidsföreteelse och förutspår, att det i framtiden kanske 
skall visa sig att den varit "facklan, som låtit krutdurken 
springa". Mer än för dessa orealistiska förutsägelser intres
serar denna ledare dock för det den har att säga om revo
lutionen själv: 
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Det har legat i borgarväldets intresse att framställa hela denna 
revolution så som en banditers och huliganers väpnade aktion och de 
har icke försummat någon möjlighet att framställa den på detta sätt. 
De har så gott som ensamma haft till förfogande den utländska 
prässen och där har införts spalter av hårresande skildringar om de 
"revolterande röda banditernas" framfart. 

Det skall naturligtvis icke förnekas att också denna revolution så
som alla andra väpnade resningar krävt många oskyldiga offer. Ett 
tillstånd som det vi nu genomlever, då känslor av bitterhet och hat, 
som långvarigt förtryck skapat, får tillfälle att ta sig uttryck, måste 
med naturnödvändighet framkalla överilade handlingar och ogär
ningar, som blott kan vara ägnade att skada den rättfärdiga sak, för 
vilken proletariatet drar i kamp. 

Men historien skall för evig tid vittna, att man åtminstone på de 
håll, som hade den s.k. "ledningen" av de stridande arbetarmassor
na i sina händer, gjort allt vad man kunnat för att stävja och för
hindra illdåd och ogärningar. Den skall också vittna att medan ar
betarnas revolutionsdomstolar - i enlighet med den utgivna lagen 
om dödsstraffets avskaffande - aldrig fällde dödsdomar, hörde 
dessa däremot till de vanligast förekommande på kontrarevolutionärt 
håll. Det ges också ett vittnesbörd för evig tid om de borgerliga l e
d a r n a s blodtörst i Heikki Renvalls ord åt en intervjuande svensk 
tidningsman, då han yrkar dödsstraff genom hängning på alla revo
lutionens ledande personer och yrkar hela den kämpande arbetar
klassens utstötande ur medborgarnas antal såsom en pariasklass. De 
orden har för visso redan nu för dem som v e l a t se öppnat blic
ken för att det är på borgarhåll blodtörsten och hämndgirigheten 
står a t t finna. 

Också för var och en borgare, som velat se klart, har det länge 
varit tydligt, att den seger för kontrarevolutionen som de gått och 
väntat på, dock skulle komma att bli en Pyrrhus-seger, en av dem, 
om vilka det heter: "En sådan seger till och vi är förlorade". E j 
nog med att de dragit över detta lands folk en främmande stor
makts ok, som skall drabba tungt alla som bor i detta land, de 
skulle också därigenom prisge vårt folk åt inre slitningar, åt en anar
ki, som betydde också för dem ett långt värre ont, än vad de med 
arbetardiktaturens besegrande trodde sig ha kommit ifrån. Men de 
fosterländska män, som vi dock vill tro att det ännu finns på bor
garhåll, har tigit. De har kanske erfarit att det nu är andra röster 
som talar än fosterlandskärlekens och andra makter som styr bor
garskarorna än de som vill en försoningens politik. De har tigit 
och låtit dc segervana tyska kanonerna föra sitt dundrande språk.53) 



330 Arbetet 

När Åhlström här talar om de röda ledarnas vilja att 
stävja illdåd, talar han av erfarenhet. Upprepade upprop 
mot mord och illgärningar utfärdades av den röda lednin
gen, vi hittar också ett av dem i Arbetet54). Men både vil
jan och förmågan hade han dessutom varit i tillfälle att 
iaktta på nära håll. Rätt snart skulle han dock få erfara, 
att historien ingalunda "för eviga tider" skulle vittna till 
de röda ledarnas förmån, utan rakt tvärtom. När år 1924 
"fallet Hannes Uksila" ventilerades i tidningspressen (Uk
sila hade varit en av de mest humana röda ledarna), skrev 
han om det i Arbetarbladet och uttalade samtidigt en stilla 
undran över, att de borgerliga Åbotidningarna aldrig heller 
hade gett William Lundberg "ett erkännande ord för att 
han kunnat upprätthålla disciplin"55). 

Vid den tid då nyssciterade ledare skrevs ställdes denna 
förmåga redan på hårda prov. Till Lundbergs alla övriga 
bekymmer kom nämligen snart också evakueringen av den 
röda civilbefolkningen. Den genomfördes både snabbt och 
effektivt. Den 8 april avgick det första evakueringståget 
med kvinnor, barn och bohag, det sista och ändlöst långa 
den 11 april på morgonsidan av natten. Evakueringen var 
på det hela taget väl ordnad, huvudparten av alla flyktin
gar från Åbo slapp de lidanden som andra flyktingar väs
terifrån måste genomgå. Men dem väntade i stället det av 
svält och revolutioner härjade Ryssland. 

Denna massflykt av civila slutade i själva verket i en av 
inbördeskrigets största tragedier. Genom sina följdföreteel
ser kom den dessutom att öka hatet till de röda. Under den 
allmänna upphetsningens tryck brakade disciplinen på mån
ga håll samman, i Åbo betydde detta bl.a. att åtskilliga bu
tiksägare åter fick se sina butiker brandskattade. 

Redan med det första tåget den 8 april övertalades Borg 
att lämna staden. Det ansågs att han måste bort och att han 
skulle klara resan bäst med detta första tåg som ännu inte 
var överfullt. Med samma tåg reste också Lundbergs hustru 
och tre små barn. Lundberg var nere vid tåget och tog far
väl. 
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Borg var jämte färdledaren den enda manliga passage
raren på tåget. Han hade blivit väckt mitt i natten och var 
oförberedd på denna plötsliga avfärd. Han är trött och 
nervös och har svårt att hålla tårarna tillbaka, skriver han 
i sina dagboksanteckningar. Mänskligt att döma hade han 
inte så lång tid kvar att leva, och man tycker att de hade 
kunnat låta bli att övertala honom. 

Den 11 april, med det sista "civila" tåget, reste Arbetets 
personal, de två redaktörerna, ekonomen och kontorsflickan. 
Också nu var Lundberg nere vid tåget och tog farväl. Sam
ma dag hade tidningen ännu kommit ut, men bestod av ett 
enda blad. Man hyste vissa dimmiga planer på att fortsätta 
utgivningen i det "säkra" Viborg, men resan tog lång tid, 
och de hade knappast nått Viborg innan kanonerna bör
jade dundra. 

Redan den 21 mars hade som vi sett ett medlingsförslag 
av Edv. Wahlsten publicerats i Arbetet under rubriken En 
fredsröst. sådana fredsröster började i april höjas allt of
tare, samtidigt som Mörn försvann ur spalterna. Den 4 ap
ril ingår en fredsvädjan av signaturen Eko, den 9 april är 
både af Ursin och Hjalmar Eklund ute i samma ärende. 
Båda skriver engagerat, af Ursin i full förtvivlan, Eklund 
enträget vädjande: 

Det är inte hans skam, som först räcker ut fredshanden, ifall mot
parten föraktfullt slår den åt sidan. Ifall denna fortfarande vill an
se hela ena hälften av Finlands folk som rebeller, landsförrädare el
ler banditer, med vilka underhandlingar icke alls kunna komma i 
fråga, om han blott ledes av lusten att förvandla hela arbetarklas
sen till en rättslös parias-klass så kan ju en "fred" icke komma ifrå
ga. Men då fölle ansvaret för den fortsatta blodsutgjutelsen och de 
fortsatta lidandena helt på den som avslår det gjorda fredsanbudet. 

Må därför de, som kämpa för humanitetens och rättfärdighetens 
ideer taga det första steget till fred. An är det icke för sent. Men 
den elfte stunden är inne. 

På samma fredstema spinner Åhlströms ledare, Den 
framräckta handen, i Arbetets sista nummer den 11 april, 
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samtidigt som tidningen på annan plats publicerar ett av 
Edv. Valpas utarbetat medlingsförslag: 

Från socialistiskt håll har gång på gång, särskilt i denna tidning, 
fredsröster höjts, men de har fått förklinga ohörda. Så förefaller 
det åtminstone. Ingen borgerlig stämma har talat för fred. 

På det hållet har man så fast litat på att med tysk hjälp kunna 
kväsa den finländska arbetarrevolutionen, att man ej hyst det mins
ta bekymmer för vilket öde, som därigenom komme att övergå he
la detta lilla land och dess folk. 

I detta nummer ingår i kort sammandrag ett fredsförslag, som 
kamrat E. Valpas på inbjudan av några borgerliga lantdagsmän för 
en tid sedan framställde. Såsom av förslaget framgår skulle det kun
na trygga vår fortsatta tillvaro i det här landet på för vardera par
ten hedersamma villkor. Den gamla lamdagen medgåves rätt att 
sammanträda för att antaga ny statsförfattning och för övrigt värk
ställa av fredsslutet betingade åtgärder. Värkstållandet av torparfri
görelsen skulle garanteras - på annat villkor skall sannerligen inte 
borgarna tro att Finlands många tiotalstusen torpare låter sig nöjas. 
Amnesti skulle å ömse sidor beviljas de i revolutionen och inbördes
kriget deltagande, naturligtvis med undantag för enskilda illdåd och 
uppgörelser som ej varit av krigsoperationerna betingade. 

Handen är framräckt till fred och nedläggande av de blodiga 
vapnen. Den är framräckt - förgäves förefaller det. Den mottas 
icke. 

På borgarhåll vill man således fortsatt krig, fortsatt blodsutgju
telse, fortsatt plundring å ömse sidor, fortsatt elände och hungers
nöd, som norr om fronten redan krävt dödsoffer. Man vill än stör
re ekonomisk misär, man vill till grunden riva ner vad vi ännu 
har kvar av den kultnr, som vi en gång var så stolta över. 

Man vill allt detta. Oss återstår då knappast annat än att ge 
dem deras vilja fram. Oss återstår ej annat än att fortsätta kriget 
och fortsätta det så länge ännu sten på sten finns kvar av det som 
vant. 

Vi har bjudit fred och stått redo att övergå till kamp med andra 
vapen än svärdet och geväret, ty den proletariska kampen läggs ej 
ner så länge ett proletariat finnes till. Men de vill det fortsatta kri
get med svärd i hand. 

Det skall kanske snart gry en dag, då också borgarna är redo att 
sluta fred och göra det på vilka villkor som hälst. Ty ännu har ej 
a 11 a dc makter, som kan få ett avgörande inflytande på krigets 
gång, sagt sitt sista ord. 

I fredens och arbetsrons namn, kamrater, till strid! 
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Den som här räcker fram handen till fred, gör det som 
synes inte på sina bara knän i en känsla av självuppgivelse 
och underkastelse. Han vill en fred på hedersamma villkor. 
Han antyder också på slutet, att alla resurser inte är ut
nyttjade och att krigslyckan ännu kan vända sig. Att han 
därvid tänker på möjligheterna av hjälp från Ryssland är 
uppenbart. Han har av allt att döma heller ingen känsla 
av att det kan innebära en fara för honom själv att antyda 
en sådan hjälp. Också motparten tryggade sig ju till främ
mande bistånd för att nå sitt krigsmål och hade följaktli
gen från den synpunkten ingen moralisk rätt att uppträda 
som domare. 

Med denna fredsappell som på slutet förvandlades till 
ett stridsrop gick tidningen Arbetet ur tiden, lika nackstyv 
som den alltid hade levat. Det vi ännu har att berätta rör 
inte den, utan de människor som hade fylkat sig kring den 
och gjort den till vad den hade varit. 

Under de sista evakueringsdagarna rådde det stark oro 
i Åbo och det är närmast ett under att staden klarade sig 
utan större förstörelse och blodsutgjutelse. Dagar och nät
ter försiggick utrymningen. "Det var ett fasans liv i den nyss 
så tomma staden, då de rödas flyktingståg drog genom ga
torna", heter det i När Åbo blev vitt i Veckans Krönika. 

I reträttordern dekreterades dessutom, att allt som av 
motståndaren kunde utnyttjas för att hindra reträtten skul
le förstöras. Särskilt nitiskt följdes detta inte i Åbo, men tele
grafen förstördes i varje fall och en del mindre ångare i 
hamnen sprängdes. Detonationerna bidrog givetvis till att 
ytterligare jaga upp stämningen i staden. 

Den 12 april avgick det sista tåget från Åbo med de rö
da trupperna. Dessa hade väntat på stationen ända sedan 
föregående kväll och stämningen bland soldaterna blev allt 
mer uppjagad ju längre det dröjde med avfärden (orsaken 
till dröjsmålet var att banan vid Kärsämäki hade sprängts). 
Många av soldaterna var druckna och förde ett vilt liv på 
stationen. 

Det som sedan hände skall vi låta en av de närvarande 
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berätta. Han hörde själv till dem som väntade på tåg och 
han iakttog allt från nära håll. Han verkar också att vara 
en trovärdig person. Hans berättelse härstammar dessutom 
från 1938, då det som hände tjugo år tidigare ännu gick 
att komma ihåg någorlunda korrekt. Vi skall också låta 
honom berätta på sitt eget språk. Alltså: 

Yht'äkkiä eräs juopuneista huudahti: "koskei täst mittä lähtö vi ä! 
tu!, ni mennä kaupunkii ampuma muutami lahtarci ensi". Tämän 
kuuli miiiispäällikkö Lundberg, jaka viime aikoina oli Turussa hal
linnut diktaattorina. Hctkcn aikaa hyvin tuiman näköisenä seurail
tuaan humalaisten toikkaroimista astui lähemmäksi, vcti vyöstään 
suurikokoisen pistooEnsa ja sanaakaan sanomatta ampui miestä pä:i
hän, jaka ääntä päästämättä vaipui maahan. Eräs humalaistcn tovc
reista huuhdahti tällöin: "Toverit, sallitrek o, että täällä tcurastetaan 
tovereitammc". Uhkaavaa murinaa kuuluikin joukossa. Sanaakaan pu
humatta nosti Lundberg uudelleen aseensa ja taas vaipui mies maa
han. Scurasi hetken täydellinen hiljaisuus, minkä katkaisi Lundbergin 
terävät sanat: "Toverit, me olemme vallankumouksellisia, emmekä 
mitään hulikaaneja. Niin kauan kun minulla on komcnto- ja vastuu
valta, tulen menettclemään yhtä ankarasti kaikkiin niihin, jotka ei
vät nondata ankaraa kuria ja uhkaavat järjestyshäiriöillä. Jos alen 
menetellyt väärin, niin tässä alen, tuomitkaa ja tehkää kuten par
haaksi näätte". Laski kätensä sivuille, ryhdistäytyi ja odotti. - -
- "Hyvää, oikein, hyvä, hyvä", kuului jonkosta voimakkaasti ja 
Lundberg kääntyi, lähtien omiin tehtäviinsä ... 56) 

Tillsammans med Lundberg avreste redaktören vid So
sialisti, R.V. Osterman, som under revolutionstiden funge
rat som länskommissarie i Åbo och Björneborgs län, samt 
unga Erik Borg. Resan som skulle gå över Toijala avbröts 
av allt att döma dock- åtminstone för en del av trupperna 
i Loimijoki. 

Nästan omedelbart efter det att de röda trupperna läm
nat Åbo tågade skärgårdens frikår in i den utrymda sta
den och hälsades av jublande vita stadsbor som befriare. 
Bland dem som tågade i täten hittar vi en gammal bekant
Ludvig Lindström. 

Nästan omedelbart började också häktningarna av röda 
som stannat kvar i staden. Och nu var det inte längre frå-
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ga om några tiotal, det var hundratal och åter hundratal. 
Och häktningarna upphörde inte heller efter någon tid utan 
fortsatte i månader. 

Bland dem som häktades en av de närmaste dagarna be
fann sig Åbo Svenska Arbetarförenings kassör, Emil Fager
ström, som hade suttit som ledamot i en kommunal nämnd 
under revolutionstiden men som aldrig i sitt liv hade hållit 
i en bössa. På midsommaraftonen, då han alltså suttit fängs
lad i Åbo i över två månader, sändes han tillsammans med 
ett par hundra andra fångar till Stor-Mjölö fångläger; det 
hade blivit lite för trångt i Åbo. Den 27 juni berättar Åbo 
Underrättelser i en notis: 

Förhören med de häktade röda fortgå här i Åbo i ryska kasär
nen, därifrån c :a 900 förhörda Åbobor nyligen sändes till Eke näs. 
För närvarande rannsakas från Raumo- och Björneborgstrakten hit 
förpassade röda samt sådana Åbobor, vilka senare anhållits ... 

Ingen enda av Åbo Svenska Arbetarförenings manliga 
medlemmar, som på det hela taget gick att få tag i tycks 
ha klarat sig utan en kortare eller längre tids fångenskap. 
Många i Åbo - och det gäller både finnar och svenskar -
vilkas enda brott bestod i att de hade tillhört en arbetar
organisation, svalt ihjäl i fånglägren. De röda som blev 
kvar i staden efter utrymningen tillhörde sannolikt huvud
sakligast denna grupp. Vad det var för en mening att öka 
trängseln och svälten i fånglägren med dem är svårt att 
förstå. 

När arbetartidningar efter inbördeskriget åter började ut
komma, fylldes deras annonsspalter snart av dödsannon
ser. Många av dessa var massdödsannonser, i vilka arbetar
organisationerna hedrade minnet av sina i inbördeskriget 
bortgångna kamrater. Också i det svenska Folkbladet, som 
startade i Vasa i början av 1919, hittar vi många sådana 
massdödsannonser, särskilt under sommarmånaderna. Den 
största av dem ingick den 1 augusti och omfattade 72 döda, 
alla från Pernå. När Arbetarbladet startade på hösten sam-
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ma år, hade det väl redan blivit ett slags tradition att så
dana annonser skulle sändas till Folkbladet. Vi hittar inte 
heller mer än ett par massdödsannonser i Arbetarbladet, 
men den ena av dem kom i stället just från Åbo. Den ingick 
i tidningen den 13 november och lyder: 

Till följd av medborgarkriget avlidna kamrater, som tillhört Åbo 
Sv. Arbetarförening och Åbo Sv. Soc.dem. Ungdomsklubb: 

Walfrid Teofilus Berg 
född 11. X 1885, arkebuserades utan dom den 5. V 1918 i Lahtis. 

Gunnar Berndtsson 
född 3. III 1888, dog av svält på Sveaborg. 

Georg Didrik Boldt 
född 24. VIII 1862, avled den 21. VI 1918 i Åbo. 

Walter Johan Borg 
född 21. VI 1870, avled 6. VI 1918 i St Petersburg. 

Harry Borg 
född 13. VIII 1894, stupade 19. II 1918 i slaget vid Godby på Åland. 

Erik Borg 
född 7. II 1896, arkebuserades utan dorn i medlet av maj 1918 i Hel
singfors. 

Knut Adolf Enbom 
född 7 XII 1887, dog 5. VIII 1918 i Ekenäs fångläger. 

Karl Bernhard Hellbom 
född 15. V 1858, dog 21 VIII 1918 till följd av svält Stor-Mjölö 
fångläger. 

Sonen 
Konrad Hellbom 

född 13. IX 1889, död 18. VI 1918 av samrna orsak i Ekenäs fång
läger. 

Sixtus Alexander Hjort 
född 6. VIII 1896, dog 4. VIII 1918 i Tavastehus fångläger. 

Henrik Gustaf Hugg 
född 19. I 1887, arkebuserades troligen i maj i FredrikshamiL 

Alfred Karlsson 
född 5. I 1879, arkebuserades utan dorn 11. IV 1918 i Tammerfors. 

Karl Lind 
född 1. XII 1884, försvunnen, antagligen död. 

Anton Erland Lindström 
född 5. V 1884, dog i Tavastehus fångläger. 

Gustaf William Lundberg 
född 5. IX 1886, arkebuserades i början av maj Helsingfors. 
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Gunnar Mörn 
född 20. X 1883, arkebuserades 6. IX 1918 på Sveaborg. 

Selim Fritiof Nordström 
född 13. XII 1895, dog 22. XII 1918 i Ekenäs fångläger. 

Janne Ojala 
född 5. XI 1876, arkebuserades utan dom den 1 maj 1918 i Tuulos. 

Sten Karl Johan Sjögren 
född 9. I 1901, dog i svält 12. VI 1918 i Tavastehus fångläger. 

Den 6 maj ingick i tidningen Uusimaa under rubriken 
Pidätettyjä suurroistoja en notis om, att milischefen i Åbo 
William Lundberg jämte nio andra rödgardister hade häk
tats i Kantböle by i Mörskom föregående dag på morgonen 
av ett par skyddskårister. Notisen återgavs sedan i många 
andra tidningar, dock med något mindre braskande rubri
ker. Att man hade gjort ett storkap var alla ense om, inte 
bara för Lundbergs utan också för tlstermans skull och 
inte minst för den stora summa pengar man påträffade hös 
de häktade, bland vilka också Erik Borg befann sig. Också 
över förhören ingår redogörelser i en del tidningar. De är 
inbördes något olika, men ger i alla fall en viss föreställ
ning om hur och var de häktade, som alla var åbobor och 
som f.ö. nästan genast förpassades till Helsingfors, hade rört 
sig efter avresan från Åbo den 12 april. 

Resan som skulle gå över Toijala hade blivit avbruten av 
banskada i Loimijoki, där de häktade sedan enligt förhörs
protokollet hade hållit sig gömda en vecka. Här hade också 
en del av pengarna gått åt till utbetalningar till olika sta
ber. Därefter hade resan fortsatt med Lahtis som mål. Vid 
Herrala hade de häktade dock, sedan de fått veta att Lah
tis hade intagits av de vita, lämnat tåget och sedan vandran
de via Pukkila tagit sig fram till Mörskom, där de omsider 
anhölls. 

De medförda pengarna, som de häktade hade fördelat 
mellan sig, tillhörde Finlands Bank och skulle på Folkkom
missariatets order föras till Viborg. Av papper som anträf
fades hos de häktade framgick, att de talade sanning. Sum
man uppgick till 1.300.000 mk.57) 

22 
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Lundberg försökte vid ett av förhören hålla ett försvars
tal. Bl.a. hade han påpekat, att inga lönnmord hade före
kommit i Åbo samt bett om att bli transporterad tillbaka 
dit. Dessutom hade han nekat till att han skulle ha funge
rat som militär befälhavare, han hade endast varit milis
chef i Åbo. Om detta är sant, försökte han nog föra för
hörsledarna bakom ljuset. Det är i varje fall uppenbart, att 
hans långa vistelse i Loimijoki hade samband med de mi
litära operationer som vid samma tid förekom där. 

Lundberg avrättades tillsammans med två andra åbo
bor, Tu01nas Suojanen och Rafael Suominen, i Helsingfors, 
sannolikt natten mot den 12 maj. Vi kan läsa därom bl.a. i 
en notis i Åbo Underrättelser den 13 maj under rubriken 
Lundberg oskadliggjord. Notisen är dock så stiliserad, att 
det inte klart framgår, när avrättningen hade ägt rum. Fre
dagen den 24 maj ingår i samma tidning ett kort meddelan
de om att Österman hade avrättats föregående onsdag, alltså 
den 22 maj. I en annan kort notis meddelas, att också de öv
riga sex hade avrättats samtidigt. 

Både Lundbergs och Erik Borgs dödsdatum kan alltså 
någorlunda exakt fastställas. Hur de dog vet vi däremot 
inte. Envisa rykten efteråt gjorde gällande, att Lundberg 
hade torterats före sin död. De visste t.o.m. berätta om tor
tyrens art. När Lundbergs död blev bekantgjord begav sig 
några kvinnor ur Helsingfors Svenska Arbetarförening till 
Alkärr för att leta efter honom, men hur de än letade bland 
liktravarna kunde de inte finna honom58). Kanske bidrog 
detta till att ge tortyrryktet vingar. Det flög ända till Ryss
land; Sirola ger en antydan om det i sin artikel om Lund
berg. A.nnu den 16 oktober 1920 kan vi hitta denna upp
gift i en artikel om Benjamin Lyytikäinen, Eräs kuoleman
tuomio, i Suomen Sosialidemokraatti. Såvitt vi vet har det 
dock aldrig bekräftats, och det återges här endast för att 
visa, hur likartade rykten om tortyr och grymheter florera
de på båda sidor. 

Den 12 maj ingick i Åbo Underrättelser ett kåseri av sig
naturen Göran Persson med den lakoniska rubriken Lund-
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berg. Det är bland annat det som gör en tveksam ifråga om 
datum för Lundbergs avrättning. Kåseriet verkar nämli
gen samtidigt som en nekrolog, helt skrivet i imperfektum 
som det är. Vi kan återge det här, med uteslutande av två 
stycken i början som är av mindre intresse: 

LUNDBERG 
Han hade ingen framgång med frihetslivet i den villande skogen. 

Efter ankomsten till Mörskom blev det slut med nomadiserandct. 
Stilla och foglig, som han egentligen är till sin naturell, lade han srg 
i de vitas armar och gav den digra penningpungen ifrån sig. 

Det är inte gott att motsätta sig folkviljan, skrev "Arbetet" då 
den trodde sig som mest säker på sin sak. Och sannerligen, det var 
inte gott för Lundberg att motsätta sig folkviljan, sådan den mani
festerade sig hos de två obeväpnade vitgardisterna i Mörskom. Han 
insåg det. 

Ursprungligen var han en snäll och beskedlig karl. Och de som 
i tiden haft något att göra med honom, skildra honom som menlös 
och oförarglig i sitt uppträdande. En bekant till mig var samtidigt 
med honom ledamot i en av de nämnder, som skulle ordna själv
hushållen och undervisade L. huru man skulle fylla i kolumnerna. 
J a visst, sade Lundberg artigt, så skall det ju vara, tack så rysligt 
mycket för vänligheten. 

Sedan han på hösten klivit upp på maktens och ärones tinnar, 
var hans ord och later ungefär desamma. Litet mera hetsig, kan
ske, men annars hade han ett förunderligt sätt att uttrycka sig lugnt 
och sansat. Han var en regissör som med små medel kunde komma 
stora ting åstad. Jag glömmer inte när han i höstas ringde till by
rån en dag, det var för övrigt dagen före de stora plundringarna. 
Jag ville meddela, sade han, att milisen inte längre vakar över sta
dens säkerhet och att stadsborna får skylla sig själva för vad som 
kommer att hända. Var vänlig och sätt det i bladet. Ja, jag ville nu 
bara säga till, slutade han, adjö och tack. Det låg något barnafromt 
och vänligt i rösten. Följande natt slapp Barrabam lös. 

Jag minns så väl min bekantskap med Lundberg. Det är bäst att 
redaktörn kommer med nu, så att vi får saken utredd, sade en slus
kig figurant som kom emot mig på slottsgatan en dag i början av 
revolutionen. Vem är ni? Ja, nog är jag Lundberg, sade mannen 
blygt, varpå han i trasig paletå, långskaftade stövlar och med ned
böjt huvud traskade framför oss genom de folkfyllda gatorna. Då 
och då vände han sig om och yttrade i halvt förebrående ton: ni 
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vet ju att lantdagen är upplöst, vad ska ni bråka med sådana där 
proklamationer. Och på poliskammaren: Vet ni verkligen ingenting 
om den här saken? - Nej, ingenting. - Nå, inte ska herrarna vara 
så naiva, inte. J a, eftersom ni vägrar säga något så måste jag för
klara er arresterade. 

Det var inte i någon överdrivet elak ton han yttrade sig. Han 
varken skrek eller svor. Hans ton var lågmäld och mumlande. Det 
var ungefär samma tonfall som jag föreställer mig att han hade, då 
han talade med sin kumpan M örn och sade t.ex.: hör du Sakeus, vill 
du inte komma till mig och dricka ett glas av den nordforska pun
schen, vi rövade härom kvällen. Du är hjärtligt välkommen. 

Hans blida sinnelag tog sig uttryck ännu i häktningsögonblicket. 
Han ville tillbaka till Åbo. Han trodde inte att det var så farligt 
här. Han trodde gott om oss in i det sista. 

Sådan var Lundberg, menlös och from i sitt tal, men utmanande 
genom den cyniska skenhelighetens mantel, van han svepte sin leka
men. Han var full av de dödas ben. Hans handlingar talade för ho
nom. 

Skalar man bort gycklet i detta på sitt sätt tidstypiska 
kåseri, säger det i sak ungefär detsamma som en av Lund
bergs få ännu levande föreningskamrater, Paul Lindblom, 
säger om honom i ett brev: "Om Lundbergs person är intet 
ont att förtälja". 

Som redan nämnts hade Lundberg sänt sin hustru och 
sina tre barn med ett av evakueringstågen österut. Också 
deras öde blev tidstypiskt och kan därför vara värt att åter
ge. De kom att representera den inte obetydliga flyktings
grupp av kvinnor och barn, som utan egen förskyllan sögs 
in i revolutionen och av vilka många tyst och obemärkt 
omkom i dess efterdyningar. Anna Lundberg och hennes 
barn gick inte under, men de blev nog ändå tillräckligt hårt 
straffade för att de bar en upprorsledares namn. 

De hamnade först i Petrograd, där de bodde på samma 
hotell som Borg, som hade stor hjälp av Anna Lundberg, 
"den vänliga själen", och hennes unga systerdotter, som var 
med på resan. När hungersnöden blev akut i Petrograd res
te emellertid den Lundbergska familjen tillsammans med en 
mängd andra flyktingar, huvudsakligast kvinnor och barn, 
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till staden Bu j nordost om Moskva, där ett flyktingläger in
rättades för dem i en del övergivna fångbaracker. Här vista
des de omkring ett år, sedan tycks de ha ambulerat mellan 
olika orter i norra Ryssland tillsammans med andra flyk
tingar, tills de slutligen åter hamnade i Petrograd. Ryssland 
var vid denna tid härjat av hunger, krig och revolutioner, 
och att dessa flyktingar - hjälplöst beroende som de var 
av människor som själva hade det svårt - slet mycket ont, 
behöver knappast sägas. Att en ensam kvinna utan utkomst
möjligheter och med tre små barn alls klarade sig är när
mast ett under och vittnar gott om henne själv. År 1920 
hade hon emellertid fått nog och beslöt försöka ta sig hem 
Igen. 

En dag i början av juni 1920 steg Anna Lundberg av tå
get i Åbo med sina tre barn. I fickan hade hon 60 penni att 
starta ett nytt liv med. Barmhärtiga människor gav henne 
och barnen tak över huvudet de första nätterna. Deras eget 
hem fanns inte mer, allt vad de en gång ägt var bortfört och 
de återfick aldrig något av det. Så började Golgatavand
ringen bland släktingar och gamla bekanta. Hon fick söka 
länge, innan hon hittade en som vågade hysa William Lund
bergs familj hos sig, så stor var fortfarande rädslan för 
"ohranan". Hon sökte arbete, men ingen ville ha William 
Lundbergs hustru i arbete hos sig. De enda som hyste in
tresse för Anna Lundberg var polismyndigheterna i Åbo, 
de krävde att hon skulle visa sig för dem punktligt en gång 
i veckan. När hon hade varit två år i Åbo sprang hon fort
farande och visade sig för polisen en gång i veckan. 

Slutligen fick hon ett anspråkslöst arbete på Folkets hus 
restaurang, men lönen var inte tänkt för en familj på fyra 
personer, som dessutom inte ens hade något hem att bo i. 
Barnen måste hysas in på ett hem för värnlösa barn. Där 
var fullt av rödgardistungar och behandlingen därefter. I 
fyra år levde de, pryglade och vettskrämda, i denna s.k. 
barmhärtighetsinrättning, innan de alla åter kunde förenas 
i ett eget hem59). 
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När Viborg hade intagits de sista dagarna i april föll en 
röd styrka på ca 15 000 man i de vitas händer. Den cerne
rades så gott det nu gick i ett jättefångläger, därifrån fån
garna sedan småningom började transporteras till andra 
läger i södra Finland. Från detta fångläger ingick den 30 
maj i Åbo Underrättelser ett reportage av författaren och 
journalisten Gunnar Alleen. Det börjar: 

Det är inspektion i fånglägret - den forna ryska kasärnen i Vi
borg, där ca 10 000 av de tillfångatagna upproriska sammanförts, 
notoriska banditer och oskyldiga, frivilliga rödgardister och tvångs
mobiliserade, alla i väntan på dom och rannsakning. En ohygglig 
och brokig samling av samhällets fiender. 

Genom skriken och svordomarna på finska skära med ens några 
svenska ord. Fram till undersökningskommissionen träder en ung, 
smärt bleklagd man med smalt ansikte och icke osympatiska drag. 
Hövligt och korrekt adresserar han sig till en av ledamöterna och 
presenterar sig - "redaktör Ahlström vid tidningen Arbetet i Abo". 
l nästan ödmjuk ton anför han diverse klagomål mot maten, utrym
met, ventilationen och Gud vet vad. Han är idel artighet och varen
da sats börjar med "herr konsul, jag ber få fästa herr konsulns upp
märksamhet vid - - -" 

Mannen vid hans sida interfolierar. Jag rycker till. Denna röst, 
den är mig ej obekant. Och denna robusta, litet framåtlutande ge
stalt, detta kraftiga huvud och de breda skuldrorna, detta yviga 
svarta hår - var har jag mött den mannen i livet? Jag ser på ho
nom från sidan, letar i minnets gömslen. Och med ens klarnar det 
- G u n n a r M ö r n. M.A:s forne dirigent, sånglärare, socialistisk 
bildningsredaktör och - krigsfånge! Smutsig, ovårdad, orakad, men 
med en bistert lysande blick under de buskiga ögonbrynen. Tanken 
går ofrivilligt tillbaka till den tid, då han Klädd i frack ledde M.A. 

Solennitetssalen. Och nu -! 

Så hade det alltså gått med Arbetets två redaktörer när 
de försökte omplantera tidningen i det avlägsna Viborg. 
Efter stadens fall hade de gjort ett försök att genom den 
viborgska skärgården ta sig ut ur staden för att om möjligt 
återvända till Åbo, men misslyckats. Sannolikt hade de 
dock inte kommit så långt också om de hade lyckats, de 
som försökte och lyckades fastnade någonstans på återvä
gen, bland dem Willy och Folke Borg, och fördes till nå-
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got annat fångläger. De två andra i sällskapet, ekonomen 
och kontorsflickan, som inte hade så mycket att frukta, 
stannade kvar i staden och lyckades med konststycket att 
ta sig hem igen. 

Eftersom Alleen kände Mörn sedan tidigare var det na
turligt att det var honom han främst kom att tala med. Han 
besökte honom t.o.m. en gång till i lägret. Han skildrar ho
nom sakligt och rent av med en viss medkänsla. Särskilt 
sympatisk blir bilden av Mörn ändå inte. Det som mest stö
ter är hans visserligen mycket mänskliga lust att ställa sig 
in genom att tala illa om dem som det var opportunt att 
tala illa om just då. 

Det intressantaste med Alleens artikel är den upplysning 
den ger om att Mörn hyste planer på att skildra sina upp
levelser i bokform, för den händelse han klarade sig ur det
ta med livet i behåll. I tillfällighetspublikationen Arbetets 
midsommar 1919 ingår nämligen under rubriken Fånglä
gerliv en skildring från Viborgs fångläger som i en under
rubrik sägs vara "några utdrag ur Gunnar Mörns dagbok 
under fångtiden". Det är alltså sannolikt att det är fråga om 
autentiskt stoff, upptecknat på ort och ställe och som sådant 
av ett icke obetydligt värde. Mörn var visserligen inget till
förlitligt sanningsvittne, men tillräckligt mycket överens
stämmer med liknande skildringar från annat håll för att 
man skall förstå att det mesta är plockat direkt ur verk
ligheten. Anteckningarna börjar i en rätt lugn ton, de förs
ta erfarenheterna av fånglägerlivet var tämligen uthärdliga. 
Men förhållandena försämrades snabbt. Här blott några 
korta utdrag som ger oss en viss föreställning om den miljö 
de två redaktörerna levde i månaden närmast efter inbör
deskrigets slut: 

M!'mdagen den 6 maj: 
Dagen artade sig till en veritabel fängelsevardag med mycket svält. 

Klockan 12 bars in ett rostigt bleckämbare, som tydligen tidigare an
vänts till slaskämbare, fyllt med den vanliga grötkompositionen. Ett 
knippe skedar medföljde. Här skulle alltså ätas. Men gud bevare 
vilken syn! Som hungriga hyenor överföllo de 20 människorna samti-
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digt ämbaret. Innan jag hann orC!entligt få reda på, varom fråga 
var, fanns ingenting annat kvar än det tomma ämbaret, som av
slöjade sitt inre i all sin nakenhet. Denna måltid var ändad. 

Fredagen den 10 maj. 
Åsåg scener av hunger och förbittring, som voro rent hemska. En 

man sprang och tog en skorpa från en så, som bars genom salen. 
Blev misshandlad. En annan skulle ge en kamrat ett ägg, blev sla
gen med en gevärskolv. En annan man från inlandet går omkring 
och lallar, tydligen sinnesförvirrad av svält och lidande ... Svin
deln i mat övergår allt förnuft. 500 mark för 3 bröd, 150 mark för 
en kvarts limpa, 20 mark för en skiva, en god klocka för ett halvt 
kilo korv. Vakterna bli stormrika på fångarnas nöd. 

Söndagen den 12 maJ: 
Satte mig i rännstenen på kaserngården och åsåg det två gånger 

om dagen återkommande skådespelet: matutdelningen. Det var syn
nerligen upphetsad stämning i dag: hungern större än vanligt. Vak
terna hade fullt upp att göra med att hålla på avstånd de tusen
tals människor, som likt rovdjur störtade sig över utfodrarna. Vår 
uppmärksamhet riktades plötsligt åt annat håll: i en annan ända av 
gården begynte en kulspruta oförmodat smattra, ehuru där föreföll 
att vara lugnt i matkön. Förbi bars om en stund 8 sårade, en del 
svårt. Det uppgavs dessutom finnas två döda. Farligt upphetsad 
stämning bland fångarna. Man fruktade upplopp och massakrer. 

Torsdagen den 16 maj: - - - Har svullit av den ohälsosam
ma och bristande näringen. Ansiktet är tjockt som en limpa och 
händerna som glänsande bullar. Aven halsen är angripen. Ingen mat 
utöver det vanliga kålvattnet och strömmingen, som hotar att ta li
vet av mig. 

Måndagen den 20 maj: (Annandag pingst) - - - på färmida
gen ropades vi upp till allmän vaccination. Vi har nu slutligen fått 
smittkoppor i fånglägret. 

Söndagen den 26 maj: Överraskades på morgonen av en notis i 
Karjala, som meddelade, att senaten beslutit upphäva verksrällandet 
av dödsdomar över "revolutionärer". Låt oss se om det håller sträck! 
En pojke sköts vid matutdelningen och fyra sårades. En dog, när han 
utkommen från en 4 dagars arrest i "vattenkoppcn" fick en tallrik 
soppa. Ingenting annat av intresse. Uppges med bestämdhet att 600 
finnar arkebuserats i Viborg. 

Den 4 juni transporterades Åhlström och Mörn äntligen 
med en mängd andra "västlänningar" till Ekenäs fånglä
ger. Hoppet steg åter lite grand. Men - det var om möj-
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ligt ännu varre Ekenäs. Den sista anteckningen ar date
rad 

Söndagen den 16 juni: 

En vanlig fångvecka med vederstyggligheter av alla slag. Döden 
härjar omkring oss. Unga män dö som flugor. I onsdags dog allde
les bredvid mig en yngling från Tyrvis, i torsdags A. Finnberg från 
Sjundeå efter par dagars sjukdom. Omkring 20 döda per dag. På 
fredagen dog - säges det - en "miljonär" från Karelen - av svält. 

Den 21 juni underkastades Mörn ett förberedande förhör. 
Av förhörsprotokollet framgår, att det var både långt och 
pressande. I början av augusti ställdes han inför en stats
förbrytelsedomstol i Ekenäs och den 9 augusti föll domen. 
Den lydde på döden. Av utslaget framgår att det huvudsak
ligast var hans verksamhet vid Arbetet som fällde honom. 

Han inlämnade en nådeansökan, som avslogs. Ansökan 
var dock helt formell och innehöll inte en enda motivering60) 

- Mörn hade gett upp. Den 6 september avrättades han 
på Sveaborg. 

Blott några dagar senare rymde Axel Åhlström från fång
lägret i Ekenäs efter att ha fått en vink om att han kunde 
drabbas av samma öde. Vinken kom från håll, där man viss
te. Efter detta var Åhlström officiellt försvunnen i flera år. 
Att han dolde sig bakom den snart mycket populära signa
turen Mister J :son i Arbetarbladet visste väl ändå de flesta. 

Våren 1932 blev Axel Åhlström under ett besök i Åbo 
bjuden på middag till familjen J.J. Hulden. I ett tackbrev61 ) 

av den 23 april berättar han en hel del om Gunnar Mörn, 
som tydligen hade varit på tapeten under middagen. Anled
ningen är typisk för den samvetsömme Åhlström. Han ha
de råkat säga, att Mörn var egocentrisk, och nu ger detta 
honom ingen ro. Det var visserligen hans uppfattning, sä
ger han, men det hade kunnat förbli onämnt, eftersom det 
verkade som om han därmed hade velat instämma med dem 
som funnit Mörn osympatisk. Hans egen åsikt var närmast 
den, att Mörn lät sig regeras av sitt konstnärstemperament. 
För en ung nybörjare som han själv då var, gick det ju inte 
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heller att mästra honom, också om man ibland blev lite för
skräckt över det han skrev. 

Och så tillägger Åhlström: 

För övrigt gick jag den tiden som i en dvala; aldrig har jag så starkt 
som då känt att tidningsskrivaren är en ganska osjälvständig tolk för 
tankar och stämningar omkring honom. Ja, kanske generaliserar jag 
för mycket; jag ville säga att åtminstone j a g då, med svaga för
sök till kritik, bara var en förmedlare från kretsarna omkring mig 
till en vidsträcktare allmänhet. 

Nå, Mörn var detta i ännu högre grad än jag. Men jag tror att 
han inte kände det alldeles så. Jag tror att han trodde sig tänka själv
ständigt ... 

Senare kamperade Mörn och han, skriver han i fortsätt
ningen, i flera månader tillsammans i bästa vänskap. Han 
betecknar också domen över Mörn som en av de mest upp
rörande efter kriget. 

Vad Åhlström hade kunnat tillägga när han skrev om 
tidningsskrivarens osjälvständighet, är det som han liade 
framhållit i en tidningspolemik med sin gamla vän Allan 
Wallenius redan år 1921, nämligen att inbördeskriget ge
nom de svåra lidanden det hade bragt över vårt lands ar
betare hade lärt honom tidningsmannens ansvar. F ramför 
allt, att han inte för sina egna ideers och önskningars skull 
har rätt att offra andra människor. 

Ansvaret var för Axel Åhlström en insikt som klarnade 
blott långsamt och måste skaffas till priset av svåra erfa
renheter. Den som i stället alltid var medveten om det och 
som redan under kriget tyngdes till jorden av det var Georg 
Boldt. 

Boldt var av övertygelse motståndare till varje form av 
blodsutgjutelse, och när han märkte vart det bar hän började 
han plågas av de fruktansvärdaste samvetskval. Allt vad 
de borgerliga anklagade de röda för tog han åt sig, han var 
såsom Åhlström skriver i utkastet till en artikel om ho
nom62), som sagans Winkelried som samlade alla fiendens 
pilar i sitt eget bröst. Han anklagade sig själv för att han 
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hade försummat att besöka arbetarföreningens möten, nu 
började han i stället besöka kommunalorganisationens för 
att mana till icke-våld. Så stor var respekten för honom 
att man lät honom tala under tystnad, men händelsernas 
rullande hjul förmådde han ju inte hejda. 

Också Wallenius berättar om honom från denna slut
period i sin artikel i Landkänning. Redan under milisstrej
ken gick Boldt omkring i ett tillstånd av permanent förtviv
lan, han kom ofta sent på kvällarna traskande för att höra 
efter, om någon "bättring" ännu inte skönjdes, vandrade 
ensam genom gator där det var livsfarligt att vandra och 
kulorna ven honom om öronen. Men han märkte inte ens 
skottlossningen, hans tankar var upptagna av viktigare 
ting. 

Senare, när kriget hade brutit ut, fick han det ännu 
rare, säger Wallenius: 

o s va-

Han led oerhört under den massa av lidanden kriget framkallade. 
Han hade den förmågan i öfverkänslig grad, som Ola Hansson kal
lar: 

"att pr äss a andras smärta in 
i ens eget ömmande fina skinn". 

Det var inte blott öfver kamraternas lidande han led. Det var 
också fiendens kval, som beredde honom smärta. Ty alltför väl visste 
han liksom vi andra, att här gick en strid mellan tvänne världs
åskådningar och att äfven på fiendens sida fanns såClana, som off
rade sig för hvad de ansågo vara rätt ... 

Det hade varit lätt för Boldt att två sina händer och för
klara att detta hade han aldrig avsett, han hade kunnat gö
ra det med större rätt än de flesta. Men han gjorde det inte. 
Han polemiserade och protesterade i Arbetet, särskilt mot 
Mörn, men han bröt inte staven över sina idekamrater och 
han anklagade ingen annan än sig själv. Han dog på ett 
sjukhus i Äbo den 21 juni, bruten av upplevelser som blivit 
honom för tunga att bära. 

Två veckor före Boldt hade hans gamla vän W alter Borg 
dött på sjukhus i Petrograd. En månad efter det han hade 
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lämnat landet hade han insjuknat i lunginflammation och 
den 26 maj tillstötte blodstörtning. Elva dagar senare var 
han död. 

Borg hade länge varit svårt märkt av sin sjukdom och 
hade väl under inga förhållanden haft så lång tid kvar att 
leva. Det som kastar sin tragiska skugga över hans levnads 
slut är landsflyktens ensamhet och isolering. Sannolikt på
skyndade de också hans död, men det hade en fångläger
vistelse säkert också gjort, och annat fanns knappast att 
välja emellan. En upprorsmakare som misslyckats har in
gen död i skönhet att vänta. Det visste Borg och han klagade 
inte heller för egen del, i själva verket är den dagbok han 
förde under exilen märkligt fri från jeremiader och själv
ömkan. 

Det som däremot fyllde honom med plågsam oro var 
ovissheten om sönernas öde. Han hade redan förlorat en 
och han kunde förlora tre till, om det ville sig illa. Oron 
var dessutom mängd med självförebråelser. I landsflyktens 
ensamhet gavs det god tid till grubbel över, om han hade 
haft rätt att kräva samma restlösa självutgivelse av sina sö
ner som av sig själv, och när samvetet svarade nej, bröt det 
ner honom. Särskilt plågsam var tanken på Erik som, det 
hade han fått veta, hade stannat hos Lundberg. "Jag har 
mången gång tänkt, att det vore underligt om den stilla och 
fridsamma Erik, som åtnjöt borgarnas fulla ynnest och är 
värd allas aktning, om han skall ha blivit dräpt som en 
farlig revolutionär och samhällsfarlig individ". På den punk
ten var ödet skonsamt: han hann aldrig få veta om Eriks 
död. 

Sin dagbok skrev Borg i form av dagliga brev till hustrun. 
Varför han skrev så flitigt ger han själv en gång en anty
dan om. skrivandet hjälpte honom att hålla tankarna kvar 
på "spatsergången", däremellan och särskilt om nätterna 
företog de obehagliga utflykter in på områden som det var 
klokast att inte beträda. Dagboken har uppenbarligen inte 
heller skrivits med tanke på att publiceras, och den har i 
närmare ett halvt sekel förblivit en väl bevarad hemlighet 
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Ida Borg 

.. 
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inom hans dotters familj . .Andå är den ett intressant histo

riskt aktstycke. Borg intog ingen framträdande plats inom 
den revolutionära hierarkin, och vad man tänkte och tyckte 
inom denna ger den föga upplysning om. I stället ger den 

oss den vanliga politiska emigrantens erfarenheter av en till

varo bland andra vinddrivna existenser och av tillståndet i 
ett Petrograd, där revolutionen präglade vardagen och livs

medelsbristen småningom övergick i hungersnöd. Den ger 
snabbporträtt av intressanta och kuriösa människor, t.ex. 

författarinnan Elvira Villman-Eloranta, språkkunnig, fint 
bildad, tandlös och nästan hårlös, hårt sliten av krig och 

strapatser, men ändå furiöst brinnande i anden. Den ger 

rykten och skvaller av den sort som alltid frodas i politiska 

emigrantkretsar och ögonblicksbilder av livet på hotellet och 

i staden däromkring, väl fångade av ett tränat journalistöga. 

Ibland dyker gamla vänner fram i anteckningarna, oftast 

Lundberg, till vilken förtroendet är märkligt orubbat och 

vars gestalt bara växer och växer ju mer elakt skvaller skri

varen får höra om de andra revolutionsledarna. Inte så säl

lan kretsar också hans tankar kring det egna engagemanget. 

Han redogör sakligt för det, ångrar ingenting för egen del, 

är fortfarande revolutionär till själ och hjärta. Visst er

känner han, att det från förnuftssynpunkt hade varit bättre 

för honom själv att stå på sidan om, men, tillfogar han ge

nast efteråt, "man är icke socialist i våra dagar om man 

anlägger sådana". 
Framför allt annat berättar denna dagbok dock både di

rekt och indirekt om ett äktenskap av ovanligt slag. Breven 

till hustrun är inte skrivna till någon ängslig liten mamma 

därhemma som behöver tröstas, de är riktade till en djupt 

älskad kvinna och livspartner som intellektuellt och emo

tionellt står på samma plan som skrivaren själv. De rotar 

inte i deras samliv, men ger ibland högst förtjusande glim

tar ur det, t.ex. i en plötsligt uppdykande längtan efter de

ras högläsningskvällar på tuman hand, och de förmedlar 

genom det sätt på vilket de är skrivna en tydlig bild av den 
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kvinna de är skrivna till, en som är värd att längta efter 
och som man kan tala till som till en medmänniska. 

Han återsåg henne aldrig. Den som meddelade henne bu
det om hans död, var Karin Strindberg, gift med lektorn i 
ryska vid Helsingfors Universitet, V. Smirnov, båda vid 
denna tid politiska emigranter liksom Borg själv. I brevet 
berättar hon också om Borgs begravning, som hade försig
gått under militära hedersbetygelser. Lenin var minnesgod, 
en gång i seklets början hade Borg hjälpt honom att fly över 
Finland. Det var också Karin Strindberg som förmedlade 
dagboksanteckningarna till Ida Borg. 

Men för Ida Borg, som genom inbördeskriget förlorade 
sin man, sin bror och två av sina söner, hade livet ännu 
många sorger i beredskap. Några år senare dog två andra av 
hennes söner, Willy och Stig, i den lungsot de som anlag ha
de ärvt efter sin far. När hon själv år 1933 gick bort, visste 
hon också, att yngsta sonen Helmer snart skulle följa henne 
i graven, bruten av samma lungsot. 

Hon måste ha varit en ovanlig kvinna. Alla talar om 
hennes glada och soliga väsen och om den förunderliga själs
styrka hon lade i dagen när prövningarna kom. Tydligen 
finns inte den människa som har hört Ida Borg klaga. När 
hon dog skildrade Axel Åhlström hennes livsöde i en nekro
log i Arbetarbladet, som slutar: 

Under alla dessa svåra upplevelser har Ida Borg på ett sätt, som 
väckt beundran och förundran, bevarat sitt lugna och tappra livsmod 
och därmed stärkt också sin omgivning. Det forna glada skrattet för
byttes blott i ett vemodigt leende, som gav hennes ansikte en egen skön
het - den dalande solens efter en blåsig dag. 

Så slutar historien om tidningen Arbetet i Åbo, under ett 
tiotal år i seklets början tolk för en liten krets svenska socia
lister i vårt land. Det var en liten tidning med begränsad 
verkningskrets. Avsikten med denna bok har inte heller va
rit att blåsa upp den tillnågot mer än vad den var, utan en
dast att försöka ådagalägga att också en sådan tidning kan 



352 Arbetet 

ha åtskilligt att berätta om sm tid, dess människor och 
ideer. 

Det är tidningen själv som har utgjort bokens huvudtema, 
men också den krets som skapade den har ägnats rätt stor 
uppmärksamhet, och på slutet är det den som har fått do
minera skildringen. Det har inte skett oavsiktligt. Kretsen 
kring Arbetet var på sitt sätt tidstypisk i sin idealism och sitt 
politiska engagemang, och den fick ett slut som svarade till 
både idealismen och engagemanget. Därför har det känts an
geläget att skildra det. 

Men det har gjort det också av en annan orsak. Efter år 
1918 blev det socialdemokratiska ledarskiktet i vårt land 
föremål för en ond mytbildning som man ännu ferntio år 
senare kan se reminiscenser av. Tonen angavs av både den 
borgerliga pressen och den litteratur som uppstod i krigets 
spår. Här som enda exempel ett kort avsnitt ur en bok från 
1918, varken värre eller bättre än genomsnittet: 

Arbetarpartiets agitation var lögnaktig, rå och lumpen. Detta be
rodde till stor del på att partiet aldrig lyckades erhålla några red
bara, ärliga och vederhäftiga ledare. Dess resetalare, agitatorer och 
redaktörer voro så gott som undantagslöst personer med svag ka
raktär, stort patos och en karriärists ambitioner ... 63) 

Det skall naturligtvis inte förnekas att sådana personer 
fanns. Det fanns - som vi av denna skildring sett - också 
en och annan i Arbetets lilla krets som inte ter sig odelat 
sympatisk. Gör man sig mödan att tränga genom de onda 
myternas snårskog blir det dominerande intrycket dock ett 
annat. 
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Turun esikaupungit,133-135, 151-152. 

3 Anton Karsten, (Genom ett sekel, 173-180). 
4 J. S a I m i n e n, Blick på Svenska Folkpartiet (Nya Argus nr 18, 

1966). 
S E. J u t i k k a l a, Turun kaupungin historia II, 832-833. 
6 Arbetet, 22. 10 1909. 
7 Arbetararkivet, 363.2 (471) F.Sv.A. 
8 Arbetet 9. 7 1909. 
9 Bref från Åbo, Dagens Press, 3. 6 1918. 

10 Art. Finlands svenska arbetarpress 1900-1924, Arbetarbladet 11. 
4 1924. 

11 S-E. K i I p i, Lenin ja suomalaiset, 53-65. 
12 Åbo Underrättelser, nekrolog, 13. 12 19S3. 
13 A. Åhlströms brev- och manuskriptsamling. Den Colliander som 

avses är Rafael C. Denne hade en kort tid i seklets början till
hört Åbo Svenska Arbetarförening, och hans utträde tycks ha 
grundlagt en solid fiendskap mellan honom och föreningsmed
lemmarna. - Om förföljelserna mot Lindström se också Arbetet, 
19. S 1911, 22. 3, 3. S och 2S. 11 1912, 10. 10 1913, 1S. S 1914. 

14 Finlands svenska arbetarpress 1900-1924. 
1S I Arbetet ingår 24. 9 1909 den första notisen om åtalet, 12. 11 

ny notis, 28. l O och 4. 11 191 O notiser om domen. 
16 Offentligt anges Wiik inte i Arbetet som dess huvudredaktör 

förrän 29. 12 1917, kanske beroende på att man dessförinnan of
ficiellt endast accepterade titeln ansvarig huvudredaktör. Att han 

2 3 
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realiter var tidningens huvudredaktör framgår dock av mycket 
annat, bl.a. materialet i Arbetets mapp på Arbetararkivet. 29. 8 
1913 avgav han själv följande "Förklaring" i tidningen: "Mora
liskt ansvarig för 'Arbetets' hållning är undertecknad i högre 
grad än någon annan enskild person och har redan en längre tid 
varit det". 

17 I Arbetet, 18. 2 1910, ingår notis om Blomqvists missöde, som 
föranledde ny anmälan med ny ansvarig; 17. 11 1911 notis om 
nytt majestätsbrottsåtal; 19. 1 och 26. 1 1912 notiser om att det
ta varit före i hovrätten. Det blev uppskov emedan det hade an
hängiggjorts mot Blomqvist och inte mot Hörhammer, som nu 
var ansvarig. I och med detta måste åter ny ansvarig anskaffas. 
Som sådan anger tidningen Heikki Välisalmi i en notis om ett nytt 
åtal 17. 5 1912, denna gång för hädelse. Notiser om detta mål hit
tar vi 14. 6, 21. 6 och 19. 7 samt 20. 12, då domen ,som löd på två 
månaders fängelse, publicerades. Uppgiften om Välisalmi är för
bryllande, sannolikt var det fråga om en nödlösning. Ny ansvarig 
blev Lundberg en!. intyg från Overstyrelsen för pressärendena 
30. 8 1912, och flera blev det inte före 1918, då Åhlström blev an
svarig huvudredaktör. Också Lundberg blev flera gånger åtalad, 
men slapp alltid undan med böter. Bl.a. ådömdes han 80 mks böter 
1915 för att han hade infört Hörhammers porträtt i tidningen i 
samband med domen över denne. Detta framgår av årsberättelsen 
1915. 

18 Om Wiiks förbindelser med de ryska revolutionärerna se M. 
F u t r e Il, Underjordiskt i Norden, 104-106, och K. K i l b o m, 
Ur mitt livs äventyr, 217-219. 

19 Anna Wiiks utkast till en levnadsteckning över Karl Wiik. 
20 Notis om domen i Arbetet 31. 8 1915. 
21 I brev till förf. av denna bok av den 7. 4 1965 skildrar också 

dr Arvid Ahlroth på ett fängslande sätt dr Boldt och säger att 
denne var "den lärare jag beundrat mest och som fortfarande 
framstår för mig som idealet för en historielärare". Dir. A. Ram
stedt har i en intervju uttalat sig på liknande sätt. 

22 Työväen omaehtoinen opintotyö, 109-111. Eklund hade efter 
1918 ingen möjlighet att verka som pedagog. När Työväen Si
vistysliitto (Arbetarnas Bildningsförbund) grundades 1919, accep
terade han därför ett erbjudande att bli dess sekreterare, en be
fattning som han sedan i sju år skötte på ett mycket förtjänst
fullt sätt. 

23 I Folkkalender 1912, 92, ingår en kort presentation av Hedberg 
med porträtt. 

24 Leo Hilden fyller år, Arbetarbladet 26. 7 1926. 
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25 P. O. B a r c k, Ture Janson, 94-95. 
26 Arbetet, 24. 6 1910. 
27 Finlands svenska arbetarpress 1900-1924. 
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28 Personuppg. om Lundberg har företrädesvis erhållits av hans son, 
Helmer Saartela, och hans arbetskamrat vid Arbetet, fru Sievä 
Ahlroth. 

29 Arbetet, bl.a. 15. 7 1913 och 21. 7 1914. 
30 I kopian av budgetförslaget för 1915 uppges arvodet vara hälf

ten mindre, men eftersom det 1914 och alla följande år anges 
vara 1.000 mk får man väl anta att detta är riktigt. Arvodet 
höjdes aldrig. 

31 E. G i n s t r ö m, Hufvudstadsbladet under 50 år, 132. 
32 I Mitt livs äventyr, 217, säger Kilbom, att han mellan åren 

1911-17 var svensk korrespondent för Arbetet och Työmies. Ar
tiklar av honom påträffades dock i Arbetet redan 1909-1910. 

33 J. P a a s i v i r t a, Arbetarrörelsen i Finland, 24. 
34 M. F u t r e 11, Underjordiskt i Norden, 171 och 220. 
35 A. Ahlströms brev och manuskriptsamling. 
36 P i p p i n g- B ä r l u n d, Finlands näringsliv, 28-30. 
37 Jutikkala anger i Turun kaupungin historia II, 928, det kom

munala anslaget som något mindre. I summan på 20.000:- in
gick också ett mindre anslag ur utminuteringsbolagets vinstmedel. 

38 H j. B r a n t i n g, Socialdemokratins århundrade I, 356-358. 
39 E. J u t i k k a l a, Turun kaupungin historia Il, 665-666. 
40 Ett par notiser om hemska missförhållanden vid ett barnhem i 

Åggelby i Arbetet 13. 9 och 20. 9 1912 tycks åtminstone styrka 
detta antagande. 

41 Enl. uppg. av kommunalrådet G. Lindström, Dalsbruk, skulle Vi
dar vara identisk med en rikssvensk pannmakare Johan Lagg, 
som avskedades från bruket och av den anledningen publicerade 
en inlaga i Arbetet. En av Hj. Johansson Lagg signerad inlaga 
hittas faktiskt i tidningen 30. 6 1912 under rubriken Huru ar
betarna behandlas i Dalsbruk. Lagg är alltså inte Vidar, som 
också av andra bidrag i tidningen att döma måste ha varit åbo
bo. Att han var en bildad person framgår dessutom av artikeln. 

42 P i p p i n g- B ä r l u n d, Finlands näringsliv, 30. 
43]. Koivisto, Suomen Metallityöväen Liitto, 132-151. 
44 J. O k s a n e n, 50 vuotta paperityöntekijäin järjestötoimintaa, 

17 3-17 5. Orsaken till återgången till två tolvtimmarsskift mo
tiverades med konkurrensen från andra länder, där arbetet fort
farande var uppdelat på detta sätt. 
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45 M. N i e m i n e n, Kirjatyöntekijäin ammattillinen järjestäytymi
nen, 224-274. 

46 Art. Nya stridssätt, Arbetet, 17. 3 1911. 
47 E. J u t i k k a l a, Bonden i Finland genom tiderna, 417. Jordbruks

befolkningens totalmängd har tagits ur P i p p i n g- B ä r l u n d, 
Finlands näringsliv, 30. " 

48 V. R a s i l a, Suomen torpparikysymys vuoteen 1909, 308-318. 
49 E. J u t i k k a l a, Bonden i Finland, 414. 
50 Samma, 414. 

51 Pi p p i n g- B ä r l u n d, Finlands näringsliv, 36, räknar med i 
runt tal 250 000 emigranter åren 1893-1914, av vilka ca en ti
ondedel beräknas ha återvänt. Komminebetänkandet 1914 räknar 
med en betydligt större procent återvända. 

52 Viktor von Rehausen, stabskapten, från år 1906 ägare av ett sko
magasin i Åbo, en!. uppg. av prof. S. E. Åström. 

53 Några drag ur vår svenska arbetarrörelses historia (Folktribunen 
1909, 126). 

II 
M. N i e m i n e n, Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kehi
tys vallankumouskannalle, 32. 

2 J. K o i v i s t o, Suomen Metallityöväen Liitto, 167, omnämner 
Landsorganisationens rundskrivelse. I Arbetet ingår 5. 1 1915 en 
notis, klippt ur Fin!. Gazeta, om straffbestämmelser för dem som 
hindrade arbetsvilliga personer eller bojkottade dem. Detta för
bud gällde dock endast statliga och kommunala verk. Någon 
annan uppgift om strejkförbud har inte påträffats i Arbetet, men 
ett allmänt förbud måste nog ha förelegat, eftersom inga strej
ker de facto förekom före ryska revolutionen. 

3 När i texten inte annorlunda anges återgår alla uppgifter i det
ta avsnitt på materialet i Arbetets mapp i Arbetararkivet. 

4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 25 vuotta, 313. 
5 Protokoll fört vid VI :te svenska arbetarrepresentantmötet Hel-

singfors den 22-23 januari 1916. 
6 F r. S u n d q v i s t, Finlands Svenska Arbetarförbund 1899-

1949, 43. En!. en nekrolog i Arbetarbladet 4. 1 1929 var Wenn
ström, som åren 1916-1918 var en av förbundets aktivaste kraf
ter, ursprungligen Tenalabo och född 1888. Han flydde år 1918 
till Ryssland, där han småningom blev ledare för en träförädlings
fabrik i Petrosavodsk. Hans hälsa var emellertid angripen och han 
dog redan 4. 12 1928. 

7 Arbetet, 29. 7 1913 samt 27. 4 och 11. 6 1915. 
8 Gripen, 74 och 121. 

9 Brevet, vari Wiik meddelar Kecklund om förbudet finns Arbe-
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tets mapp p~ Arbetararkivet. Kecklund hade ~tersänt det med 
en anteckning i marginalen: "Partimyndigheternas d u m m a 
bannlysningsbulla lämnar mig o b e r ö r d." Sannolikt var han 
m y c k e t upprörd. 

10 I tv~ ledare, 31. 3 och 4. 4, kommenterar Wiik under rubriken 
Den nya regeringen socialdemokraternas regeringsengagemang. 

11 T. P o l v i n e n, Venäjän vallankurnous ja Suomi, 19. 
12 J. P a a v o l a i n e n, Punainen terrori, 76, räknar med 19 mord 

under storstrejkveckan och 8 under den följande. Därtill kom 2 
som förövades av ryska soldater. Den likgiltighet allmänheten 
visade för officersmorden var väl delvis ett utslag av ryssfient
lighet, men speglar ocks~ ett vanligt reaktionssätt. Man blir 
verkligt moraliskt upprörd först när man känner sig själv hotad. 

13 Enl. A. A a l t o, En blick p~ v~rt lands fackliga arbetarrörelse 
(Folkkalender 1921, 98), ökade Landsorganisationens medlems
antal fr~n 41 804 ~r 1916 till 160 695 ~r 1917. För partiet finns 
inga medlemssiffror fr~n l917. 

14 T. Polvinen, Venäjän vallankurnous ja Suomi, 47-49; Bernh. 
E s t l a n d e r, Elva ~rtionden V, 36-38. 

15 Flera notiser om denna strejk ing~r i Arbetet, den första 5. 7. 
Strejkens slut kungörs i en notis 14. 7. Notiserna berättar föga 
om tillst~ndet i staden under strejken. Däremot ing~r 4. 8 under 
rubriken Huliganlevernet i Helsingfors en Ung notis, som skildrar 
just det rubriken anger och uppenfiarligen hänför sig till strejk
tiden utan att detta dock sägs rent ut. 

16 Inte heller Helsingfors tycks till en början ha f~tt en röd milis
chef. Xnda fram till milisstrejken fungerade häradshövding Voss
Schrader som stadens t.f. polismästare. Därefter blev det dock K. 
Rovio med Edv. Nyqvist som adjoint. Den senare var milischef i 
Helsingfors under inbördeskriget. 

17 O. T o k o i, Maanpakolaisen muistelmia, 193. 
18 E. J u t i k k a l a, Turun kaupungin historia Il, 722-725. 
19 Inbördeskriget i Finland, 110. 

20 J. Paavolainen ger i Punainen terrori, 46 n o t, en !~ng skildring 
av mellanfallets fortsättning som utspelades i Björneborg. 

21 J. Paavolainen uttalar i Punainen terrori, 42-43, som sin ~sikt, 

att jordbruksproducenterna 1917 nog "i viss m~n" anmälde 
mindre skörderesultat än vad de verkligen hade erUllit, likas~ 

att lamarbetarstrejkerna b~de till tid och omfattning var alltför 
begränsade för att ha kunnat p~verka skörderesultatet. 

22 M. Nieminen framUller i Sosialidemokraattisen puolueen kehi
tys vallankumouskannalle, 71, att tidningen Työmies under val-
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kampanjen förde ett sådant språk, att det omöjligt kan ha lockat 
någon utom partiets egna led att rösta med socialdemokraterna. 

23 Det första brevet ur förbundets materialsamling på Arbetararki
vet, de två andra ur Wiiks brevsamling. 

24 Fr. Sund q v i s t, Finlands Svenska Arbetarförbund 1899-1949, 
38. 

25 Kostnadskalkyler och budgetförslag ur Arbetets mapp på Arbe-
tararkivet. 

26 Samma. 
27 Karl Wiiks brevsamling. 
28 Arbetet 15. 12 1917. 
29 Uppg. av Allan Wallenius' son, Sven Lasse Wallenius. Efter Sta

lins död togs Allan Wallenius fall upp på nytt och han fick full
ständig upprättelse. 

30 T.ex. Arbetet 7. 9 och 10. 11 1917. 
31 På onsdagsmorgonen kl. 7 ljöd från ett i Åbo hamn liggande 

krigsfartyg ett kraftigt kanonskott, väckande alla stadsbor, som 
inte därförinnan hade vaknat. Det följdes av ett till och sen yt
terligare ett tredje. Detta var den överenskomna kampsignalen: 
storstrejken hade börjat. 

32 Lundbergs hustru Anna, f. Latvala, var finska, och hemspråket i 
den Lundbergska familjen likaså finska. 

33 Arbetararkivet, 323.2 (471). 
34 I Arbetet ingår 15. 12 ett referat av ett kom. org.möte, där 

Lundberg hade redogjort för milisfrågan och där man enades 
om hans förslag, att ordningsnämnden och revolutionära kom
mitten skulle få i uppdrag att förhandla med stadsfullmäktige. 
Gav dessa medel till milisens underhåll, skulle man gå med på 
att frige guvernören och polismästaren. Stfm avslog dock enhäl
ligt detta förslag. För detta förspel redogjorde också Wiik detal
jerat i sitt anförande under interpellationsdebatten i lantdagen 
om Åbohändelserna, och det är på hans anförande skildringen här 
bygger. En något avvikande version kan vi hitta i J. P a a v o
l a i n e n, Punainen terrori, 83-84. 

35 Tryckt proklamation på finska och svenska, Arbetets mapp, Ar
betararkivet. 

36 A. C a s t r e n, Decemberkravallerna i Åbo (Finlands frihetskrig, 
minnen och uppleverser, 38-44). 

37 Sosialisti 22. 12 1917. 
38 Arbetets mapp, Arbetararkiver. 
39 Fr. Sundqvist, Finlands Svenska Arbetarförbund 1899-1949, 

44. 

40 Kapidet Helvetet löst, 158-170. Kapitelrubriken får nog skri-
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vas på det dramatiska temperamentets konto, något helvete har 
Claesson inte att berätta om. 

41 J. P a a v o l a i n e n, Punainen terrori, 132. 
42 K. C a s t r e n, De rödas våldsdåd under frihetskriget, 42. Av 

statsförbrytelseöverdomstolens akt nr 19 286, ser vi att den bjär
nåbo, som slutligen stod anklagad som huvudskyldig till dessa 
mord, dömdes till döden. 

43 J. Paavolainen uppger i Punainen terrori, tabell 318, 8 mord i 
Äbo. Av dem hade som vi nyss sett 4 förövats av bj,ärnåbor. 
Bland de 4 övriga finns två bröder Laaksonen, som efter kriget an
mäldes som försvunna och antogs ha blivit mördade. Det sannolikas
te är att de inte alls mördades utan tvångsmobiliserades och sedan 
försvann i obekanta öden med många andra röda soldater från Äbo. 
Äterstår åboträdgårdsmästaren I. Rosenberg, om vilken uppgif
ter saknas om var och när han mördades, samt resobonden, som 
väl slutligen är det enda säkra fallet från Äbo. 

44 Tidningsklipp från 1918, Arbetararkivet 323.2 ( 471). 
45 (Danielsson, A.), I de rödas häkte. Dagboksanteckningar från en 

fångenskap. 
46 Verksamhetsrapport från Åboklubben i Till Storms nr 2 1918. 
47 Samma. 
48 Axel Ählströms brev- och manuskriptsamling. 
49 F r. Sund q v i s t, Finlands Svenska Arbetarförbund 1899-

1949, 38. 

50 Äbo Underrättelser 1. 7 1918. Brevet hade bland många andra 
konfiskerats i samband med en husundersökning hos Alice Rosen
blad. 

51 Kapitlet om Lundberg i Suomen työväen tulikoe, 152-155, åter
går på en artikel av Sirola som hade ingått i tidningen Vapaus i 
Petrograd sommaren 1918. 

52 I Äbo Underrättelser ingick i flera nummer med början 14. 4 
långa efterreportage från revolutionsperioden, och det är främst 
de som här har använts som källa. Trots att de är tendentiösa och 
här och där innehåller oriktiga detaljuppgifter förefaller de att 
i det stora hela vara riktiga. Se också Finlands Frihetskrig V I , 
205-210. 

53 Den i artikeln omnämnda intervjun med Heikki Renvall hade in
gått i Dagens Nyheter, se Finland i den svenska pressen, 267-
270. Ählströms antydan om borgare som hade velat försoning, 
men fallit undan för dem som ville fortsätta kriget, gäller san
nolikt de borgerliga lantdagsmän, som hade tagit kontakt med 
Edv. Valpas och som Åhlström närmare berättar om i sin i fort
sättningen citerade ledare den 11 april. 
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54 I Allan Wallenius' Vita brott och röda. En parallell, som utkom 
i Stockholm hösten 1918, är alla dessa upprop samlade och ställ
da i relation till samtidiga uttalanden p~ den vita si<Ian. 

55 Art. Hannes Uksila; hjälte eller bandit? Arbetarbladet 27. 10 
1924. Hela slutet lyder: "I Åbo gick det lugnare till. Fr~nser man 
det fyrdubbla mordet p~ skansen, vilket blivit betecknat som r~n
mord, torde inga andra v~lds~d av detta slag ha förövats i Åbo
trakten under inbördeskriget. Men har de borgerliga Åbotidnin
garna en enda g~ng givit minnet av d~varande kommendanten i 
Åbo, William Lundberg, ett erkännande ord för att han förm~d
de upprätth~lla disciplin?" 

56 A. Heinonen, Ettei totuus unohtuisi, 2. Stycket lyder i svensk 
översättning: 
Plötsligt skrek en av de druckna: "Eftersom det ännu inte tycks 
bli n~n avfärd, s~ kan vi ju g~ ut p~ stan och skjuta n&gra slak
tare först"! Detta hörde milischefen Lundberg, som den senaste 
tiden hade regerat staden som diktator. Efter att ett ögonblick 
skarpt ha iakttagit de ragglande soldaterna drog han en stor pis
tol ur bältet och sköt utan ett ord mannen i huvudet. Denna 
sjönk till marken utan att ge ett ljud ifr~n sig. D& skrek en av 
hans kamrater: "Kamrater, till&ter ni att man slaktar v&ra kam
rater?" Ett hotande mummel hördes redan ur hopen. Utan ett ord 
lyfte Lundberg pistolen för andra g&ngen, och ~ter sjönk en man 
till marken. Ett ögonblicks fullständig tystnad följde, och s& 
ljöd Lundbergs skarpa ord: "Kamrater, vi är revolutionärer och 
inga huliganer. s& länge jag bär ansvaret för disciplinen kommer 
jag att förfara lika strängt mot alla som inte iakttar sträng discip
lin och hotar störa ordningen. Om jag har förfarit orätt, s& här 
st&r jag, döm mej och gör som ni anser för bäst." Sänkte armar
na, rätade p& ryggen och väntade, "Bra, riktigt, bra bra", ljöd 
det kraftigt ur hopen, och Lundberg vände och gick . 

57 Bl.a. Åbo Underrättelser 8 och 12. 5. 
58 Uppgift av Anna Wiik. Hon var själv med och letade. 
59 Uppg. av Lundbergs son. Denne var dock endast 6 &r gammal vid 

avfärden till Ryssland, varför minnena därifr&n av naturliga skäl 
är rätt vaga. Barnhemmet var Lausteen lastenkoti. 

60 statsförbrytelseöverdomstolens akt nr. 4603. 
61 A. Åhlströms brev- och manuskriptsamling. 
62 Samma. 
63 H. S ö d e r h j e l m, Inbördeskriget i Finland, 22. 
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